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Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n siámittatnak. 

Kériratok nem ttarai. 

A spanyol forradalom. 
Alig mult el a török, majd a szerb 

luíboru veszedelme, már is Nyugat-Európa 
békéjét a Spanyolországban kitört belső 
forradalom  tartja izgatottságban. 

Igaz ugyan, hogy Spanyolország az 
európai nagyhatalmak világ politikájában 
mint tényező nem szerepelhet, de Spanyol-
ország ügyei miatt a nagyhatalmak min-
dig akcióba léphetnek. 

üondoljunk vissza a középkorra. Mi-
lyen hatalom volt akkor Spanyolország 
és milyen hatalom ma. 

Akkor a világ első hatalma volt. 
Óriási vagyonnal, erővel és lekinlélylyel 
dicsekedett. Konszolidált állani volt. Intézte 
Európa sorsát. A kultúra, a haladás, az 
ipar és kereskedelem forrása  volt. 

És ma mi? 
Egy korrumpált ország. Nincsen ren-

dezetlenebb állain belügyi és külügyi 
szempontból az egész müveit Európában 
Spanyolországnál. 

A hires spanyol uralkodók már évszá-
zadok óta kihaltak. A nagyeszű spanyol 
államférfiak  már nem léteznek. Ma Spanyol-
országot szédelgők és országcsalók veze-
tik, sót vezették inár évtizedek óta. A 
politikai szédelgésnek pedig előbb-utóbb 
bekövetkezik országromboló eredménye. 

Ma Spanyolország uralkodója XIII. 
Alfonzó.  Egy igen jóravaló, ambiciózus 
fiatal  uralkodó. Jó akarattal és a nagy-
hatalmakra támaszkodva meg is kísérelte 
rendezni országa bel- és külügyeit. 

Ez azonban sem bent, sem kint nem 
sikerült. 

Először nem sikerült a külpolitikája. 
Mert Marokkóba a büszke francia  had-
sereg oly határozottan nyomult előre, 
hogy Spanyolország némán és meglepet-
ten tűrte háttérbe szorulását. Semmi erőt 
Os erélyt nem birt kifejteni. 

így áll belügyeiben is. 

Kik ellen irányul a forradalom?  Az 
állami hatóságok és az egyház ellen A 
spanyol nép szabadságot, szociális refor-
mokat óhajt. Hogy azonban fog-e  a forra-
dalom uj állami intézményeket, uj alkot-
mányt és egyéb reformokat  keresztül 
vinni, azt most megmondani még nem 
lehet. 

A forradalmaknak  rendszerint tisztító 
hatásuk is van. Mert, amit a népek szép 
szóval el nem érnek, előbb-utóbb szabad-
ságharccal, rombolással, sót anarchismus-
sal csinálják meg. 

Mindezekhez azonban egészséges nép-
szellem szükséges. Mert nagyon könnyű 
dolog minden készt összerombolni, fel-
dúlni, de annál nehezebb a romokon 
építeni. 

A spanyol népszellem ma már nem 
egészséges. Kivés reményünk lehel, hogy 
képes lesz ujabb alkotásokra. Az igaz, 
hogy nagy idők szülik a nagy embere-
ket és most az a kérdés, hogy akad-e 
Spanyolországban ember, aki kivezeti a 
nemzetet erkölcsi sülyedéséból. 

A forradalom  részletei irtózatosak. 
Ezrekre megy az áldozatok száma és Bar-
celonában ég a kikötő. 

Mindezek a rémes hirek lehetnek iga-
zak is, nem is. Tény az, hogy Spanyol-
ország bukását nagyon elősegítik. 

Nem régen halt meg a spanyol trón-
követelő Don Carlos és most Don Jayme 
lépett örökébe. Ha Don Jayme a felke-
lők élére áll, akkor az egész forradalom 
a dinasztia uralma körül fog  összponto-
sulni. 

Ha a felkelők  győznének, akkor Don 
Jayme segítségére sietnek az európai ural-
kodók és egyesült erővel csinálnának ren-
det, ha pedig sikerül Don Jaymenak le-
verni a forradalmat,  az még nem jelenti a 
végleges rendet. 

A gyúlékony anyagnak csak egy szikra 
kell, hogy tüzet fogjon. 

Pályaválasztás. 
Ahogy közeledünk szeptember felé, 

a szülőknek az a legnagyobb gondja: 
r..;t csináljanak a fiaikból.  A pályaválasz-
tásról esik sok szó mostanában, mely ért-
hető aggodalmat okoz, hiszen ugy van 
megalkotva a szülök szive, hogy inkább 
a maguk szájától vonják meg a falatot, 
de boldogok, ha gyermekeik arcán mo-
solyt látnak. 

Nálunk beteges köztudatba ment át, 
hogy a hivatalnoki pálya tekintélyt nyújt 
és innen van, hogy szeptember elején 
őrült tülekedés van a középiskolák kapuin, 
nagy a mozgolódás az egyetemeken, mert 
a diploma szerzés, az uri pálya jogának 
biztosításáért még a tehetségtelen, a mód-
talanok is előre törtetnek. 

Most már oly nagy túltengés, túlter-
melés van a hivatalnoki karban, hogy 
valóban lutrijának kell lenni, aki elfoglal-
hatja a legkisebb pozíciót is. Csak két 
nagy állami intézményünket a postát és 
a vasutat említsük, szaklapok és statisz-
tikai források  után jelenthetjük, hogy min-
den hely be van töltve, ugy hogy például 
a vasút elhalt alkalmazottjainak árváit sem 
tudja elhelyezni, a postánál pedig amint 
a magyarországi posta- és távirda tisztvi-
selők egyesületének hivatalos lapja, a 
„Posta" irja, a tisztviselők létszáma igen 
erősen tul van terhelve. De így van ez 
mindenütt. A mióta az állatorvosok fize-
tését rendezték, ezen a pályán is bor-
zasztó tulprodukció van, arról pedig ré-
gen beszél a közvélemény, hogy váro-
sokban 3—4 ügyvéd, több orvos lakik 
egy-egy házban, akiknek java része csak 
éppen teng-leng. A minisztériumok nem 
győzik elutasítani a sok pályázót, jóllehet 
Wekerle Sándor miniszterelnök az állami 
hivatalok fejeihez  intézett rendeletében 
szigorúan meghagyta, hogy ne vegyenek 
fel  szeinélyszaporitást, az ostrom, a kilin-

cselések nem szűnnek meg, pedig protek-
tor, terror és könyörgés mind hiába valók. 

Ertjük tehát a szülők aggodalmát, 
mikor nem tudják mit csináljanak fiaikból, 
mert ha tanárnak taníttatják, évekig várnia 
kell állásra. Csak nemrégiben is egy állás-
nélküli, tehetséges tanár borzalmas ese-
téről emlékeztet meg a sajtó, aki évekig 
asztalos inas öcscse műhelyében aludta 
át az éjszakákat s nappal koldulni volt 
kénytelen. Most már akár jogászok, akár 
tanárok, vagy hivatalnokok lesznek a 
nagyreményű ifjakból,  mindenütt ott fenye-
get a rém: nem tudok álláshoz jutni. 

Egyedüli biztos pálya és biztos kenye-
ret nyújtó kereset: az iparos pálya. Mi-
helyt fel  tudunk emelkedni arra a néző-
pontra, hogy az iparos pálya tisztességes, 
mihelyt megtudjuk érteni, hogy nem diffa-
máló, ha a gyermekünk oda áll a mocs-
kos parázs elé kalapálni a vasat, keverni 
a csirizes tálat, boldogok leszünk fiaink 
látásán, mert érvényesülni, keresni fognak. 

A technikai pálya szinte kinálja a si-
kert, melynek kincses bányáját ki kell 
aknázni. Gyár üzemek keresik az ügyes, 
képzett iparosokat s amig a villamosság 
térfoglalásával  napról-napra ujabb talál-
mányokkal lépnek fel  az ipar terén, addig 
az iparosok keresete, munkabére napról-
napra emelkedik. Amig a hivatalnokok 
egész tömege évekig fizetéstelen  állásban 
van, avagy kevés tiszteletdíjjal alkal-
maztatnak, eladósodnak és egész életükön 
keresztül a szenvedések keresztjét viselik. 
Az iparosokat tudásuk, szorgalmuk után 
fizetik  és soknak fiatal  gyerek korában 
több fizetésük  van, mint akármelyik meg-
őszült hivatali nagyságnak. 

A szülői gondon, ezen az aktuális kér-
désen könnyű segíteni, mihelyt társadalmi 
előítéletektől szabadulunk, megtudjuk be-
csülni azt a kalapácsot, vagy varrótűt, a 
melynek mestere gondtalan kenyeret keres. 

*SIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Gittához. 

Mibe irég egy csepp ne férne, 
Nincsen az a telt pohár. 
Nem bánom ha emlékedben 
Rám m.ijd e csepp sorsa vár: 

Midőn emiékid kehelyét 
Megízlelni akarod 
Én leszek a legelső, ki 
Megcsókolom ajkadot. 
Vagy én hullok le elsőnek 
Ha rezzen a telt pohár: 
Így meg sajnálsz, de a végsőt nem, 
Észre se veszed már. 

Esti ima. 
Alkonyi szellő jött a lakomba, 
Estéli bánat sir a dalomba, 
Nappali bűnért estéli bánat 
Késztet imára, látva hibámat, 
Éj van a házban, bu a sziveinben, 
Ó Uram! Isten! Nincs aki védjen, 
Nincs, aki védjen kivüled engem. 

Vig alakokkal jártam a fényben, 
Ó, de felednek  ők a sötétben, 
Gögteli álmok oszladozóban, 
Büszke remények roskadozóban, 
Ugy tudom én meg könnyel a szemben: 
Nincs, aki védjen kivüled engem! 
Nincs, aki védjen kivflled  engem! 

Küzdtem a létnek tengere ellen 
Minden erőmmel, csak te veled nem, 
Nincs evezőm már, törve a csónak, 
Vesztve reményein, kétes a holnap, 
Buban-e, bajban tengetem éltem? 
Lesz-e ki védjen kivQled engem ?l 
Kivüled engem nincs, aki védjen. 

Este van, érzem, csöndbe' leszállnak, 
Súgva suhannak szerlc az árnyak, 
Ö, Uram! Isten! álmot a szemre! 
Szende reményi küldj bus kebelembe, 
Éjjeli rémtől véd meg a lelkem! 
Nincs aki védjen kivflled  engem! 
Nincs aki védjen kívüled engem! 

Ki-<  Antnlil. 

Uj élet.*) 
— IJiiihu/  eyy ember és <u ü kutyája  kiiiiiU.  — 

Irta: Hevesi Jóasef. 
S z c in élvek: 

(jiiilriis:  kertész, öreg ember. 
üubvs: a kutyája. 

(Szin: Kert közepén álló nagyxtilii. de elhanyagolt 
villának n verandája, melv tie van l'nttatva knszó 
növényekkel. K/rk eznnlinn most szárazak, a Intő 
rózsa meg a glyeinia. Mert március hónap van és 
még nem hajtanak. A szin egy pár másodpercig 

üresen áll). 
liötlriis  (mikor belép, a kakukos óra éppen 

kilencet ütött): Kilenc óra van. Kissé elkóri-
cáltam lenn a kertben. Azok a bolond tavaszi 
virágok most bújnak elő. Most kezdődik az uj 
élet számukra. A hóvirág, galanthus ?? 
szűzi Fehérségével, a világos sárga primula, a 
kék erejű herevirág, az exáiis, no meg az 
ibolyák. Most kukucskálnak elő a hosszú téli 
álom után és kíváncsian néznek körül, hogy 
milyen is hát az uj életem. Bizony már kilenc 
óra... (Keresgél a verandán). A levélhordó már 
itt járhatott és... de nem látok semmit... (Be-
lép a villába, nyitva hagyja az ajtót és hallani 
lehet, hogy benn motoszkál és rotyog. Csak-
hamar kilép a verandára). Benn sincs semmi. 
Pedig már okvetlenfll  kell hírt kapnom. A 
nagyságos ur megígérte. (Kicsinylőleg legyint 
a kezével). Az ő ígérete!... De az a kisasszony 
is, aki itt járt az apjával, mára mondta, hogy 
biztosan kapok tudósitást. A jóság benne van 

*) Szerző engedelme nélkül színpadon előadni 
nem szabad. 

a szemeiben. És csodálnám, ha szavainak nem 
állana. 

DdIiii.i  (rohanva jön, szájában egy csomó 
tavaszi virággal). 

(inilriix:  No ill vagy... Jól tetted, hogy el-
hoztad a virágokat. Én bizony az én vén fejem-
mel ott felejtettem  őket a fűzfa  alatt. A levél-
hordót nem láttad? 

Dnl«>.--: Hau! Hau! 
(löilrös:  Azt tudom, hogy le hűségesen ki 

tartasz mellettem és el nem hagysz. Egy ki-
csikét nehezünkre esik majd uj tanyát keresni. 
Én már huszonhárom esztendő óta nyeseget-
tem itt a fákat,  te is itt láttad meg ezt a kutya 
világot innen-onnan már tizenöt esztendeje, 
ugy-e? 

Dobos: Hau! Hau! 
Uiidrüs:  Fura lesz biz az! De inkább neki 

megyek megint az életnek és újra kezdem a 
küzdést, minthogy igy maradjak itt továbbra 
is, ebben a szomorú világban, ahol minden 
züllésnek indul. Nem is csoda! A nagyságos 
ur nem törődik a villával! Igaz, hogy most 
már nem is villa ez, csak jelzálog! A kertre 
meg éppenséggel semmi gondja sincs. Egy 
fillért  sem akar adni, ha kérek tőle vélemé-
nyekre, virágmagokra, fákra,  csemetékre... Nincs 
pénze! Elvitték a dámák, meg a versenyek, 
meg a kártya. A nagyúri élet. Pedig milyen 
gyönyört) hely ez itt! És milyen szép lehetne 
ez a kert, ha egy kevés pénzt akarna rá ál-
dozni. Ott hever már három esztendő óta az 
uj tervem, melyet a jqpárii horti-kultura szerint 
készítettem. Csodájára járna az egész környék. 
Az a kisasszony is, aici a mult héten itt járt 
papájával, hogy a villát megnézze, mennyire 
lelkesedett, mikor megmutattam neki ezt a ter-
vemet. »Ez igazán gyönyöchű volna!« Gyó-
nyöchü! Igy mondta, mert az r btltüt is meg-
lágyítja szelid csengetyű hangjával. Nagyon 
bájos teremtés és a jóság benne van a sze-
meiben, a nagy kék szemeiben. Neked is tet-
szett, Dobos?... 

Dobos: Hau! Haul 

<nidriis:  Mindjárt észrevettem, mert olyan 
nagyon barátságosan dörgölődztél hozzá. Én 
is igen szeretném, ha ők vennék meg. Ezzel 
a kedves leánnyal — elárulta, hogy most menny-
asszony — uj élet költöznék ide a vén kertbe. 
A leányka is uj életet kezd itt, a kertnek is uj 
élete volna, meg talán nekünk is, öreg cim-
bora. Mert igy nem tarthat tovább! Én nem 
nézhetem tovább ezt a pusztulást és nem aka-
rok itt ingyenélősködni. Te se, ugy-e? 

üubus. Hau! Hau! 
Gödrös:  Igy pusztulnak ami családjaink! A 

nagyságos ur az apjától örökölte ezt a villát. 
Milyen gyönyörű volt akkor ez a kerti Milyen 
sokat költhettem reá! És milyen boldog volt 
a szegény öreg nemzetes asszony, mikor ta-
vasszal az első virágokat bevittem neki a vá-
rosba! De a fiatal  ur nem ugy gazdálkodott 
mint az öregek! Könnyelmű, léha életet foly-
tatott és most már oda van mindene! A pesti 
háza, a birtoka, meg ez a villa is. (Nagyot 
sóhajt). Haj, Haj!... De ha már más kézre jut, 
magam is azt kívánnám, hogy annak a ked-
ves, jóságos szép kisasszonynak a kezére jus-
son. Itt kezdje meg ő is az uj életet, itt lássa 
meg a boldogság csendes derűjét, mint fiatal 
asszonyka! O bizonyosan ápolni fogja  majd 
a kertet és én — ha ugyan megtart bennün-
ket! — a japáni horti-kultura minden bűbájos 
művészetét ide varázsolhatom. (Az óra negye-
det űt). De én nem értem, hogy azok a le-
vetek I... Nézzük csak még egyszer. (Keresgélni 
kezd, végre egy nagy virágcserépben talál két 
levelet. Diadalmasan előveszi.) Hogy eldugta 
őket a levélhordó... Lássuk csak! (Az egyikre) 
Ez itt a nagyságos ur irása. Ráismerek. (Olvas): 
•Gödrös Bálint kertésznek, Pusztahalom*. (Föl-
bontja és tovább olvas): 

Értesítem, hogy a villát eladtam Erős Fri-
gyes umak és részemről semmi sem állja út-
ját annak, hogy birtokba vegye. Adjon át neki 
minden kulcsot és minden egyebeket Most 
már ő az uj gazda. 

Isten áldja meg. 
Bombay. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nyergestetői ünnepély. Polgár-

társak ! Székely véreink! 1849. julius hó 
31-én és augusztus hó 1-én a kozmási 
„Nyergestetőn* küzdöttek és vérzettek 
apáink a haza és magyar szabadság vé-
delmében. Küzdöttek hósileg és vitézül 
tengernyi zsoldos muszka és osztrák ellen 
s a világ előtt dicsőséget szereztek a 
székely névnek. E dicső fegyvertény  hat-
vanadik évfordulója  alkalmából Csikkoz-
más község hazafias  közönsége folyó  1909. 
évi augusztus hó 8-án délelőtt 10 órakor 
kezdódóleg a nyergestetői honvédemlék-
nél emlékünnepet rendez. Polgártársak! 
Székely Testvérek! Jertek el mindnyájan! 
Ünnepeljetek velünk! Emlékezzünk meg 
méltóképpen a nagynevű vitéz honvédek-
ről, merítsünk lelkesedést és tetterőt pél-
dájukból ! Augusztus hó 8-án délelőtt 10 
órakor az ünnepély szentmisével kezdő 
dik, melyet Barthos Mihály csikkozmási 
plébános végez. A szentmise után: 1. 
Himnusz, előadja az alcsiki tanítóegyesü-
let férfikara.  2. Elnöki megnyitó, tartja : 
dr Balló István. 3. „Nergesi hősök em 
lékünnepén", irta: Bálint György, fő 
gimnáziumi tanár, szavalja: Gábor János 
tb. főszolgabíró.  4. Nemzeti ima, énekli 
a dalkar. 5. Alkalmi beszéd, tartja: Bodó 
Lajos máv. főellenőr.  6. Honvédtüzér te-
metése, énekli a dalkar. 7. Ünnepi be-
széd, tartja : dr Nagy György, képviselő. 
8. Táhori dal, énekli a dalkar. 9. Apot-
heosis, Bajzától, szavalja: Szántó Ádám, 
képezdei növendék. 10. Kossuth-nóta, 
énekli a közönség. 11. Bezáró beszéd, 
tartja: Todor István. 12. Szózat, énekli 
a dalkar. Pzolgártársak! Székely Testvé-
rek ! Ünnepeljetek velünk! 

•Csak törpe nép felejlhet  ósnagyságot 
Csak elfajult  korhós elődöket. 
A lelkes eljár ősei sírjához 
S gyújt égi fénynél  uj szövétneket 
S ha a jelennek halványul sugára 
A régi fény  ragyogjon fel  honára.« 

Csikkozmás, 1909. évi julius hó 13-án. 
Kozmás község hazafias  közöusége ne-
vében a rendező-bizottság: Bartalis Ágost, 
elnök. Dr Balló István, alelnök. Lőrincz 
János, alelnök. Kömény Gyula, jegyző. 

— Kinevezések. A belügyminiszter dr Todor 
Árpád m. kir. honvéd főhadnagyot  határrend-
őrségi segédfogalmazóvá  nevezte ki s szolgá-
lattételre Nagyszebenbe rendelte ki. 

A hivatalos lap legutóbbi száma közli, hogy 
Korpos Rezsó tölgyesi m. kir. állami határ-
rendőrségi fogalmazó  gyakornokot a belügy-

(Kissé törölgeti a szemét.) Isten áldja meg 
úrfi  I Isten áldja meg nagyságos ur I Kissé szá-
razon búcsúzik el tőlem. Bizonyosan fájt  a 
szive neki is, mikor irta. Szegény! De sokat 
rákiabáltam, mikor a virágágyaimat összeta-
posgatta I . . . Most h á t . . . mehet neki egy uj 
életnek ő i s ! . . . Isten áldja meg. (Kis szüne-
tet tart és zsebkendőjével a szemeit törülgeti.) 

Dobos: Hau I Hau! 
Gödrös:  Jól van no! Tudom, hogy azért le 

is sajnálod egy kicsikél a régi gazdánkat. De 
lássuk most ezt a másik levelet. (Fölbontja és 
olvas): 

Kedves Kertész bácsit 
Drága jó apuskám meghallgatott. Addig ri-

mánkodtam neki, a mig meg nem vette azt a 
villát. Egy ideig húzódozott tőle. Azt mondta, 
hogy nagyon el van hanyagolva. De én azt 
mondtam neki, hogy nekem nagyon tetszik és 
hogy én nagyon boldog leszek majd azon a 
szép helyen. Hát megvette I És én már is olyan 
boldog vagyok I Holnap, vagy holnapután ki-
jövök, hogy összeírjuk kedves kertész bácsi, 
mi mindenléle palántákra, virágmagzakra, cse-
metékre lesz szükségünk. Mert hát már itt a 
tavasz, az uj élet! Aztán majd beszélgetünk a 
japán kertimüvészetről is. . . . Ahogy azt maga 
nekem olyan szépen elmagyarázta. Mert én 
azt — mint uj asszony! — meg akarom va-
lósítani. Puszta-Halomra egy kis földi  paradi-
csomot varázsolni. Holnap vagy holnapután 
tehát látjuk egymást. 

Jaj de boldog vagyok I 
Erőst  ihleti. 

Tisztelem a kutyát is, a Dobost t El ne te-
lejtse neki megmondani I 

Hallottad, öreg kenyeres pajtás, tiszteltet 
az uj gazdád I 

Dobos: Han I Hau I 
Gödrös:  (utánozza) Haul H a u ) . . . Bizony 

hau, haul Uj gazdánk lesz! Egy kedves, ara-
nyos szép tündérlány! És uj életet kezdünk 
majd mink isi S megcsináljuk majd a japán 
hortiknlturáL . . Haul Hau/ Haul (Felemeli 
Dobos első lábát, a vállaira teszi és ugy kezd 
vele táncba fordulni.  Együtt ugatnak. Hau! 
Haul Haul 

miniszter állomáshelyén való meghagyása mel-
lett fizetésnélkuli  címzetes segédfogalmazóvá 
kinevezte. 

— Kirendelés. Az igazságügyminiszler Ro-
mán János gyergyószenlmiklósi kir. járásbiró 
sági joggyakomokot a gyergyószenlmiklósi kir. 
járásbíróság melleit alkalmazott ügyészségi 
megbízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A vár-
megye törvényhatósági bizottsága — mini ér-
tesülünk — szokásos nyári rendes közgyűléséi 
folyó  hó 26-án tartja meg. E közgyűlésen tár-
gyaltatnak a vármegye magánjavaiból kiosz-
tandó ösztöndíjak és segélypénzek és ugyan-
ezen közgyűlésen ejtetik meg az újonnan rend-
szeresített szolgabíró választás is. 

— Kápolnaszentelés a Hargita-fürdőn.  A 
csikcsicsói r. k. plébánia hivatal ez uton is tu 
datja, hogy a hargitai fürdőn  közadakozásból 
felépült  kápolna megáldása augusztus hó 8-án 
lesz, amelyre az érdekelt közönségei tisztelet 
tel meghívja. A róm. kath. plébánia hivatal. 

— Próbamozgósltás. A 24-ik honvéd gya-
logezred helybeli zászlóalja folyó  hó 7-én, 9-én 
11-én és 12-én a honvédelmi miniszter rende-
letére próbamozgósitást rendez, melyre az elő-
fogatokat  a város közönsége köteles kiállítani 
mi különösen a jelenlegi nagy gazdasági munka-
időben, meglehetős nehézségbe ütközik. A fő 
próbainozgósitás folyó  hó 12-én délelőtt 12 
órakor veszi kezdetét a vár elölt, mely alka 
lomra 66 darab lovat kell a lótulajdonosok-
nak kötőféken  elővezetni. A lovakat a katonai 
málhakocsik elé fogják  teljes kincstári felsze-
reléssel és szerszámokkal. A hosszú kocsisor 
Szépvizig vonul és vissza. Az érdekes mozgó-
sításnak bizonyára sok nézője akad. 

— Körorvos választás. F. évi julius 17-én 
Csikszentsimonon dr. Nagy Zoltánt körorvossá 
választották. 

— Kinevezés. A király Szebeny Gerő gyer-
gyószentmiklósi és Bedö Joakim kézdivásár-
helyi járásbirósági albirákat jelenlegi székhe-
lyükön járásbirákká nevezte ki. 

Özv. Riszner Józsefné  távozása, özv. 
Riszncr Józsefné  a helybeli megyei polgári le-
ányiskola igazgatója magas korára való tekin-
tettel, megvált állásától. Hogy régen készült 
a megérdemelt nyugalomba, azt tudtuk és igy 
a vallás- és közoktatásügyi minisztertől a na-
pokban leérkezett nyugdíjazása nem voll vá-
ratlan. Özv. Riszner Józsefné  távozását azon-
ban sajnáljuk, mert az intézetet nyugalomba 
vonulásával pótolhatatlan veszteség érte. Nagy, 
mondhatni európai műveltségű nő volt, ki szé-
leskörű tapasztalatait és kitűnő képzettségét az 
iskola falain  belől eredményesen tudta érvé-
nyesíteni. Nagy elismerés illeti társadalmi mű-
ködéséért, melyben mindenkor fáradhatatlan 
volt. Ott láttuk mindig az Oltáregylet, a Jó-
zsef  kir. herceg szanatórium egyesület, a Gyer-
mek liga stb. egyesületek mozgalmaiban, me-
lyekben mindig vezérszerepet játszott és nagy 
tudásával igen nagy szolgálatokat tett. Jólé-
konycélu műkedvelői előadásokat rendezett fá-
radságot nem ismerő erélylyel és szaktudással. 
Szóval mindenütt előljárt és eredményt produ-
kált. Távozásában városunk társadalmának el-
ismerése kiséri. 

— Elégtétel Romániától. Emlékezetes az 
1907. évi december hó 9-én a Romániával 
ütköző alcsiki erdőkben történt határsértés, 
melyet a román határőrök Monlbach Imre 
nagybirtokos és vadász társaival szemben elkö-
vetlek. A vadásztársaság tagjaira ugyanis a 
román katonák többször rálőttek anélkül, hogy 
bármelyiket megsebezték volna. Az incidensből 
kifolyólag  megindult a diplomáciái jegyzék-
váltás, mig moslaz elégtételt aromán külügy-
miniszter sajnálkozást kifejező  jegyzéke meg-
adta. A jegyzék a következő: Külügyminisz-
térium. Sz. 8147. Bukarest, 1909. május 19-én. 
Herceg! Hivatkozva a 2787. számú jegyzékére, 
amelyet Fenséged ez évi május hó 8-án hozzám 
intézni kegyeskedett, van szerencsém tudatni, 
hogy miután az 1908. évi december hó 5-iki 
határszéli incidens a hadügyminisztérium ren-
delete következtében már egy ízben beható 
vizsgálat tárgyát képezte, amelynek eredmé-
nyét Fenségeddel közöltem volt, azt hiszem, 
hogy felesleges  volna még egy vizsgálatot el-
rendelni, mert az ebben az ügyben minden való-
színűség szerint nem hozna más adatokat nap-
lényre, mint amelyet már megállapítottak. Mégis 
hogy elégtételül szolgáljon az osztrák és ma-
gyar vadászoknak, akik az iránt panaszkodtak, 
hogy a mi határőreink váratlan támadása kö-
vetkeztében a vadászatban kellemetlen módon 

megzavartattak, felkérem  fenségedet,  hogy szí-
veskedjék nekik a szóban forgő  incidens alkal-
mábólakülugyminiszterium sajnálkozását tolmá-
csolni. 

Ez alkalommal igen lelennék kötelezve 
azért is, ha Fenséged saját kormányánál köz-
benjárni szíveskedjék, hogy oly irányban tör-
ténnék intézkedés, hogy a vadászok ne köze-
litjék meg egészen a határvonalat és olt ne 
lövöldözzenek, inert ez könnyen határszéli inci-
dens idézhet elő. Fogadja kérem Herceg ki-
váló nagyrabecsülésemet. A miniszter: (aláírás). 
Őfenségének  Schönburg-Harlenstein hercegnek 
rendk. követ stb. stb. Ezzel a kellemetlen inci-
dens végleges elintézést nyeri. 

— Uj üzlet megnyitás. Csíkszeredában folyó 
hó 2-án egy modernül berendezett csemege-
és füszerüzlet  nyílt meg. Annak tulajdonosa 
Vákár Lajos, a nagy városok hasonló üzletei-
nek mintájára rendezte bc üzletét és ezzel vá-
rosunkba igazán nélkülözött üzletet nyitott, 
bizonyára a közönség osztatlan örömére. 

Tflz.  Folyó hó 1-én Csikszenlimrén a nagy 
szárazságban meggyuladt — valószínűleg pász-
torok tüzétől — az Unió erdőipar részv. társ. 
tulajdonát képező, úgynevezett Szacsvay-féle 
erdő ez esztendei döntése. A tavasszal levá-
gott összes famennyiség,  faragott  fa  és cser, 
a tűz martaléka lett. A tüzet eddig még nem 
sikerült lokalizálni. A kár tetemes, minthogy 
az erdőben levő fa  biztosítva nem volt. 

— Uj Ipartelep. Gyergyószentmiklóson uj 
fűrésztelep  létesült. A telep tulajdonosai Kohn 
és Schmaergl lőcsei fakereskedö  cég, mely 
megvette Blénessy Albert és társai részére a 
gyergyói arányosítások során kihasított terűle-
tek fenyőfa  tömegét. Az uj hatkeretes fürész 
építéséhez a napokban látnak hozzá és igy 
Gyergyószentmiklóson már a közel jövőben 
két hatalmas ipartelep kéménye fog  füstölni. 
(Mikor fog  Csíkszereda ott tartani?). 

— Ügyvédi Irodaáthelyezés. Dr. Kovács 
Gyárfás  ügyvédi irodáját f.  évi augusztus hó 
1-én az ifj.  Kánya József  iSzebeni Albert) tu 
lajdonát képező házba helyezte át. 

— Testvér testvér ellen. Az emberi szen 
vedély tobzódása mindenfele  szedi áldozatait. 
Remetén Laczkó Ferencz és Elek valami bir 
tokügyből kifolyólag  régóta civakodást folytat-
tak. F. hó 19-én civakodásuk véres kimenetelű 
lett. Laczkó Elek kaszálás közben az arra járó 
Laczkó Ferencel revolverrel több helyen súlyo-
san megsebesítette, de Laczkó Ferenc még 
négy sebből vérezve is annyi erővel rendelke-
zett, hogy testvérét leverte a földre  s amikor 
ez eszméletét veszítette, ö is a nagy vér vesz-
teségtől a közelben elalélt. Arra járók találták 
meg a két testvért s Laczkó Eleket övéihez, 
Laczkó Ferencet pedig a gyergyószentiniklósi 
közkórkázhoz szállították bc. 

— Mire jó az alma ? A sokat gondolkodó, 
elmebeli munkát végző ember eledeléül már 
régóta ajánlják a babot és a lencsét, amelyben 
sok az agynak szükséges foszfor.  Ujabban gon-
dos elemezéssel kiderítették, hogy még a fő-
zeléknél is sokkal több foszfort  tartalmaz az 
alma, s ezért a szellemileg megerőltető életű 
embernek az almaevés nagyon ajánlatos. Kü-
lönösen, mert a foszforon  kivül még bizonyos 
savak is vannak benne, amelyek állítólag a 
sárgaság, álmatlanság és némely bőrbetegség 
esetén is hasznosak. 

— A soványító kura. Szilézia egyik vá-
rosában komikus válópert tárgyalt a bíróság. 
A válópert egyik bíró indította a felesége  ellen, 
mert az asszony soványító kúrát használt és 
huszonöt fontot  veszített teste súlyából. Min-
den nap három órát lovagolt, két órán át 
lenniszezett, hosszú sétákat tett és alig evett 
valamit. Ennek következtében az azelőtt viruló 
arezszin beteg és sárga lett. A bíróság kimon-
dotta a válást, mert a nő csak azért lett beteg, 
hogy egy örült szeszélynek hódolhasson. 

— Pontosság a bíróságnál. A járásbíró-
ság folyósóján  már reggel nyolc óra óta ácso-
rog egy vidéki polgár. Jönnek-mennek pörös 
felek,  fiskálisok,  telik az idő, de ő rá akkor 
kerül a sor, mikor az óra delet ül. Tanúnak 
citálták, kihallgatják. Kihallgatás után meg-
kérdi a bíró: — Nincs valami kívánni valója ? 
— Hál hiszen kívánni valója sok van az em-
bernek, tekintetes uram. — Jó, jó, de ezen 
ügyből kifolyólag  a tanúskodás folytán  ? szól' 
a biró a tanudijra célozva. — Van, tekintetes 
uram, még pedig az, hogyha nyolc órára idézik 
az embert, hát ne tizenkettőkor hallgassák ki. 
Az Isten áldja meg. Szólt és szépen kiballagott 
a magyar az ajtón. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Herniei* Magyar Általános VálttfltM  Rtez-
ványtáraaság, Budapest, heti Jelentéae • tflnda-

forgalomról  és piniplacirM. 
Budapest, 1909. julius 29. 

Az értékpapírokat vásárló és eladó közön-
ség részvétlensége folytán  a budapesti érték-
tőzsdén ezen a héten is a legnagyobb fokú 
üzleltelenség uralkodott. A csekély vételkedv 
bizonyságául szolgál, hogy a 4°/, magyar ko-
ronajáradék árfolyama  9265-ig szállt alá. Egye-
bekben azonban tartottnak mondható a tőzsde 
hangulata és a papírok nagyrészt nem szen-
vedtek árfolyamcsökkenést,'  sőt egy némely 
keresletnek örvendett papir árfolyama  számot-
tevő emelkedést mutat. Nevezetesen szilárd 
irányzatot követtek a tégla-papirok és ezek 
közül különösen a kőszénbánya és téglagyár 
részvények, melyeknek árfolyama  545-ig emel-
kedett. Úgyszintén áru hiányban magasabb 
árfolyamot  ért el a Danubius hajógyári rész-
vény némi keresletre és ezek árfolyama  a mai 
napon 318-on zárult. 

A bankpapírok közül a Pesti magyar ke-
reskedelmi bank részvényei állottak némileg 
előtérben; ezen részvények árfolyama  tartós 
szilárdulást tüntet fel. 

A pénzviszonyok csekélységgel feszültebbek, 
minek eredményeképpen a magánkamatláb emel-
kedett. 

A sorsjegypiacon állandóan mutatkozik némi 
üzlet és ugy a nagy, mint különösen a kis 
sorsjegyek szilárduló irányzatot követnek. 

Szerkesztői üzenetek. 
Berecznek. Nincs igaza ecsém, mert öv és 

kézelő nélkül nem illik tenniszezni, pláne egy 
olyan első osztályú társaságban. 

Ibolya Nro 20. Megtalálta már mikroskopon 
ál vizsgált és kifogástalan  táncosnőjét? Vigyáz-
zon, nehogy hecc — jó hecc legyen belőle. 

Műfordítás.  Ujabban a ridikült reticulnek 
hívják. Ugy tudjuk, hogy e szó francia  és azt 
jelenti, hogy nevetséges. Tehát valószínűleg 
Nagysádnak is van nevetségesse, miután ez 
manapság nagyon divatos. A jogászbál tánc-
rendjei is — megsugjuk — nevetségesek lesznek. 

Karcsú Is, meg barna Is. Megnyugtathat-
juk. mert a jogászbál karcsú és cvikkeres el-
nöke az ut fáradalmait  annyira kipihente, hogy 
naponta és esténként 11 órától egészen a haj-
nali órákig próbákat tart a bálra szerződtetett 
bandával. 

Aladárnak. Kérdezett kis barna nem sokáig 
késik. O is számit Önre, csak aztán a szoká-
sos hévvel és ini a fő  — érzéssel is ám! Ta-
nácsoljuk, hogy az nap széna oszlani ne men-
jen és a kerteken se mászkáljon, inert a frakkja 
felakad  s kész a toilette-liiba. Ez pedig öreg 
hiba! — 

Szovital fürdőző.  Jere haza te jó baráti 
Az ipar jól megy, de a klárinét erősen érzi a 
koinpanista hiányát. Nincs aki fújja;  kiszáradt. 

Száin 9277—909. tlkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-
könyvi hatóság a kérelem következtében, tekin-
tettel a kir. törvényszéknek 6465 908. tlkvi 
számú és a maroavásárhelyi kir. ítélőtáblának 
98/909, polg. szám alatt hozott jogerős ítéle-
tére, a végrehajtási árverés joghatályával biró 
bírói árverés csíkszeredai kir. törvényszék te-
rületén levő, Szépviz község határán fekvő,  s 
dr Zakariás István, dr Zakariás Manó, Zakariás 
Izsák, Zakariás András, Zakariás Jenő, Zakariás 
L. Antal, Zakariás L. Jakab, Zakariás L. Lukács, 
Zakariás L. Izsák, Zakariás Gerő, Száva Kristóf, 
Száva Jakab, Fejér Sándorné szül. Száva Katalin, 
Száva Gergely, Graéf  Vilmos, Graef  Berta, 
Graef  Andor, Graef  Jolánka, Graef  Elza, Graef 
Antal, Graef  Tibor nevén álló szépvizi 514. 
sz. tjUben A t rendsz. 2305., 2306., 2346/2., 
2347/1. hrsz. ingatlanra 884 kor., 2. rendsz. 
8535. hrsz. ingatlanra 120 kor.; az A + 3. rendsz. 
8207. hrsz. ingatlanra 18 kor. ezennel megálla-
pított kikiáltási árban elrendeltetik azzal, hogy 
az ingatlanok » kikiáltási ár '/a-ánál alacso-
nyabb áron eladatni nem fognak  és hogy vevő 
a bánatpénzt a végrh. novella 25. §-a értel-
mében kiegészíteni köteles. 

Az árverési kérés költsége 20 koronában 
megállapíttatik. 

Az árverés megtartására határidőül 1909. 
évi szeptember hó 25. napjának d. e. 9 
órája Szépviz községházához tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan becsárának 20°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyminiszteri ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
az 1881. LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

Csíkszereda, 1909. évi julius hó 9-én. 
.4 csíkszeredai  kir.  törvényszék, 

mint telekkönyvi  hatóan;/. 
Oeczó Béla, 

kir. tszóki blrü. 
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Sz. 10010—909. tlkvi. 2-3 
HIRDETMÉNY. 

A m. kir. igazságügyi miniszter 1906. évi 
február  hó §-ik napján 14114 —906.1. M. szám 
alatt kelt rendelettel megengedte, hogy a csík-
szeredai kir. törvényszék, mint telekkönyvi ha-
tósághoz tartozó Csomortán község telekjegyző-
könyveibc felveit  mindazon ingatlanokra nézve, 
amelyekre az 1886. XXIX.. 1889. XXXVIII, és 
;i/ 18'J 1. XVI. t.-cikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
XXIX. t.-cikkbcn szabályozott eljárás és ezzel 
kapcsolatban a telekjegyzökönyvi bejegyzések 
helyesbítése foganatosittassék. 

E célból a helyszíni eljárás nevezett köz-
ségben 1909. évi szeptember hó 6-lk napján 
fog  megkezdődni. 

Ennéllogva felhívatnak:  1. mindazok, akika te-
lekjegyzökönyvben előforduló  bejegyzésekre 
nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, 
hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje előtt 
a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek tneg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
aláírásra az 1886. XXIX. t.-c. 15—18. és az 
1889. XXXVIII, t.-c. 5., 6., 7. és 9. §-ai értel-
mében szükséges adatokat megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényüket a kiküldőit előtt 
igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átru-
házó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létre-
jöttét a kiküldött előtt szóval is ismerje el és 
a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyil-
vánítsa, mert különben jogaikat ezen az uton 
nem érvényesíthetik s a bélyeg és illeték el-
engedési kedvezménytől is elesnek; 

3. mindazok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog vau nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy-
zett jogaik törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
a törlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött előtt jelenjenek meg, mert ellen esetben 
a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, 
mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszereda, 1909. évi julius hó 19-én. 
Császár, 

kir. tszt'ki l>ir<i. 
Sz. 649 909. fi.  2 - 3 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatóságának kászon-

alcsiki járásba tn. kir. belügyminiszter ur által 
84200 1909. szám alatt rendszeresített és a 
folyó  évi augusztus havában tartandó rendes 
közgyűlésen választás által betöltendő 

('»///  rlitü  ntsttlh/H  .s'Zitlţ/tlbu'ni  f'tlb'tsm 
és az ennek betöltésével esetleg megüresedő 
»(///  ntit*i><ltl;  nxThili/n  molyiilnrói  nlh'imt  a vár-
megyei ügyviteli szabályzat 2. §-a alapján pá-
lyázatot hirdetek. Pályázatot hirdetek to-
vábbá m. kir. belügyminiszter urnák 147177— 
908. szám alatt a vármegye négy járásába 
rendszeresített 1—1 dijnoki állásra. 

Felhívom pályázni óhajtókat, hogy pályá-
zati kérvényeiket a vármegye főispánjához 
címezve hozzám legkésőbb folyó  évi augusz-
tus hó 20-lg bezárólag adják be, vagy pedig 
személyes jelentkezés esetén abbeli bejelenté-
seiket ugyancsak a jelzett időig tegyék meg. 
mert a későbbi beadványok, illetve bejelenté-
sek figyelembe  nem fognak  vétetni. A dijnoki ál-
lásokra pályázók kérvényei sajátkezüleg írandók 
és előző szolgálatuk okmányokkal igazolandó. 

A pályázati kérvényhez, akik Csikvármegye 
szolgálatában nem állanak, az 1883. évi I. tör-
vény-cikkben előirt képesítettségüket igazoló 
okmányaikat is csatolni kötelesek, inig a vár-
megye szolgálatában álló pályázók pályázati 
törzskönyvi lapjaikkal hivatalból lesznek fel-
szerelve. 

A szolgabírói állásokkal járó illetmények 
az 1904. évi X. t.-cikkben vannak megállapítva. 

A járási dijnokok évi javadalmazása 730 kor. 
A pályázati kérvények beadásánál a vár-

megyei ügyviteli szabályzat 4. §-ban előírtak 
az irányadók. 

Csíkszereda, 1909. évi julius hó 19-én. 
Fejér Sándor, uli»|>iin. 

|gy próíja mindenkit bámulatba ejt! 
a „TEREBIN" balzsamos 
szépltószerek használatánál. 

Arckrém kor. 3.— 
Púder • 2,— 
Úrhölgyek szappana • 1.60 
Szájvíz » 1.50 
Valódi Terebin illat-illuzió. » 10 — 
Gyöngyvirág, rózsa, ibolya, orgona stb. 
illat-illuziók, (természetes virág illat-
kivonat i üvegenkint 3 koronáért kapható 

FEKETE VILMOS 
illatszertárában, Csíkszereda. 

Poatai megrendeléseket atánví ttel, • pém 
előlegei beküldőié esetén bérmentve 
nállitok. - Pogkerék, nţj- éa f  gipoló-
uerek, iUatnerek nagy Tálaaittkban. 

Hirdetmény. 
A néhai Szöcs Igtiácziié szili. Kiss 

Anna féle  a esíksoinlyóí finevelö-intézet 
liez két egy.nkint 6000 koronás -
családi alapítványra pályázat hirdettetik. 

Az alapítványok élvezésére pályáz-
hatnak özv. Szöcs Igmíczné vérrokonai 
a liit illenek nincsenek csíkszeredai s 
végül csikmegyei illetőségű szegény, de 
jé előmeneteld gimnáziumi tanulók. 

Az alapítványt elnyerők figyelmez 
telnek, lio<ry az első évben tekintettel 
az alapítvány realizálásinál felmerült 
költségekre kötelesek szeinelyenkéiii a/. 
ala|iiivány pótlására a finevelö  i itézoi 
pénztárába 40 -10 koronát lielizetni. 

A kérelmet gróf  Majlátli (i. Kárul) 
v I). I. t , m l ' l ) i püspökhöz címezve 
alulírott íga/gntósaglioz folyó  l <>(»:». évi 
augusztus ti ig kell beadni 

Csiksoml) ó, 1ÍMM). juliti-i 25 
2 A finevelö  int. igazgatóság. 

Hirdetmény. 
Alolirott közhírre teszi, hogy a csik-

zsögödi terület mellett fekvő  biikk erde-
jét, melvböl mintegy 4000 ölía vágható, 
eladni hajlandó, akár részielvágásokban, 
akár összegben vágva bővebb fölvilá-
gosítást ad iíj. Deinény Lajos zsögüdi 
biró. 

lirtlöfiile.  1909. julius 26. 
Gáspár Samu, 

l.ilh.Us. 

Egy fiatal rőfös kereskedo-segéd 
folyó  évi szeptember l-ére felvétetik 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
lírtesiteiu a mélyen tisztelt közönséget. Iiogy folyó  évi augusztus 
hó 1 én. az Keotgyár mellett éplllt saját házamba helyeztem át 

KÖNYV- ÉS PflPIRKERESKEDÉSEJVIET 
s azt a mai kor legkényesebb igényeinek is megfelelöleg  teljeseu 
újonnan rendeztem be. Kérve a inélyeu lísrlelt közönség eddig 
irántam tanusitott szíves bizalmát továbbra is. Kiváló tisztelettel 

SZVOBODA JÓZSEF, CSÍKSZEREDÁBAN. 
A közelgő iskolai idenyre, már most kaphatók min-
dennemű iskolai cikkek a legnagyobb választékban. 

Vegyeskereskedő e l ő n y b e n tv-szeslll 

Sz. 6979 1909. 
ai. 
Pályázati hirdetmény. 

A Csikvármegye közönsége állal fenn-
tartott csíkszeredai polgári leányiskolánál 
nyugdíjazás folylán  üresedésbe jöll igaz-
gató-tanítónői állásra ezennel pályázatot 
hirdetünk. Javadalmazás : négy évig 2000 
korona, négv éven lul '2200 korona, igaz-
gatói pótlék 200 korona, természetbeni 
lakás, fűtés,  szabályszerű ötödéves kor-
pótlék. 

Kellően felszerelt  kérések folyó  évi 
augusztus hó 25-ig a vármegyei iskola-
székhez (Csíkszereda vármegyeház) nyúj-
tandók be. 

/1  vúnncí'Yci  iskolaszék. 
Csíkszereda, 1909. augusztus 3. 

Fejér Sándor, 
1—2 alispún. 

Élő vadakat, 
mint fiatal  medreket , farkasokat, 
biuzt, vidrát stb., továbbá sast és 
úlűket legjobb ár mollett megve 
szek. Kuschmann Ferencz vad-

kereskedő, Brassó. 

CiiksiMtlmréii a főtéren  egy forgalmú  vendéglőbe 
Eu megbízható üzletvezető (leuMzott) 

kerestetik. Felvilágosítást ad a kiadóhivatal. 

MEISEL BERNÁT 
jVADÉfAIiVI  FÜRÉSZGYÁRAHÁII 

kapható az építkezéshez szüksé-
ges mindenféle  fűrészáru  és 
gyalult deszka, kerítésnek 
alkalmas széldeszka, továbbá 
cándra és fűrészpor.  Elfogad 
egyesektől deszkát gyalulás, vala 
mint feny  örönköt fel  vágás végett. 

«war iorrii1 H u g y h a j t ó é s h u g y s a v o l d ó u n n i ü w ! 

S Z U L T Á N - F O R R Á S. 
Nagyon kellemes, tisztaizú,szénsavban gazdag,bőrésdusUithion-tartaltnuásványvíz. 

Gyógyító és üditö ital. 
Kiváló vegyi összetétele következtében sikerrel alkalmazható vese, hugykö- és hólyag-
bajok esetében, nagyon alkalmas eukorbetegs geknél, csuzos bántalmaknál, további 

a légzö- és einészlö-szervek huriitos bajainak gyógyítására. 

Szultán Lithion-gyógyforrás-vállalat. 
Kutkezelőseg es központi iroda: EPERJES. 
Igazgatóság: Budapest. IV.. Ferencz József-rakpart  22. 

A londoni kiállításon kiváló és állandó vegyi összetételéért kitüntették. 
Főraktár Brassóban: D r e s s u a n d t V i l m o s bel- és külföldi 
ásványviz.ereskedésében, Kolostor-utca 23. — Telefon  318. 

Orvoj-íilíiy; rij.'iítlv.-1. s -h Ivííplicitcí í n i n d e i i í ' i t t . 

£ ERTESITES! 
Van szerencsém a nagj érdemli közönségnek becses tudomására 
hozni. liojiy Z s ö g ö i l és C s í k s z e r e d a között lévő birtokomon 

SIR KŐ -RAK TÁ RT 
nyitottam. Síremlékeim mindennemű kőanyagokból van-
nak előállítva, 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 értékes aruval szolgálhassam ki, a legszolidabb 
árak mellett. \ mélyen tisztelt vevőközönség pártfogását  kérve, 

maradok kiváló tisztelettel: --• 

GÁL KÁLMÁN, SIRKÓ-RAKTÁROS. 

Üzlet áthelyezés a Kossuth Lajos-utca, Szultán Lázár-féle  házba! 

ÜZLET ATHELYEZES! 
Van szerencsém a mélyen tisztelt hölgyközönség becses figyel-
mébe ajánlani, miszerint nz igazságügyi palotával szemban levő 

DIVAT-KALAP S Z A L O N O M A T 
folyó  evi augusztus hó 15-én a Kossuth Lajos-utcába, 
a Szultán Lázár-féle  helyiségbe teszem át és egyúttal 

NÖI-DIVAT-KALAP ÜZLETTÉ 
alakítom átT Haktáron találhatók: diszes és diszitetlen 
kalapok, gyászkalapok, kalaptük, arcfátylok,  virágok, 
szallagok, tollak, csattok, selymek, divatos angol 
sapkák és szőrme sapkák, bársonyok és plüsök min-
den szinben találhatók. Elvállalok niiiideuuemU átalakí-
tásokat, javításokat jutányos áron, s miután célom miuden 
egyes vevömöt a legszolidabban kiszolgálni kérem becses 

jóindulatu pártfogásukat,  kiváló tisztelettel: 

Özv. Nagy Jakabné, Gsikszeredában. 
2-12 

Egy jó családból való leány tanulónak felvétetik. 
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E L S Ő C S I K L £ E a " T E l C E L í E I T T Í . ^ ^ O - ' ^ ' ^ 
Iroda: Tusnád.' S z á s z Ó S S Z o X ^ l I Ó S , ' X U L S Z i - S . d . - Iroda: Tusnád. 

AjA-mja a l e g e z e t t lriviteVü. é s ö r ö k ö s tartcseá,gu. Icettöe t o r n y ú H o s s z u i o v u c e m e n t feáélcserepet 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 n t padi 6 l e m e z é t ItTllönféle ősszetótelü. m i n t á z a t b a n . 

• 
• 
• 

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: FÁHNDRICH ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). 

Árjegyv.k, aeotmali palackcsere mellcli: Kás/.jni Salutari* cs Repíti 1 lit-r-'S palaokban 20 flllí  r, rellirerca palackban 17 üllor, nagybani vételnél árcngcdinó.iv. 
E/cn cvócvviíckcii kiviil kii|ilmt<'.|. iih'r. Borszol i, Baroks, Borhegy, Elopa ak, Qlori i. Fihérkói, Folsörakosi Maria'Boholt, Káaionjakabfalva  bo pataki, Hargltaiget, Hat.ld, Saékely Soltéra és Satojkai gyógyvizek. 

Kapható hordóban és naponta friss  tölt BŰ palackban az ország-szerte elsőrendű minőségűnek elismert H agg c n ni a c bc r-féle következő fajta  sörök : 

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 
.. /1/r«///"-«ör.  — Sttlon  á Itt  ,, I'ilm'n"-t*lir.  ,, ltiijor"-Kl>r. 

c s í k s z e r e d a i v a s ú t i á l l o m á s r a s/. á l l í t v a é r t e n d ó k . 

• 

• 
• 

- Í Ö - =L#= 

MINDENNEMŰ B Ú T O R ELŐNYÖS FEL- . 
t é t e l e k m e l l e t t k a p h a t ó 

FOGOLYÁN ENDRE 
újonnan kibővített butorraktárában 

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N . 
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak, 
ágyteritök. függönyök  és mátrácok stb. 

Zongorák és yarrógépek ivszlrilizHrsiv is. 

S V X i f i V X W V  5? W&XVÍXTCK-XífiWKTffXO 

Gzell Frigyes és fiai 
bornagfkereskeilíjt  es iorDagytermelok 

MEDGYES 
Legjobb és legteijesitökápesebb szállítók | 

erdélyi fehér  borokban, 
Kitűnő saját termésű borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

NA<Sy JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER 
SIRKÓ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ. 

Telefon  «X.-iiti .'<(). i Kut-u . i>0. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. 
tudomására hozni, hogy ipartelepemet gyárilag 
berendezve, a legújabb gépekkel szereltem fel. 

KI vállalok mindennemű kőfaragó, 
épületmunkákat — a legolcsóbb Arak 
mellett és a legkényesebb igényeket 
kielégítően szállítok gránit-, syenit, 
labrador-, márvány-, mész- és homok-
köböl készített síremlékeket. 

Ivajz és méret szerinti megrendelé-
seket buiorraárványrii azonnal foga-
natosítok. 

Ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzám fordulni, 
Imgy ez állal is ármegtakarítás éressék el 

A ii. é. kö/.önség szives pártfogását  kérve, kiváló tisztelettel 
N A G Y JÓZSICK, K Ű F A K A G Ó - M I-CSTI5K. 17—30 

• 

• 

• 

• 

P3 & B m t-t* f'Tj 
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H I R D E T E S E K 
olcso arszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 

legjobb az ákácvirág-krém, 
amely az arcbőrt rövid idö 
alatt Üdévé és széppé teszi, 
a májfoltot,  szeplőt és más 
kiütést eltávolítja. Ara I ko-
rona. Kapbató a készítőnél 
és postán is megrendelhető 

SZEREMLET TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Cslkszeotmirtonon. 

ELISMERT LE6HIRESE 
CSÉPLŰHÉ3ZLETEK 

TELJESJŰTÁIÁ5SJ 
ÜZEMBEN 
bArmkor 
MEGTEH 
HETŐH 

ELSŐRENDŰ 
Ẑn/ÓMZTELEPfK 

ZEMKÖLT5É6. 
lÓERÖ DRÂNKINT 
KB. 1^-2 FILLÉR 

ÜZEMZAVAROK KIZÁRVA. 
ÁRJEGYZÉK INÖYEN. 

MÂYER GÉPGYÁR 
VAS-ÉS FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SZOMBATHELY-BUDAPEST, 
VII. KERÜLET. VÁCZI-KÖRÚT 61. SZÁM. 

Legrégibb hazai gépgyár J V j O T O R t a Y Á R A , a P i t v a l 8 5 0 - é v b e n -

BENZIN- ÉS SZIVÓGÁZMOTOROK GYÁRA. MALOMÉPITÉSZET. 
V Í Z I M A L O M - B E R E N D E Z É S E K . 

BENZIN CSÉPLŐKÉSZLETEK 3 LÓEREJÜTŐL 16 LÓERŐIG. 
Benzin stabil motorok 1 - 1 0 0 PP-ig, Szivógázmo-
torok 6 - 1 2 0 PP-ig. faszén,  koksz és antracit tü-
zelésére berendezve, szerelve és üzembe átadva. 

Olajgyártási gépek, borsajtók és mindennemű gazdasági gépek gyára. 
OOO K É P V I S E L Ő K K E R E S T E T N E K . OOO 

Kedvező árak és fizetési  feltételek.  Á r j e g y z é k i n g y e n ! 

Hosszurovó Cement Födélcserépf 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható Ă 

l r ^ J C a p ^ u t c a ^ s z . P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N I 
^ — —— » r r v i r r i r v r r > ' ^ 

Mjomíou »iTobo4* JAuef  kOnjvnyoBd̂ ábui, Csikueredibui, 1809 




