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A válság. 
Az elmúlt heti ugvnevezell korona-

tanács, semmivel sem vitte előbbre a vál-
ság megfeneklett  szekerei. 

Ott állunk most is, a Itol állottunk 
ezelőtt egy hónappal vagy jobban iiionJ-.a. 
ahol állottunk akkor, a'iiiidóna Wekeilc 
kormány legelőször beadia a lemondását. 

Minden magyar embernek megdöbbe-
néssel kell a jóvö elé néznie ; ugyanis ó 
felsége,  íniként már hónapokkal ezelőlt. 
ugy a legutóbbi alkalomm.il is kijelentene, 
liogy ön.illó b.i.ú nincie.i, katonai en 
g.dmcnyekról szó s_\n lehet, marad min-
den ugy, alugy eJJig vo!t. 

Hát a királynak ilyen kijelentései ti.án, 
hogyan, ki állal és inóJon képzelik meg 
ol.hi.itónjk a válságot ? 

Utóvégre a ni.igyar se bolond. Hogy 
mi egyebet se csináljunk mint a/t, hogy 
a milliókat év öl-évre csak szavazzuk es 
szavazzuk és a végén ó felsége  minden 
törvény állal biztosított jogaink érvénye-
sítésének kísérleténél az/.al teleljen, liogy 
.nem lehet* és „nincsen", mégis csak olyan 
állapot, a mely nem megnyugtató és le-
hetetlenné teszi, hogy Magyarországon 
alkotmányosan kormányozni lehessen. 

A kormánynak olyan kiváló emberei 
vannak, hogy ha inegoldlia;ó a politikai 
válság, ügy akkor ők a kibontakozás ru-
góját megtalálják. 

De éppen ez a baj, liogy a válság a 
íenníorgó helyzetben nem oidhaló meg. 

Mert mi a Íenníorgó helyz.t ? Az, hogy 
ó felsége  kijelentelte, liogy a koalíció a 
paktumban foglalt  ama kötelezettségét, 
liogy az általános választói törvényt meg-
csinálja, először teljesítse, és akkor az 
újonnan összehívott parlamentul tárgyal 
az adható engedmények iránt. 

Tehát mi következik ? Az, hogy We-
kerlének lemondását Bécsben nem fogad-
ják el és igy akaratuk ellenére tovább 
kormányoznak a régi miniszterek. And-
rássy az általános választójogról szóló tör-
vényjavaslatát ismételten a parlament elé 
viszi és a ntikor törvénynyé vált a javas-
lat. akkor a király feloszlatja  a parlamen-
tet és Andrássy elrendeli az országos vá-
lasztást. Ennek a tervnek azonban sok 
akadálya van. 

Első az, hogy letárgyalható-e az álta-
lános választói jog törvénye a ciklus vé-
géig? 

Ugyanis 1910. év végén lejár a man-
dátumok 5 esztendeje és ha akkor már 
törvénybe kell, hogy iktatva legyen az 
általános választói jog. 

Különös, hogy Bécsben azt hiszik, 
hogy a magyar parlament az uj törvény 
alapján teljesen át fog  alakulni. Mi pedig 
éppen az ellenkező állásponton vagyunk. 
Nem állítjuk azt, hogy idegen elemek 
még pedig szociálisták és nemzetiségi 
képviselők nem fognak  a képviselőházba 
bejutni, azt azonban előre tudjuk, hogy 
nagy többsége ismét csak a függetlenségi 
pártnak lesz. 

Tehát otl leszünk akkor is, a hol most 
vagyunk. Így állván a dolog, sokkal oko-
sabban cselekesznek Bécsben, lia a vál-
ság megoldását nem luizzák-halassxák. 
hanem számolva a körülményekkel, oda 
törekednek, liogy a függetlenségi  párl ki-
bontakozási tervel elfogadják. 

A helyzet mindeneseire igen komoly. 
Mi azonban éhez mar hozzá szokniuk. A 
legutóbbi 10 év alatt annyi politikai vái-
ságon mentünk at, liogy egygyel több 
vagy kevesebb liein sokat határoz. 

Most azt kérd.zzük, liogy mikor nincs 
nálunk pulilikai válság ? Akkor, amikor 
lorveuyoeu biztosított jogainkat nem kö-
vethetjük, hanem egyszerűen szavazunk a 
hadügyi és egyéb költségek lek 11. Alioz 
hasonló állapotot, mint a miénk, a fold 
Kerekségén nem találunk ligycilen-egy 
esetben sein kerültünk ki győztesen az 
évtizedek alatt Ausztriával toiylaloll harc-
ból és valószínű, liogy inojt is elveszít-
jük a csatát. LiineK is mi vagyunk az 
okai. -

Törődjünk jobban a faluval! 
A magyar társadalom hibája minden-

kor az volt, hogy keveset törődött a 
faluval.  Nem igyeKezetl mélyebben szán 
tani a falusi  éleiben, magára hagyta, nem 
gondolt vele. Ez vonta maga illan a falu 
elszegényesedesét, a í.ilusi nép s.e.t:-
züllésel s azokat a bajokat is ez a nem-
törődömség okozta, amelyek hosszú so-
rozata emeszti a magyar földet.  A kor-
mányzat is csak nezle, hogy honnan 
és mikéül piescliietó ki nagyoüb adó a 
faluból;  a tehetősöd csak azért toboroz-
ták a maguk szervezeteibe a kisbirtokos 
gazdákat és a falu  népét, liogy felfelé  el-
dicsekedhessenek vele, liogy íme velini* 
van a nép. De érdekeikért soha semmit 
nem tellek, mert veszélyeztetve látták a 
maguk poriáját, ahol a latifiiiidiiiinosok  és 
lízezer holdasok az urak. 

Egyrészt a kimondottan íaltisi érde-
keket védő szervezetek hiánya, másrészt 
a szociális vezetés ferde  iránya a falu 
baja inai is. 

Ezért történik az, hogy a magyar kis-
birtokosság bármikor felemeli  szavait, jo-
gos érdekei meghallgattatásra nem találnak 
s ezért történik meg az is, hogy törvé-
nyeink nem biztosítják kellően a falusi 
nép érdekeit, mert szavukat nincs aki 
odafent  tolmácsolja, a magyar urak pedig 
nem is igyekeznek a falu  bajait megis-
merni. 

Ez az oka annak, hogy ha mondjuk 
rossz termésű esztendő van, ha úgyszól-
ván vetőmagja nincs a kisgazdának, — 
hiába fordul  kormányhoz, miniszterhez, 
nem kap segítséget, azért olyan arányta-
lan az adója a nagybirtokkal szemben, 
szóval azért pusztul, inert senki sem tö-
rődik vele. 

Ezt a nemtörődömséget pedig a ma-
gyar társadalom nem is igyekszik levetni. 
A tízezer holdas urak és szervezeteik to-

vábbra is maradnak olyanok, mint ami-
lyenek vo'.lak, holott ma már az ujabb 
szociális eszmék diadalát üli egész Nyu-
gat.•>, ipa s e/.ek az eszmék kel', hogy 
érvényesüljenek hazánkban is. Mindent 
a népért, mint neinztlk-nnlailó alkotó 
részéért egy nemzeti államnak! ezt a jel-
szól régen íelioglák a nyugati államok 
kormányai, társadalmi szerve/elei s kezdve 
a lordoktól, márkiktól a legkisebb városi 
latájnerig; mindent a faluért,  amely dol-
gos népével táplálja a nemzetei, ragasz-
kodik a földhöz,  gaztlagiija az államot, a 
mágnásokat, mindenkit, akinek a hazában 
élni kell. 

Csak nálunk van ez másként, azért 
senyved és pusztul a falu.  Nálunk még 
ma is az aranyborjú a pénz s ennek 
könnyű megszerzéseéri tesz félre  minden 
kisebbnek látszó érdeket az, aki az arany-
borjúhoz könnyen s a nép állal fért  hozzá. 
Az önzés, a zseb politikája ez, nem az 
a politika és társadalmi munkásság, ame-
lyet a lehetősöktől méltán elvárhatna a 
falu  népe. 

A magyar kisbirtokos gazda nép vég-
telen türelmére vall, liogy mindeddig né-
mán türle az ígéretek és szép jelszavak-
ból élősködők nemtörődömségét. Belátta, 
hogy mai szervezetlensége, elhagyatott-
sága mellet; hasztalan kér, hasztalan vár 
bajaira orv oslást kezdve a kormányzattól, 
az összes nagybirtokos társadalmi leslüle-
t.'k, a föld  nagv uraitól, a mágnásoktól, 
vagy a pénz arisztokratáitól s belátta azl 
is, hogy ha ezt tovább is igy hagyja, az 
a n igy betegség, amely elharapódzott a 
magyar földön,  megfojtja,  megsemmisíti. 

Belátta a falu  népe, hogy ilt erós és 
g\ors cselekvésre van szüksége s önálló, 
olyan szervezetekbe tömörül, amelynek 
vezetői kisbirtokosok s amelyek érdekei 
nem is lehetnek egyebek, mint a falusi 
nép érdekei. 

Ezeket kiépíteni minden faluban  kell, 
hogy mindenki, aki a löldmivelő nép ér-
dekeit szivén viseli, a kisbirlokosság se-
gítségére l.gyen. 

Szép, nemes hivatás ez, mert célja 
erőssé tenni a falut,  a földet  mivelö gaz-
danépet s vele a magyar földet,  a nem-
zetet. 

Ne kicsinyeljük ezen munkát, vegyiik 
ki részünket mind, akik a társadalomhoz 
tartozunk, a magyar kisbirlokosság ne-
mes törekvései előmozdításában, hogy 
vé r̂e ez a produktív osztály is boldo-
gulhasson ! 

Törődjünk jobban a faluval! 

Törvi'iiyhatósdgi közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 

1909. évi október hó 29-én délelőtt 9 órakor 
Csíkszeredában a vármegyeház tanácskozási 
termében rendes közgyűlési tart. 

Tárgysorozat: 
1. Tevékenységi kimutatás bejelentése. 
2. M. kir. belügyminiszter ur leirata a dijno-

kokról alkotott szabályrendelet módosítása tár-
gyában. 

3. M. kir. kereskedelemügyi miniszter ur 
leirata a közúti külső személyzetről alkotott 
szabályrendelet módosítása tárgyában. 

Földmivelésügyi in. kir. miniszter ur le-
irata a termeszeli emlékek fenntartásáról. 

5. Javaslat Csíkszereda város, Zsögöd és 
T.iploca községek egyesítése tárgyában. 

ti. A gazdák orsz. biztosító szövetkezetének 
ajánlata az árva és magánvagyon lüzkárbizto-
sitása tárgyában. 

7. Alispán javaslata Geczö János emléké-
nek megörökítése tárgyában. 

8. A közigazgatási bizottság féléves  jelentése. 
9. Ksluidlbirák lajstromának összeállítására 

hivatott bizottság megválasztása. 
10. A vármegyei dijnokok kérése' lakás-

pénzük megállapítása iránt. 
11. A vármegyei kezelőszemélyzet és hiva-

talszolgák segély iránti kérése. 
12. Központi tisztihajduk kérése előlépte-

tés iránt. 
13 Tiszti nyugdij alap 1910. évi költség-

vetése. 
14. Jegyzői nyujdij-alap 1910. évi költ-

ségvetése póladó kivetéssel. 
l ő. Uajkó Péter és társai kérése a székely-

földi  kepekivetés megállapítása tárgyában. 
Ili. Jász-Nâ y kun-Szolnok vármegye lárs-

törvényliatóság átirata rendkiviili közgyűlések 
összehívási jogának kiterjesztése tárgyában. 

II. 
A magánjavak igazgató tanácsának 

előterjesztései : 
17. A magánjavaknál alkalmazottak lakás-

pénzének szabályozása. 
18. A magánjavak tulajdonát képező epü-

letek műszaki ellenőrzésének díjazása. 
19. A vallás és közök!, m. kir. miniszter 

ur leirata a lóbeszerzési alap felosztása  tár-
gyában. 

20. A Vigadó bérlete felett  kötött szerződés. 
21. A gimnázium építésére alkalmazott mun-

kások jutalmazása. 
22. A magánjavak ügyészének költség-

jegyzéke. 
23. Birói árverésen szerzett ingatlanok el-

adása (2 drb). 
24. A számadások vizsgálatára kiküldött 

bizottság jelenlése: 
ni a segély pénzekről; 
h) a székely kivándorlási alapról; 
r) a letétekről; 
<'y a lóbeszerzési alapról; 
e) a ruházati alapról; 
/'/ az ipar-alapról; 
U) a havasi javakról. 
25. Póthitel engedélyezése. 
26. Az ipar-alap 1910. évi költségvetése. 
27. A havasi javak 1910. évi költségvetése. 
28. A lóbeszerzési alap 1910. évi költség-

vetése. 
29. A ruházati alap 1910. évi költségvetése. 
30. Perköltségek fedezése. 
31. Faiskola-kezelő jutalmazása. 
A legnagyobb érdeklődés Csíkszeredának 

Zsögöd és Taploca községekkel való egyesíté-
sét képezi, mely egyesités melleit a törvény-
hatóság állást foglalt  s most már tovább nem 
lesz halaszthaló. 

A KÁSZONI „BOLDIZSÁR-FORRÁS" KIZÁRÓLAGOS FŐRAKTÁRA. Egy literes palackokban 10 fillérért  kaphaték. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sütemények, angol és belföldi  rumok, likörök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. — Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek.  — Mindennap friss  hideg fe lvágot tak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás. 
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  _ _ ' _ _ —. m-m^m*.^  FŰSZER- ÉS CSEMEGE-KERESKEDÉSE 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel - ^ J — i - A ^ J = CSÍKSZEREDÁBAN. 
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Esküdtszéki tárgyalások. 
Mult szerdin, f.  hó 20-án halált okozó su 

lyos testisértéssel vádolt Bándi György csik-
szentgyörgyi lakós állott az esküdtbíróság előtt. 

A főtárgyalás  rendén megtörten ismerte be, 
hogy a 70 év körQli öreg asszonyt. Szabó Fü-
löpné szül. Czára Annát, megharagudva azért, 
hogy a feleségét  a legsúlyosabb átokkal ter-
helte s italtól felhevült  kedélyállapotban egy 
fadarabbal  és lábbal való rugdosás által annyira 
megverte, hogy a kevés ellenálló képességgel 
biró öreg asszony 8 bordatörést szenvedett s 
ezen sérüléseibe bele is halt. 

Az esküdtek erős felindulásban  elkövetett 
halált okozó súlyos testisértés bűntettében mon-
dották ki vádlottat bűnösnek s a törvényt al-
kalmazó bíróság ez alapon 2 évi börtönre ítélte, 
mely ítéletben vádlott megnyugodott s igy az 
ítélet jogerős. 

Csütörtökön szándékos gyujtogalással vá-
dolt csikszentgyörgyi Szász János és társa ügye 
került az esküdtszék elé. 

Ennek a vádlottnak neve ugy az olvasó 
közönség, valamint az esküdtszéki birák előtt 
már régóta, mint .amerikai suszter« néven, 
úgyszintén elnevezésétől származó ügye ismc-
retes. 

Jelen alkalommal is a testvéri vad gyűlö-
letnek szüleménye lolytán testvéröcscse — mint 
régebb is — vádolja ötet, hogy affeletti  bo-
szujából, hogy hites felesége  öcscsével együtt él 
még mindig, István bátyjával januári hideg, sze-
les éjszakán, mikor mindketten a szobában mé-
lyen alusznak petróleumba ásztatolt szalma, 
ruhadarabokkal megrakva ajtaja elejét, felgyúj-
tották. A gyújtással működőket a bent alvó Jó-
zsef  öcscse, valamint vele vadházasságban élő 
Szász János, tehát bátyja felesége  a zajra fel-
ébredve észre veszik, József  ki is szalad s Ist-
ván bátyját megfogja,  ki megszabadulva kezei 
közül, mivel arcul ütötte, s elkiáltja János, ki 
ekkor a ház egyik sarkát meggyújtva az éj sö-
tétjében elfutnak. 

Így beszélte el a sértett az esetet mi ellen 
a vádlottak tagadással éltek s igy az esküdtek 
bizonyíték hiányában újólag, vagyis harmad-
szor is felmentették. 

Pénteken gyújtogatás bűntette miatt vádolt 
Szennyes János csikverebesi pásztor bűnügye 
került tárgyalásra. Vádlott beismerte, hogy mi-
vel a kihasznált erdőben a gaztól és hulladék 
fáktól  nem tudott járni s juhai sem tudlak le-
gelni, a gazt meggyújtotta, hogy igy egy kis 
legelőt csináljon a juhainak, de nem gondolt 
ana, hogy attól az erdő is lángot kap, — mert 
az távol volt attól a helytől, a hol ő a gazt 
meggyújtotta. 

Dr. lmecs János ügyvéd védőbeszéde után 
tüzvészokozás vétségében mondlák ki az es-
küdtek vádlottat bűnösnek. 

Az esküdtek verdikje alapján a bíróság 3 
hónapi fogházra  ítélte vádlottat s az előzetes 
letartóztatás és vizsgálati fogsága  által 2 hó-
napot ezen büntetésből is kitöltöttnek vett. 

Az ítélet jogerős I 
Folyó hó 25-én az esküdtbíróság széndékos 

emberölés büntette miatt vádolt Balázs István 
Simoné fölött  ítélkezett. 

Az esküdtszék elnöke Fekete Imre kir. tör-
vényszéki biró, szavazó birák Kovács Lajos és 

Báldi Aurél kir. törvényszéki birák voltak. A 
vádat Jeney László kir. ügyész, a védelmet dr 
Erőss Vilmos ügyvéd képviselte. 

A bünper tényállása a következő : 
Balázs István Simoné gyergyóremetei lakos 

vádlott, aki feleségétől  Györfi  Rózától a mult 
év őszétől kezdve különválva élt, sőt egymás-
tól ideiglenesen el is választattak, — 1909. 
évi julius hó 8-án a kora reggeli órákban észre-
vette, hogy veteményes kertjét valaki feldúlta, 
a külön váltan élt nejét hitte a kert feldúlójá-
nak, s nyomban az asszony holléte után ku-
tatott és megtudta, hogy felesége  a .Mező-
ségre» megy aratni és hogy már el is indult, 
nyomban elhatározta, hogy feleségének  elébe 
kerül és megöli. 

E végből lakásán a már töltve levő forgó-
pisztolyt magához vette, s a Gyergyóremeté-
röl a mezőn át Szárhegy felé  vezető rövidebb 
utón mindenütt szaladva, felesége  elébe került 
s Szárhegy és Gyergyóalfalu  közölt, olt, ahol 
a dülö ut a Gyergyóalfalu  felé  vivő megyei 
útba beletorkollik, a forgópisztoly  kezében 
tartva várakozott a feleségére,  s nemsokára 
látla is, hogy a szekerek, melyek egyikén fe-
lesége is ült közelednek. Amikor a szekerek 
hozzá közéi értek, vádlott az első szekéren 
ülő Laczkó Tamásnak intett, hogy állítsa meg 
szekerét, ki rosszat sejtve megállította szeke-
rét, s leugorva a szekérről vádlotthoz ment, s 
mondotta vádlottnak, hogy bajt ne csináljon, 
vádlott azonban azt felelte,  ha szereti az éle-
tét álljon féire,  mert el van szánva, mire Laczkó 
Tamás megijedve félre  állott. Vádlott a köz-
ben oda érkező második szekérhez ugrott, me-
lyen feleségén  kívül ínég II-en ültek, mintegy 
3—4 lépés távolságról a feleségére  lőtt, a lö-
veg a szekéren ülő Balázs Kercsó Erzsébetet 
a jobb alkarján, vádlott feleségét  pedig a nyakán 
találta; vádlott felesége  a kapott sérülés kö-
vetkeztében eszméletlenül a szekér lajtorjájára 
hanyatlott, mire vádlóit oda ment a szekérhez 
s a neje fejét  jobbkézzel a szekér lajtorjájához 
nyomta, s a balkezében levő forgópisztolyt 
füléhez  tartva háromszor a fejébe  lőtt, s azzal 
a szekérről a földre  lerántotta és ott hagyva 
Remetére visszament. Vádlott neje pedig az 
elszenvedett lövési sebek következtében nyom-
ban meghall. 

Az esküdtek a vád- és védbeszéd elhang-
zása után, meghozták a verdiktet, mely szerint 
vádlottal a házastársán elköveted szándékos 
emberölés bűntettében mondották ki bűnösnek. 

A törvényt alkalmazó bíróság, e verdikt 
alapjáo, miután vádlottal szemben enyhítő kö-
rülményt nem talált, csak súlyosítót, vádlottat 
életfogytig  tartó fegyházra  és tiz évi hivatal-
vesztésre ítélte. 

Folyó hó 26-án halált okozó súlyos testi 
sértés vétségével vádolt E-ztojka János elleni 
bünügy került tárgyalás alá. 

Esztojka János gyergyóalfalvi  lakos 1909. 
szeptember 5-én Gyergyóalfaluban  a vele egy 
ágyban levő Antal Annál, a vele vadházasság-
ban élő Antal Katalin gyermekét, mivel az 
sírásával őt felébresztette,  oldalba ütötte, mi-
nek következtében az az ágyról fejére  esett s 
két nap múlva meghalt. 

Vádlott beismerte cselekményét azt adta 
elő, hogy ő csak megakarta a gyermeket fe-
nyíteni. 

Az esküdtszék emberölés vétségében mon-
dotta ki bűnösnek s ezért a biróság a Btk. 
290. §-a alapján 8 havi fogházbüntetésre  Ítélte, 
melyből a vizsgálati fogság  által 1 hónapot 
és 1 napot kitöltöttnek veit. 

Ügyész, védő és vádlott az Ítéletben meg-
nyugodtak, az jogerős. 

Tanú nem volt jelen. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az erdélyi püspök Cslksomlyón. Gróf 

Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök folyó 
hó 25-én délután Székelyudvarhelyről Csik-
somlyóra érkezett, ahol három napig időzött. 
Ez időben megvizsgálta a főgimnázium  és ta-
nítóképző tanulmányi menetét s a fiúnevelő 
intézeteket, valamint pappá szentelte Kovács 
Lajos csikverebesi sz ilejésü végzett papnöven-
déket. 

— Az vasút megnyitása. A gyergyó-
szcntmiklós—dédai vasút megnyitása ellentét-
ben lapunk mult számában közölt hírünkkel, 
az uj vonal közgazdasági fontosságához  mért 
ünnepélyes keretben fog  lefolyni.  Kossuth Fe-
renc kereskedelemügy miniszter főispánunkhoz 
intézett levelében kilátásba helyezte, hogy az 
uj vonalat személyesen fogja  megnyilani. A 
hivatalos személyeket hozó külön vonal folyó 
hó 27-én délután 2 órakor indul Budapestről, 
Csíkszeredába 28-án reggel 7 óra 42 perckor 
érkezik ; hat percnyi larlózkodás után folytatja 
útját Gycrgyószcntiniklós felé,  hová 9 óra 35 
perckor érkezik. Közben csak Madéfalváu  és 
Marosfőn  áll meg. Gycrgyószentmiklósról 10 
órakor indul a külön vonat az uj vonalra, mely-
nek minden állomásán 5—10 percre meg áll; 
Maroshévizen fél  óra lesz a tartózkodási idő. 
Dédára 1 óra 33 perckor, Szászrégcnbe 2 óra 
23 perckor és Marosvásárhelyre, végállomására 
3 óra 30 perckor érkezik a külön vonat. 

— Felhívás I Városunkban és megyénkben 
is visszhangra talált a József  Kir. Herceg Sza-
natórium Egyesület felhívása.  Hölgyeink most 
szervezkednek a vármegye alispánjának föl-
hívására s e hó 30-án irgalmas adományokat 
gyűjtenek a szegénysorsu tüdőbetegek javára. 
Csak egy virágszálat! jelige alatt történik a gyűj-
tés. Az egyesület felhívásában  ezeket mondja: 
A haldoklók szólítanak. Legyen a sírok koszo-
rúja egy virágszállal egyszerűbb; égjen egy 
mécscsel a sírokon kevesebb és ennek árából 
ki fog  gyúlni egy pislogó élet. Esdve kér az 
egyesület minden jó szivet, váltsa meg min-
denki ezt a szent vámot nemzete dicsőségére, 
özvegyeknek, árváknak, ügyefogyottaknak  köny-
nyei felszáritására.  Aki ezt megteszi, akinek 
szivében az irgalomérzete fölfakad,  annak ha-
lottja tudni fog  arról. Kegyeletünk szent, meg-
tisztult, nemes tanúsítása lesz, ha egy újonnan 
létesítendő szegénysorsu tüdőbetegeketgyógyitó 
népszanatoriumának építési tőkéje gyarapítá-

sára halottak napja alkalmából adományát el-
juttatja. Ezt kéri az egyesület bizó hittel és 
reménységgel. Ugy tudjuk, hogy városunkban 
dr Fejér Antalné elnöklete mellett Aczél Ödönné, 
Császár Jolán, Farkas Imréné, Fejér Sándorné, 
dr lmecs Jánosné, Kállay Ubulné, Kovács An-
talné, Szacsvay Imréné, dr Szántó Samuné, dr 
Ujfalusy  Jenöné úrnők fogják  a tarsolygyüjtést 
áldott szivüktől vezéreltetve, irgalmas szivvel 
végezni. 

— Áthelyezés. Az igazságügyminiszlériuni 
vezetésével megbízott miniszterelnök Darkó 
Sándor csíkszeredai törvényszéki írnokot a nagy-
ajtai kir. járásbírósághoz helyezte át. 

— Tanárok kongresszusa. Az erdélyi róm. 
kath. Státus gimnáziumainak tanárai nov. 19-én 
kongresszust tartanak Kolozsvárt. A kongresszu-
son a csiksomlyói főgimnázium  tanári kara löbb 
taggal képviselteti magái. 

— Nyugdíjazás. Barlis Lajos csíkszenl-
mihályi k. tanítót vallás és a közoktatásügyi 
miniszter ur f.  évi 99891. sz. rendeletével 
nyugdíjazta. 

— A szlnpártoló egyesület közgyűlése. 
A csíkszeredai szinpárloló egyesület évi rendes 
közgyűlését tolyó hó 24-én tartotta meg a vár-
megyeház kisebb tanácskozási termében. Az 
ülésen jelenvoltak Fejér Sándor alispán elnök-
lete mellet Kállay Libul, Köszeghy László, 
Pototzky Pál, dr Intecs János, Merza Rezső, 
Botár Béla, Jeney László, Szász Lajos, Józsa 
Géza. Vákár Lajos, dr Márton László, dr Éllhes 
Gyula és dr Ujfalusi  Jenő. A közgyűlésen a 
távollevő titkár helyett Józsa Géza szinügyi 
bizottsági tag ismertette a szinUgyi bizottság 
első évi működését. Ugy ezt, mint Vákár La-

jos pénztárnok jelentőset az egyesület zár-
számadásáról a közgyűlés egyhangúlag tudo-
másul vette. A Jurkovits Othmár távozásával 
lemondás folytán  megüresedett ügyvezető alel-

jnökí állásra a közgyűlés Jeney László kir. 
ügyészi, helyébe pedig szinUgyi bizottsági tag-
nak dr Éllhes Béla orvosi egyhangúlag meg-
választotta. A Vigadó nagyterme jelenlegi álla-
potában színi előadások tartására alkalinilla'i 
lévén, a közgyűlés Kőszeghy László kir. mér-
nök ismertető előadása után az átalakítás iránti 
lépések megtételével a szinügyi bizottságot 
bizta meg és utasította, hogy a végleges ter-
veket és költségvetést sürgősen készillesse el, 
az építkezéshez szükséges összeg előteremtése 
tekintetében pedig saját belátása szerint járjon 
el, hogy az előkészületek oly időben nyer-
hessenek befejezést,  hogy a kora tavasszal az 
építkezés megkezdhető legyen. Szüksége mu-
tatkozván a titkár helyettesítésének, a közgyűlés 
dr Élthcs Gyula szinügyi bizottsági tagol a 
titkár helyettesévé választotta. Ezzel a szinpár-
loló egyesület első rendes közgyűlése véget ért. 

— Cslkszentmlklóson folyó  hó 24-én a 
Székely kirendeltség felkérésére  dr Veress Sán-

A „CSIKJ LAPOK" TÁRCZÁJA. 
i a í k a á g . 

I r ta : Pako t a Jó isef . 

A szép asszony felfutott  a kőruti ház lép-
csőjén. Az arca kicsattant a láz pírjától, a 
kezében remegett a gyöngyház-fogangyuju  csip-
kés ernyője, a tornyosra fésült,  az ezüst-abroncs-
csal összeszorított aranyszőke haja kiszabadult 
a fehértollas  tavaszi kalapja alól, a lábai be-
legabalyoltak a suhogó, fodros  selyemszok-
nyába, szóval, a szép asszony izgatott volt. 

Mire fölért  a harmadik emeletre, ugy ki-
fáradt  és eltikkadt a sietéstől, hogy a legfelső 
lépcsőfokon  egy pillanatra meg kellelt pihen-
nie, hogy tovább mehessen. Keztyüs keze ide-
gesen kereste meg a lépcsőházra nyiló szár-
nyas ajtó csengettyű-gombját és megnyomta. 
Az ajtó hirtelen kinyílt s a szép aszony való-
sággal nyakába esett a homályos előszobá-
ban álló magas, feketehajú  halavány férfinak: 

— Te édes, te drágái 
A halovány férfi,  akinek arca, mintha fe-

hér márványba lett volna vésve, az asszony 
kezéből kivette azt a kis csomagot, amit az 
magával hozott, azután gyöngéden az asszony 
kaija alá dugta a kárját és bevezette egy zöld-
szövetű nehéz függönyökkel  elsötitetett szobába. 

Mikor beléptek, az asszony fellélekzelve 
dobta le fejéről  kalapját, az ezűstabrancsot az 
asztalra dobta, mitől tornyos haja aranycsikok-
ban hullott le a vállára, a keztyüit idegesen 
húzta le és lázas kezével elsimította a férfi 
homlokáról a leomló fényes  fekete  fürtöket: 

— Milyen régóta nem láttalaki — sóhaj-
totta az asszony elérzékenyülten. — Óh milyen 
régen. . . 

A férfi  nevetett: 
— Tegnap dél óta. . 
— Ugy van, ugy van I — mondotta sietve 

az asszony, — De nekem az egy örökkéva-
lóság. Hát neked ? — tette hozzá hirtelen ka-
czéron. 

A férfi  felelet  helyett karjaiba fogta  az asz-
szonyt és megcsókolta. 

Bebújtak a nagy bőrdivány szögletébe és 
diskuráltak. Az asszony beszélt többel. Gyors 
lélekzetvétellel, szinte mámorosan ejtetle ki a 
szavakat, mintha boldogság volna minden 
egyes szó, amit ennek az imádott férfinak 
mondhat. 

— Hát referálok,  édes. Semmi sem történt 
tegnap óta. Délután kocsiztunk a Stefánia  ulon. 
Csak az uram nélkül, neki dolga vólt. A gye-
rekek és a kisasszony voltak velem. Este az 
Operában Anthes énekelt, odamentünk. Aztán 
semmi. Éjjel rólad álmodtam. Ma déletőtt a 
gyerekekkel foglalkoztam  és elmenlem hazulról 
azzal, hogy bevásárlók csomagot, amit magam-
mal hoztam ? Abban vannak a cukorsütemények. 
Hát látod drágám, olyan az|egyik napom, mint 
a másik. Óh, beh unalmas! örökkévalóság, 
örökévalóság... Csak most, most vagyok bol-
dog I Jaj beh boldogi 

A szép asszony túláradó érzésében átölelte 
a férfi  nyakát és duruzsolt — pusmogott a 
füléhe. 

Hanem a férfi  szórakozott volt. Mialatt az 
asszony beszélt, az arcán földszínű  árnyak 
futottak  át s a szeme csillogásán zöldes fény 
bujkált. Valami lázas, tapadó verejték ütötte 
ki a homlokát, a kezét, az egész testét. Az 
ujjai szinte egymáshoz ragadtak s a nyelve, a 
kiszikkadt nyelve érdesen tapadt oda a száj-
padlásához. 

A féifi  éhes volt, pokolian éhes. Két nap 
óla nem evett semmit. Azaz, hogy előző estén 
a Városligetben egy utcai tejárusnál az utolsó 
hat filléreéri  egy pohár tejet vásárolt s ez volt 
két nap óta egyetlen tápláléka. Ugyanakkor 
látta a Váiosligetben a Slefénia-uton  végigko-
csikázni Budapest legszebb asszonyát, az ő 
szeretőjét. 

Ah, hogy szeretett volna fölkacagni  1 Akinek 
egy pillantásáért annyi előkelő férfi  eseng, akit 
annyian ünnepelnek és irigyelnek, az az asszony 
minden délben az ő lábai elé omlik, átöleli a 
a térdeit és szerelmi lázában alázatos, gügyögő 
szavakat dadog a fülébe,  s ő éhes. Utálatosan, 
vadul, otrombán éhes. 

A férfi  szeretett volna ráütni az előtte tér-
delő asszonyra. Mert a szépséges asszony most 
is ott vonaglott előtte, őrjöngő szerelemben. 
Ah, rá kell ütnie erre a vergődő istenre, hadd 
érezzen ő is valami fájdalmat,  valami rettene-
tes sze.ivedéstl 

Uralkodott magán. De a tekintete tétován 
szállt ide-oda, a teste már remegett az éhség 
lázában és siketitő élességgel csengett a fülébe 
az asszony egyik mondata: 

— Abban a csomagban vannak a cukor-
sütemények . . . 

És az asszony egyre dadogott, pusmogott, 
duruzsolt a fülébe.  Ő pedig nem hallott min-
dabból semmit, csak azt az egyetlen mondatot. 
A tekintete mindig odatévedt arra a kis asztal-
kára, amelyen a sütemény feküdt  és az őrült-
ség környékezte. 

Egyszerre felugrott  Ennek a rettentő ál-
lapotnak végét kell Szakítani. Már-már odasző-
kött a kis asztalkához, a száját is kitátotta, 
éhesen, mohón, de hirtelen megriadt s a csomag 

helyett az asszonyt kapta fel  és sóváran, kegyet-
lenül beleharapott a szájába. 

Az asszony összetörve, aléltan, de boldogan 
ment el a férfitól.  Mikor az ajtó bezáródott 
mögötte, a férfi  oly gyöngének érezte magát 
az éhségtől, hogy vánszorogva ment vissza a 
díványig. Már leült, valósággal leomlott a 
divanyra, amikor a kis asztalkán megpillantotta 
a csomagot. Őrjöngve ugrott fel.  A cukorsüte-
mény, a cukorsütemény! 

Ebben a pillanatban az ajtón csöngetés 
hangzott. A férfi  ijedten ugrott az ajtóhoz, de 
a rézrostélyos nyíláson át megismerte az asszonyt. 
Megtántorodott. Aztán bódultan nyitotta ki az 
ajtót s a csomagot a kezében szorongatva az 
asszony lábai elé hullott és jajgatva, nyöszö-
rögve, mint egy gyermek esdekelt: 

— Oh, adja nekem, adja nekem. Éhes 
vagyok... 

Ördög az eklézsián. 
Vereska Mihálynak, a felsővidéki  öreg tisz-

teletesnek családja kivonult a vonathoz. A Ve-
reska lányok, Tini, Biri és Johanka a legújabb 
rnhájukat vették fel;  a Vereska fiuk,  Timót a 
legátus, Péter a gazdász, és János a kölyök 
szintén ünneplőben ágáltak. Az öregek, Vereska 
Mihály és a felesége  a régi zöldesfényü  ruhá-
jukban várták a vonatot. Ez a ruha, harminc 
év óta hirdette a tisztes házaspár ünnepnapjait. 

A pesti vonat késett. Valahol útközben a 
hegyet vájták talián munkásöksegy hatalmas 
szikladarab éppen a sínekre esett. Amig a 
sziklát az úttestről eltávolították, a vonatnak 
várnia kellett. Gribócba tehát egy órával ké-
sőbb érkezett a vendég. 

Ez az óra, nagyon hosszú volt. Az öreg 
tiszteletes türelmetlenül rázogatta a nagy sötét-
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dor vármegyei főorvos  előadást tartott a gyer-
mekek testi gondozásáról. Az érdekes előadá-
son jelen volt mintegy száz hallgató. 

— Kántor-választás. A csikdelnei külön 
szervezett kántori állásra 4 pályázó közül, 
miután kettő választás előtt visszalépett s a 
válaszlók szavazást nem kértek, egyhangúlag 
Borbáth János fiatal  okleveles kánlor-tanitó 
választatott meg, a ker. főesperes  elnöklete 
alatt folyó  hó 18-án megtartott választás alkal-
mával. 

— Halálozás. Csikszentmártoni dr Bocskor 
Oszüár Háromszék vármegyei nyug. aljegyző, 
tb. főjegyző,  Háromszék törvényhatóságának 
bizottsági és a kolozsvári róin. kath. egyház 
képviselőtestületének tagja, folyó  évi október 
hó 18-án 46 éves korában Kolozsvárt meg-
hall. Az elhunytat kiterjedt rokonság gyászolja. 

— Kinevezés. A csíkszeredai kir. törvény-
szék elnöke a gyergyószenlmiklósi kir. járás-
bíróságnál Üresedésben levő Ill-ad osztályú 
hivatalszolgai állásra Botár István csíkszeredai 
kir. járásbirósági ideiglenes napidíjas szolgát 
nevezte ki. 

— Allatdljazások. A m. kir. I'• I< 1111 i\rli;.-<iif;v  i 
m iins/.lri inni erdélyrészi' szi'lu-1 v l'iilil i kirendeltsége 
ii ('sikmegyci (íazdasági Kgyesiilet s illetőleg mű-
ködésié területén n (iyergyóvidéki (ínzdasági Egye-
sület s az nlálilii községi gazdakörök erkiilrsi tá-
inogalásával 1ÍI0ÍI. évi november li'i 15-én Csató-
szegen n plcbniiiii-cpiilet mellett, ] ü-áll CsiksZ'Te-
iliiban a hiiri:mpincon, 17-én Szépvizen a piactéren, 
I> ii (ívimcsközéphikoii a vásártéren. Itl-én Szár-
lii-^yi-n a községház előtti téren. 20-án llitl-óbau 
a piactéren, gazdasági gépbeinutiitással és gazda-
sági előadássul egybekötött állatdijaznsokat tart. n 
következő dijakkal és leltételekkel: I. Uorjns tehe-
nek lilll'.l. évbeli borjukkal ia bírálatnál n tej-dö 
képesség is figyelembe  log vétetnil: I. dij 50 kor-
II. dij :i!l kor. ' ltl . dij kor. Összesen 1011 kor. 
II. l!lo7. évbeli üszők: I. dij 40 korona. II. dij 
25 korona. Összesen 115 korona. III. l'JDH. évbeli 
üszök: I. ilij BD koronn. II. dij 20 korona. Össze-
sen 5o korona. IV. Seitések lelsiisorlian malacos 
kocák, másiiilsorbiiii növi'iidék kocák, barmiul sor-
ban növendék kanok dija/latnak): I. dij 20 kor. 
II. ilij 111 korona. III. dij 5 kor. Összesen 35 kor. 
A/. álliildijazás feltételei:  llijazásla csak Csikvár-
megyei guzilák jelentkezhetnek, mngyar erdélyi fnj-
IÍÍIHI/. larlozó tidielieikkel, üszőikkel és sertéseikkel. 
Sertéseknél ugyanazon minőség mellett a mangali-
cák más lajtákkai szemben elsősitlhall dija/tatnak. 
Pénzdíjakat csak kis gazdák i5ll holdo i aluli nyer-
hetnek. Nagyobb gazdák oklevéllel tülltettetnek. A 
kiállító bélyegmeiites községi bizonyítvánnyal kö-
teles iguzolni, liogy a kiállított állat saját nevelése, 
vagy legalább egy év óta birtokában vnn. A ki-
állitáH és bírálat a t'enn megjelölt helyeken és na-
pokon reggel ÎI órakor kezdődik, mikor az*állatok-
nak lel órával előbb a helyszínén kell legyenek. 
Kgv kiállító csnk egy dijat nyerhet. — A bírálat 
nyilvánosan történik s a bírálat alá vett állatok 
előnyei, avagy hátrányai a gazdaközönség okulása 
végett nyilvánosan soroltatnak lel. A dijak a bírá-
latok elvégzése után nyomban bélyeges nyugta elle-
nélien kiosztatnak. A díjazás után ott a helyszínén 
közlendő helyiségben egy erre felkérendő  szakem-
ber, az állattenyésztés köréből vett tárgyról elő-

adást fog  tartani. A díjazás tartama alatt és ezt 
követőleg, a székely gazdák szövetkezete az illető 
vidéken célszerűen haaználható gazdasági gépeket 
fog  munkálatban tartani a azok működését s hasz-
nálatát szakemberekkel fogja  n agyaráztalni. Neve-
zett szövetkezettől ott a helyszínén bárminő gaz-
dasági gépet vagy eszközt lehet a legjulányosabb 
áron bevásárolni illetve megrendelni. Ugyanekkor 
e szövetkezet kölönbféle  műtrágyákat és gazdasági 
magokat fog  ott bemutatni s jutányos ; rím forga-
lomba hozni. Felkéretnek a gazdák, hogy e tanul-
ságosnak ígérkező állatdijazásokon minél többen 
megjelenjenek. 

— Fabrlclus ezredes, mint székely bol-
toslnas. A köz.lebbröi elhalt Fabricius Győző 
honvéd ezredes, pozsonyi dandárparancsnokról, 
kinek neve legujabbkori történetünk nevezetes 
és szomorú eseményével kapcsolatos, véletle-
nül érdekes epizód jött tudomásunkra. Állító-
lag Székelyudvarhelyt, a Zakariás-féle  singes 
üzletben boltosinas volt a 60-as években. Azon-
ban a kereskedői tisztes pályára alkalmasnak 
nem bizonyult és menesztették onnan. Akkor 
természetesen senkinek sem lehetett sejtelme 
arról, hogy inajd oly állásba kerül, melyből a 
magyar képviselőházat feloszhatja,  amint azt 
1906-ban királyi biztosi rendeletre megcse-
lekedte. 

— Szökés a fogházból.  Folyó hó 22-én 
este 6 és 7 óra között a csíkszeredai kir. ügyész-
ség fogházából  gycrgyóhollói illetőségű Gál 
Gáspár József  rab, ki lopás vétségéért hat havi 
fogházra  volt Ítélve, megszökött. A szökés 
atnily érdekes, ép oly leleményes is volt. A 
rab-cellákat ugyanis a falban  elhelyezeti kály-
hákkal fűtik.  Gál Gáspár József  este 6 órakor, 
mikor már minden elcsendesedett, emberfeletti 
erővel a nehéz vaskályhát, mely kívülről fültc-
tik, kiemelte a falból,  miáltal egy aránylag ki-
csiny, mintegy 33 cin. magas és 22 cm. szé-
les nyílás keletkezett. E nyíláson rendkívül 
nagy ügyességgel kibujt és az udvarra jutott. 
Tette pedig ezt a müveidet a meglehetős hi-
degben ingben és lábravalóban. Az udvarról a 
hatalmas kerítésen át feltámasztott  deszkák se-
gélyével julolt s a sikerült szökés után t'sik-
Taploca felé  vette ulját, hol egy szalmakazal-
ban meghált. Másnap Csicsó felé  vette útját, 
hol Virág József  molnárnál szíves fogadta-
tásra talált, vesztére azonban, mert a uyotnozó 
csendőrök megtalálták s folyó  hó 24-én mind-
kettőjüket bekísérték a kir. ügyészség foghá-
zába. Gál Gáspár Józsefnek  könnyű ruházata 
dacára nem történt semmi baja. 

— Erdélyrészl országos vásárok. Októ-
ber hó 28-án Brassó, Erdőszentgyörgy, Jakab-
falva,  Kézdivásárhely, Monom; 29 éu Papolc; 
30-án Borgóprund, Déva, Óradna; 31-én Eger-
begy (Nagykokűllövm.), Gyergyóalfalu,  Gyimes-
középlok, Mezöbánd, Szásznádas. 

— Tűz. Antal György Miklósé gyimesbükki 
lakos sütöháza folyó  hó 10-én eddig ismeret-
ien okból kigyuladl és a tűz martaléka lett. A 
kár mintegy 300 kor. Biztosítva nem volt. 

— Lopások. Szabó György 46 éves, hosszu-
falusi  illetőségű csavargó, folyó  hó 22-én Krausz 
János csikszentdomokosi lakos nyitva álló ven-
déglőjébe betérve, a vendéglősnek egy mellé-
nyét a fogasról  leakasztotta s már éppen a 
kapunak tartott, mikor Krausz találkozott vele 
és észrevévén az elrejtett ruhadarabot, Szabót 
személyesen átadla a csendőrörsnek, mely a 
csavargót illetékes helyére juttatta. 

— Olasz Károly larhavaspataki lakos zá-
ratlan szobájából folyó  hó 18-án éjjel egy há-
tul töltő, egy csövű vadászfegyvert  Horváth 
József  gyimesközéploki lakos ellopott. Tettest 
a csendőrök a csíkszeredai kir. járásbíróságnál 
feljelentették. 

— A folyó  hő 26-án Karcfalván  megtartott 
országos kirakodó vásáron lmecs Antal bálán-
bányai lakos zsebéből Gábor Zsuzsánna csik-
jenőfalvi  cigánynő 6 korona váltópénzt tartal-
mazó pénztárcáját kilopta. A nyomozást telje-
sítő csendőrök a cigánynőnél már csak 3 ko-
ronát találtak meg, a többit elköltölte. 

— Tankó Péler viasz (Miklósé) büntetett 
előéletű napszámos a gyimesközéploki vasúti 
állomáson folyó  hó 19-én Szakács Pál sepsi-
szentgyörgyi lakos, ináv. vonatfékező  ládáját, 
melyben élelmiszerek és ruhaneinück voltak, 
ellopta és a vasút mellett levő deszkatelepre 
elrejtette. A csendőrök az esetet kinyomozván, 
a tettest feljelentették,  a megtalált ládát pedig 
visszaadták a tulajdonosának. 

— A folyó  hó 16-án Karcfalván  megtartott 
országos kirakodó vásáron Szabó Mózes ma-
défalvi  lakos zsebéből Olli János madéfalvi 
lakos 192 korona készpénzt kilopott. A lopási 
a csendőrség kiderítette és a kir. ügyészség-
hez jelentési telt. 

— Rossz tréfa.  Gyimesközéplokon folyó 
hó 17-én kereszlelési lakoma volt, ahol meg-
esett a következő rossz tréfa.  Blága György 
és Blága János gyimesközéploki lakosok Blága 
Jakabnak dohányos zacskóját észrevétlenül el-
lopták s az abban volt dohányt puskaporral 
megvegyitették. Ennek megtörténte után neki 
visszaadták, mintha semmi sem történt volna. 
Blága midőn pipáját a puskaporral vegyített 
dohányból megtöltötte s rágyújtott, a puskapor 
fellobbant,  mitől egész arca tüzet fogott  ugy 
annyira, hogy bajusza, szemöldöke és haja 
elégelt. Ezen kivül arca és szemei is annyira 
megsérültek, hogy orvosi vélemény szerint azok 
meggyógyulására 8 nap szükséges. Az ügynek 
folytatása  lesz a csíkszeredai kir. járásbíró-
ságnál. 

— Megölte az apját. Folyó hó 14-én este 
7 órakor Gyimesfelsőlokhoz  tartozó Csapópatak 
nevű erdőrészen Tankó Jáni Pista Péter gyi-
mesfelsőloki  lakosi fia,  Antal egy baltával meg-
ölte. Tettest a csendőrség átadta a csíkszeredai 
kir. lörvszék vizsgálóbirájának. Tettének okát 
a vizsgálat van hivatva kideríteni. 

— Elütötte a vonat Folyó hó 24-én dél-
előtt 10 órakor a Brassó felé  menő személy-
vonat Csikszentkirály községnél Csutak József 
földmivest  elütötte. Az erős ütés egészen ki-
dobta Csutakot a pályáról, ki véresen eszmé-
letlen állapotban terűit el a földön.  Súlyos sé-
rülésein már az orvosi segély sem segíthetett 
és egy pár órai kínlódás után meghalt. A be-
vezetett vizsgálat lesz hivatva megállapítani, 
hogy a szerencsétleeség vigyázatlanságból szár-
mazolt-e vagy sem. A szerencsétlen ember állító-
lag siket-néma volt. 

— A szesz vitte a halálba. Fodor Márton 
csikrákosi lakost folyó  hó 26-án déli 12 órakor 
ágyában arcra borulva, halva találták. Fodor egész 
életén kereaztül részeges ember volt, ki állandóan 
szeszt ivott és hetekig részeg volt Ez alkalommal 
is korcsmáról-korcsmára járt, mig délfelé  teljes 
részeg állapotban ment haza, hol azonnal lefeküdt 
Halálát minden kétséget kizárólag fulladás  idézte 
elő. A hullán külerőszak nyomai nem voltak talál-
hatók. 

— Balesetek. Folyó hó 20-án a Székely 
erdóipar részvénytársaság gyimesbükki Terkuca 
havas erdejében Bilibok Imre 22 éves erdő-
munkás kutat ásott a leeresztő csatorna mellett, 
miközben egy csapot akart fejszével  levágni, 
de fejszéje  oly szerencsétlenül szaladt meg, 
hogy jobblábának alszára közepén súlyos Sé-
rülést szenvedett. 

— Ugyancsak folyó  hó 20-án az Unió 
erdőipar részvénytársaság Hosszuhavas nevű 
erdejében Biró Imre 40 éves, nős, erdőmunkás, 
midőn a fát  kérgétől hántotta, a fejsze  meg-
szaladt és balláballak térdébe oly súlyosan vá-
gódott bele, hogy ez által 6—8 hétig gyó-
gyuló sérülést szenvedett. 

— Magyar királyi szabadalmazott osz-
tálysorsjáték. Mint már ismeretes, a magyar 
királyi szabadalmazott oszlálysorsjáték már a 
lefolyt  24. sorsjátéknál az eddig kibocsájtott 
125,000 darab sorsjegy számát 15,000 sors-
jegygyei csökkentette. Ezen csökkentés által 
a főelárusitók  gyakran nem voltak abban a 
helyzetben, hogy a — különösen külföldről  — 
későn beérkező megrendeléseket teljesítsék, 
miután a sorsjegyek közvetlenül az első osz-
tály húzása előtt már ki voltak árusítva. A most 
kezdődő 25. sorsjátéknál ismét csak 110,000 
darab sorsjegy kerül elárusitásra. A sorsjegyek 
ára és a nyereménytervezet is ugyanaz marad, 
mint a lefolyt  24. sorsjátéknál, miáltal minden 
sorsjegy nyerési esélye a 600,000, 40<),000, 
200,000, 100,000 koronás stb. főnyereményekre 
11 '/t'/u-kal kedvezőbb, mint az előző sorsjáté-
koknál, a melyeknél még 125,000 sorsjegy ke-
rült elárusitásra. 

— Betöréses lopás. Folyó hó 22-én Szép-
vízen Ladó István lakásának ablakát ismeretlen 
tettesek betörték és azon bemászva, egy disznó 
zsírt tartalmazó bádog fazekat  elloptak. A nyo-
mozás bevezettetvén, a tettest Bodor István 
gyimesközéploki lakos személyében a csend-
őrség elfogta  és átadta a csíkszeredai kir. tör-
vényszék vizsgálóbirájának. 

kék vászonemyöjét, a lányokat szorította a 
mider, a legátus már a századik latin citátum-
nál lartolt, melyei a legközelebbi húsvéti le-
gáción szándékozott elmondani. Csak a gaz-
dász volt nyugodt, az a nagyfejű  jámbor fiu, 
aki a kölyök fűiét  ráncigálta meg egyszer-
kétszer az idősebb fivér  tekintélyével. János, 
a legkisebb fiu  ugyanis egyre a sinek közt 
szaladgált az öreg tiszteletesné nagy rémüle-
tére, aki váltig kérlelte: 

— Jánoskám, egyetlen Jánoskám fuss  ide! 
Nem látod, hogy jön a vonat? 

— Hol? Én nem látom I — diadalmasko-
dott Jánoska és szemtelenül meresztgette sze-
mét a vasúti sinek irányába. 

II. 
— Mariannel Marianne! Itt vagyunk! Szer-

vusz I Jaj de szép vagy! Mariannel 
A Vereska család majd eldöntötte lábáról a 

pesti vonatot, amelynek második osztályú kocsi-
jából egy kacagó, nagy kalapos asszony szál-
lott ki. Mintha selyem csipkefelhóból  ereszke-
dett volna alá a szép asszony, aki után a ka-
lauz nagy sárga bőröndöket és egészüteg ka-
lapskalulyál szállított le a vonatról. 

— Marianne, hosszú volt az ut? Mindjárt 
bent vagyunk a faluban.  Csak egy kis séta. 
Gyerekek vigyétek a pakkokat 

A Vereska fiuk  felkapták  a pesti vendég 
csomagait és a menet megindult a faluba. 
Elöl Marianne, a szép asszony, a tiszteletes 
ur néhai öcscsének leánya, aki egy pesti mi-
niszteri hivatalnoknak volt a felesége,  de a sors 
özvegyi sorsba juttatta. Jobbról a tiszteletes 
asszony, balról a tiszteletes ur. Timót, a legá-
tus egy sárga bőröndöt és két kalapskatulyát, 
Péter, a gazdász egy sárga bőröndöt és négy 
kalapskatulyát cipelt utánnuk, mig János, a 

kölyök az elejtegetett kalapskatulyákat szede-
gette fel  az uton nagy diadalkiáltásokkal. 

Az egész Gribóc kiállt a kapuba, mikor a 
tiszteletes úrék pesti vendégeafalun  végig vonult. 

— Ah, milyen szép, súgtak össze irigy-
kedve az asszonyok. Nézzétek a kalapját, igazi 
structoll van rajta. És a ruhája I 

A férfiak  csak csendesen ühüngettek, el-
mondani sem jó, miket gondollak magukban. 
De az asszonyok kitalálták a gondolatukat, 
mert az nap este egyellcn-egy gribóci házban 
sem költötték el békességben a vacsorát. 

111. 
Vasárnap délelőtt a templomban a legelső 

padsorban ott Olt a szép Marianne asszony. A 
tiszteletes asszony áhítatosan forgatta  mellette 
a nagykapcsos imakönyvet, mig a kórusban a 
kántor szórakozottan énekelte a XXXVI-ik zsol-
tárt. A kántor, Timót, a legátus volt, mert a 
kis parochiának nem volt külön kántora s mi-
kor a legátus a kollégiumban tanult, akkor 
Knyihár, a csizmadia énekelte a zsoltárokat. 

Az egész templom Marianne asszonyt nézte. 
A jegyzőék kisasszonya a héten beutazott Lő-
csére és szintén strucctollas kalapot veit ma-
gának. Hogy nevettek hátul a rektor-leányok. 
Marianne asszony uj kalapban jelent meg a 
templomban. A kalapon két kis gerle turbékolt 
egy fészekben.  A jegyzőék kisasszonya csú-
nyán le volt főzve. 

Az egész templomon valami különös láz 
ömlött el. Ahol más vasárnap napon csendes 
áhítatban merültek el a jámbor hivő lelkek, 
most izgatottan fészkelődtek  az emberek. Akik 
még nem látták a szép pesti vendéget, előre 
nyújtogatták a nyakukat. Fent a kórusban el-el 
akadt a Timót legátus hangja, meg volt babo-
názza az egész tisztes gyülekezet 

Vereska tiszteletes ur gyorsan befejezte  az 
a vasárnapi prédikációt és templom után el-
gondolkozva, szomorúan ment hazafelé. 

IV. 
A Vereska lányok összebújtak a tiszteletes 

asszonnyal s ennek az lett a vége, hogy a 
tiszteletes asszony felvette  a zöldesfényű  fe-
kete ruháját. Ez az ünnepi alkalom azt jelen-
tette, hogy a tiszteletes asszony a tiszteletes 
kisasszonyokkal felült  a vonatra. Velük ment 
Marianne asszony is. ^ A városi boltokban a 
Marianne asszony személyes felügyelete  mel-
lett választották ki aztán a tiszteletes kisasszo-
nyok uj nyári toalettjét 

Az egész Gribóc a Marianne asszony finom 
ízléséről beszélt, az ez után következő héten. 
A gribóci fiatal  menyecskék pedig városi varró-
kisasszonyt hozattak és halomra készültek a 
szebbnél-szebb ruhák. 

A gribóci uri körök nagy reformon  mentek 
tehát keresztül. — Az asszonyok megtanultak 
flörtölni,  a szoknyájukat kacsos mozdulattal 
ugy szelték fel,  hogy a harisnyájukból minden-
esetre kilássék egy tenyérnyi. A kaszinóban 
a fiatal  urak lumpolni kezdtek. Pénteken! Oh 
milyen szerencsétlen napi — megtörtént Gri-
bócon az első pezsgőzés. — Krizsócy, a fiatal 
mérnök hozatott egy kosár igazi magyar pezs-
gőt Lőcséről. A tiszteletes ur a következő va-
sárnapon a világi hiúságokról tartott prédiká-
ciót A padokban ezalatt vidám nevetgélések 
folytak. 

V. 
Végefelé  közeledett a nyár. A szép Marianne 

asszony el akart utazni Gribócról. Csak két 
hete volt hátra, a fiatalság  még egy utolsó 
májálist szándékozott rendezni a tiszteletére. 
Kint a réten, a gribóci füzesben  tartották a ma-

jálist. Persze uj ruhák kellettek hozzá. A fér-
jek és apák dühösen vakargatták a tarkójukat, 
ez a nyár sok adósságka keverte őket — Az 
asszonyok persze azt mondják, hogy a sok 
adósság a szárazság miatt van. Mintha bizony 
Gribócon sokat ártott volna a szárazság. Más 
sem terem ott meg csak a krumpli. 

A majálison nagy botrány történt A rek-
torné valahogy elveszett a füzesben,  mikor 
megtalálták vele volt Krizsócy a mérnök is. 
Jaj, hogy sirtak a rektor kisasszonyok. Majd 
kifutott  a szemük a szégyentől. 

Persze vége volt egyszerre a mulatságnak. 
A mamák sietve vitték haza a leányaikat Min-
denki a botrányról beszélt Másnap reggelre 
azonban még furcsább  dolog történt. Eltűnt 
Timót, a legátus. Hová tűnt? Merre? Talán 
visszameut a kollégiumba? — Hiszen két hét 
múlva kezdődnek az előadások. No de talán 
Marienné asszony nem ment szintén a kollé-
giumba? Mert ő is eltűnt. — Rettenetes eset 
Egész Gribóc csak arTÓl beszélt, hogy Marianne 
asszony elszöktette Timótot, a legátust 

Gribócon ezúttal korán beköszöntött az ősz. 
Olyan szomorú lett egyszerre a világ. Az asszo-
nyok levetették a szép nyári toalettjeiket, a 
madárfészkes  kalapokat, a könnyű schevreaux 
cipőket Csak halkan suttogtak valakiről egy-
más közt, aki elment, a pesti vendégről, a szép 
asszonyról, aki megszöktette Timótot, a le-
gátust 

Vereska tiszteletes ur a legközelebbi vasár-
napon ezzel az evangéliumi kezdettel kezdte 
meg prédikációját: 

— Filokszera pusztított az Ur szöllőjében, 
ördög járt az eklézsián, hála neked Uram, hogy 
tőle megszabaditil... 
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— Táadskota. Fodor Lajos tánctanító 
évi okt. hó 24-én a helybeli polglri leányis-
kolában a tánctanitást megkezdette. A tineta-
nitisban a polg. isk. igazgató engedelmé-
vel más az intézetbe nem járó gyerekek is 
résztvehetnek, privát órákat zsentry bosztonra 
házaknál is ad vagy kezdő kis csoportokat 
istháznál tanít. Lakása Gáspár Józsefnél.  Kéretik 
az iparos ifjúság,  hogy akik a tánctanitásban 
résztveoni óhajtanak beiratkozás végeit laki-
sin jelentkezni szíveskedjenek. 

— A gondatlanság áldozata. Szabó Áron 
csikdánfalvi  lakos lolyó hó 20-án munkával 
lévén elfoglalva,  alig 22 hónapos Áron fiacská-
ját 4 éves testvére örizetére bízta. A kis gyermek 
a szobában játszadozott, miközben a nénje sza-
bad tBzhelyéből egy kipattant égó szikra ruhá-
jába kapott, mely tOzet fogva,  meggyúlt és a kis 
gyermek rövid pár pillanat alatt a tflz  martaléka 
lett. A megejtett orvosrendőri hullavizsgálatról és 
nyomozatról lelvett jegyzókönyv a gondatlan-
ság megállapítása végett áttétettek a csíksze-
redai kir. ügyészséghez. 

— Uj könyv. A közigazgatási helyes eljá-
ris gyors és egyöntetűség szempontjából nagy 
fontosságú  munka jelent meg a könyvpiacon 
Árapataki Ceréb Béla belügyminiszteri oszt. 
tanácsos tollából. A munka cime: »A községi 
bíróság eljárása a cselédügyi, erdei éi mezö-
reodóri kihágások körfll.«  A könyv gyakorlati 
iránya, minden irányban biztos felvilágosítást 
nyújtó kézikönyv, melynek megszerzése a köz-
igazgatási hatóságoknak igen ajánlatos. Ara 6 
korona. 

A virilisták 1910. évi îeţjeozfte. 
A törvényhatóság legtöbb adót flze 

tőinek 1010. évi névjegyzékét folyó  hó 
25-én és 26 An állította össze a vár-
megye igazoló választmánya. Ez össze 
állított névjegyzék ellen a vármegye 
bíráló választmányához lehet felebbezni. 
A névjegyzék a kővetkező: 

Mélik István 8897 korona. Eninosz 
Miklós 4759 kor. 38 HU. Sinilovics Zélig 
2822 kor. 6 flll.  Lázár János 2316 kor. 
56 flll.  Lázár Miklós 1641 kor. 71 Hll. 
Agg Tivadar 1568 kor. 47 flll.  Cziffra 
Mihály 1563 kor. 77 fi.l.  Farkas Lázár 
1554 kor 52 flll.  Nagy János Baláuka 
1525 kor. 93 flll.  Böjle Lajos 1485 kor. 
93 flll.  Görög Joakhim 1481 k. 92 flll. 
Stein Elek 1343 korona 84 flll.  Meskó 
Jakab 1320 kor. 31 flll.  Madaras Albert 
1308 kor. 41 flll.  Merza Vilmos 1275 
kor. 40 flll.  Pap Domokos 1192 kor. 
48 flll.  Becze Antal 1183 kor. 22 flll. 
dr Fejér Mihály 1056 kor. 64 flll.  Mélik 
Andor 1054 kor. 60 flll.  Dr Tiltscber 
Ede 1027 kor. 88 fillér.  Dr Zakariás 
Manó 941 kor. 54 flll.  Gecző Béla 912 k. 
Dr Ssathmáry István 906 kor. Mányit 
Kristóf  868 kor. 57 flll.  Vákár László 
864 kor. 33 flll.  Bálint Lajos 826 kor. 
96 flll  Dr Caisaer Miklós 821 kor. 82 
HU. Dr Szántó Samu 760 kor. 48 flll. 
Blthes Zsigmond 751 kor. 78 flll.  Id. 
Márton Lajos 743 kor. 31 flll.  Dr Daradics 
Félix 718 kor. 24 flll.  Simon Márton 
717 kor. 74 flll.  Dr Tauber József  716 
kor. 40 flll.  Landau Zsigmond 713 kor. 
14 ftlL  Dr Fodor Antal 692 kor. 44 flll. 
Mikó Bálint 687 kor. 93 flll.  Ágoston 
Ágoston 670 kor. 49 flll.  Kiss Sándor 
M7 kor. 22 flll.  Dr Bocskor Béla 659 
kor. 44 flll.  Zakariás K. Antal 648 kor 
i09 Sil. Péter János 645 kor. 30 flll. 
Péter Mózes 644 kor. 30 flll.  Csedó 
látván 643 kor. 70 flll.  Száva Kristóf 
•30 korona 12 fillér.  Gál József  603 
korona 9 fillér.  Dr Fejér Antal 597 ko 
rona 70 flUér.  Dr Grossz Tivadar 581 
korona 26 fillér.  Dr Nagy Béni 574 ko-
rona 94 fillér.  Taaó János 564 korona 
20 fillér.  Dr Kovács Gyárfás  557 korona 
«2 fillér.  Káliay Uhui 553 korona 50 
fillér.  Dr Filep Sándor 649 korona. 
Boaíeld János 539 korona 6 fillér.  Sze-
beii Geró 535 korona 58 fillér.  Bo-
esánezy János 543 korona 18 fillér.  Cseh 
István 52B korona 50 fillér.  T. Nagy 
Imre 526 korona 98 fillér.  Ifj.  Gál Fe-
renc 522 korona 27 fillér.  Dr Élthes 
Zoltán 613 korona. Rubin Salamon 512 
korona 84 fillér.  Krauaz Mihály 510 ko-
n m 36 flUér.  Dohreán Demeter 509 
j w n m m fittér.  Saebeai Péter  508 ko 
rona 88 fillér.  Vákár P. Arthur 603 ko-

rona 36 flll.  Dr Dobribán Antal 497 kor. 
60 flll.  Gyalokay Sándor 490 kor. Avéd 
János 489 kor. 42 fill.  Portik Lajos 
489 kor. 18 flll.  Szacsvai Imre 483 kor. 
20 flll.  Jánosi Márton 480 kor. 71 fill. 
Szopos Elek 476 kor. 66 flll.  Balázs 
Dénes 475 kor. 17 fill.  Jakabffy  B 
Miklós 473 kor. 42 fill.  Kölönte László 
471 kor. 75 fill.  Herskovits Sámuel 
466 kor 76 fillér.  Zakariás István 464 
korona 83 fillér.  Jerzsák János 459 
korona Fejér Miklós 457 korona 64 fillér. 
Friedlftnder  Lajos 457 korona 26 fillér. 
Orbán János 456 korona 5(i fillér.  Fe-
jér János 454 korona 71 fillér.  Kovács 
Lajos 451 korona 54 fillér.  Pál Sándor 
460 korona 46 fillér.  Csiky Dénes 449 
korona 80 fillér.  Zakariás Izsák 428 
korona 89 fillér.  Paál Gábor 428 ko-
rona 78 fillér.  Takács Károly 427 ko-
rona 12 fillér.  Dr Gál József  424 kor 
Józsa Géza 418 kor 50 fillér.  Lacher 
Gyula 418 koronu Karácsony János 
41*5 korona 85 fillér.  Dr Nóvák Albert 
415 korona 40 fillér.  Bogdán István 
414 korona 79 fillér.  Dájbukát I) An-
tal 412 korona II fillér.  Száva Kristóf 
411 korona 20 fillér.  Mátyás Albert 408 
korona 97 fillér.  Sándor Gorgely 408 
korona 82 fillér.  Dr Har mal h Leo 406 
korona 66 fillér  Dr Todor Béla 406 
korona 26 fillér.  Inc.e Domokos 405 
korona 96 fillér.  Szentes Gergely 4U5 
Jiorona 61 fillér.  Vákár Lajos 405 kor. 
Racs Béla 404 korona 51 fillér.  Lizár 
Péter 401 korona 70 fillér.  Keresztes 
István 401 korona 39 fillér.  Orel Dezső 
396 korona 96 fillér.  Ferenczi Károly 
394 korona 94 fillér.  Dr Csiky József 
394 kor. 42 fill.  Potoczki Pál 393 kor 
40 fill.  Dr Györgypál Domokos 392 kor. 
80 fill.  Dobribán István 390 kor. :ir> f 
Dobál Gergely 387 kor. 14 fill.  Száva 
István 395 kor. 66 fill  Bulló János 385 
kor. 44 fill.  Gszsi Árpád 383 kor 14 f 
Smil Mihály 380 korona 53 fill.  Jakab 
Ödön 376 korona 10 fillér. 

P ó t t a g o k : 
Száva Lukács 371 korona 84 fillér. 

Hosszú Ferencz 365 kor. 50 fill.  Merza 
Rezsó 361 kor. 10 fill.  Nikuleszku Aurél 
356 kor. 16 f.  Dr Nagy Jenő 356 kor 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hsrmea" Magyar Általános Valtóürlet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti jelentése a töitdd-

forgileinr.l  ét péniplaciról. 
Builiipe.it, 1909. október 21. 

A budapesti értéktőzsde hangulata az el-
múlt hét folyamán  változatlanul tartottnak mond-
ható. A belpolitikai válsággal kapcsolatos hí-
rek következtében az irányzat bizonyos fokú 
hullámzásnak volt alávetve, amennyiben a ki-
bontakozásról szóló különféle  hírek következ-
tében felváltva  némi javulás, majd ujabb vissza-
esés volt észlclh.tő. Különösen a vezető érté-
kek árfolyamai  voltak ezen hullámzásoknak 
alávetve, a Magyar hitel részvény árfolyama 
777 és 771 kőzött váltakozott, mig az Osztrák 
hitel részvény 662 és 665 közölt mozgott. A 
befektetési  értékek piaca, dacára az Angol Bank 
kamatlábának másodízben történt egy egész 
százalékos felemelésének,  szintén nem mond-
ható lanyhának, amennyiben az árfolyamok 
változatlanok maradtak. Evvel szemben a helyi 
értékek szilárd irányzatot követtek cs több pa-
pimái lényeges szilárdulás volt észlelhető. Első-
sorban kell megemlékeznünk a két budapesti 
villamosvasút részvényeiről, melyek közül a 
Városi villamos vasút részvényei egészen 320-ig, 
a Közúti villamos vasutéi pedig 610-ig emel-
kedtek. Meg kell jegyeznünk, hogy a Városi 
villamos vasút részvények nagyobb szabású 
realisatiókra egészen 309-ig, a Közúti villamos 
vasutéi pedig 601-ig mentek vissza. A bányák 
és téglagyárak részvényei szintén állandó ke-
resletnek örvendtek és ezek között az egész 
vonalon szilárdulás volt észlelhető. Nagyobb 
üzlet fejlődött  ki továbbá az Első Magyar Al-
talános Biztosító részvényekben, melyeknek ár-
folyama  10.900-ig, továbbá a Pannónia Viszont-
biztosító részvényekben, melyeknek árfolyama 
2625-ig emelkedett, a biztosító-társaságoknak 
ezidci kedvező üzletmenetének hírére — Ipari 
papírjaink közül keresettek voltak a Ganz és 
Társa, a Magyar Cukoripar, továbbá a Fegy-
ver és Gépgyár részvények, mely utóbbi válla-
lat üzletmenetéről és kilátásairól szintén igen 
kedvező hiiek vannak forgalomban. 

A sorsjegypiacon szintén aránylag élénk 
üzlet fejlődött  ki, előtérben állottak a közeli 
búzásokra való tekintettel a Magyar Jelzálog-
hitelbank konverzionális nyereménykötvényei, 
melyeknek árfolyama  127-ig és az Erzsébet 
szanatórium sorsjegyek, melyeknek árfolyama 
8.30-ik emelkedett. Előbbi sorsjegyek húzása 
folyó  hó 25-én, utóbbiaké pedig jövő hó 2-án 
fog  megtartatni. A tőzsdének szilárd alapú 
irányzata szívesen fogad  minden kedvező liirl 
a további emelkedés előmozdítására és ezidő-
szerint tisztán a belpolitikai helyzet alakulá-
sától várható az, hogy az eddigi szilárdság 
további kifejlődést  nyerjen és az egész vona-
lon továbbra is érvényesüljön. 

Szerkesz tő i üzene t ek . 
Play-ready. liogy liiiUljeni el macinak, hogy 

1Ui• Ini -11T választja közlekeilésmődnnk hozzám? 
Hisz közelemben volt s n | H'i III i ti vrlill küzickotlési 
i1 h/.k"ziik(• t nem vette igénybe, elkerülte házunkat. 
Iiolutt ipTi'tr kötelezte volna. 

Vagy tiuir kezdem érteili. Talán nzt akarja inon-
illllii, hogyha Blériot leszálltul lllllga elé s kérve-
kérné, hogy üljön 1 n i>•, X.-utcáig meg sem áll. 
— maga visszautasitaná!? Hát igy állunk! Fulnnkja 
is van ezen sznvak értelmének ? Eszerint lovagias 
rléglételt kérek! A segédeket a Társaság Oéme-
iIj.'il ingom választani. Azok kii ni, kik egy kü-
lönb tartalmú s szellemi! kártya Írására váll ilkoz-
nak. mint amilyent utóbb kaptam. Szóval ha meg-
mutatják. liogy megérdemlik nevüket. Ha egy kicsit 
homályosak e szavak, szívesen adok felvilágosítást. 

Szép asszony, Jövetelére olv hálás publikum 
lesziiuk. mint amilyen Hleriotnak seni vnll Hilda-
pesten. A kilátások igi-n jók, jeligénk ít régi: Kő 
az érzés.... slli. 

Flftln.  Nem muszáj rosszakaratot feltételezni, 
inert mi az idlenkezöjéröl vagyunk meggyőződve. 
Ha Hlerint monoplánját ma ulég visszautasítja, ez 
csak még a/.t bizonyítja. Iiogv élete kedv.-s é< a 
monoplán még nem tól-éleles addig a hizoiiy.is ut-
eáig sem. A segédjeiül eket lelhivtuk a kényes 
vállalkozásra. Annyit azonban észrevettünk. hogy 
távollétünkben valaki, eddig Ísiuií/k-iI.-ii ko:rárku.lott. 
A nyomoz ís folyik,  .lövőre tiiblnrt! A magyarázatot, 
illetve felvilágosítást  szívesen vennők teljes 
diszkréció mellett! 

Féltékeny. Vasárnap este éjfél  után ment haza 
és jói lllllilt, mert csak délleié kelt fel. 

Érdeklődő. A kaszilió-estéiy noveinbi-r ti-án 
lesz. Népesnek Ígérkezik » szinek élénk változa-
taiban. 

KokÓ. H-án érkeznek ; igen jó bir előzte meg. 
!>c iiis/.' ezt maga jobban tudja!? 

Szinpártoló. Hogy hölgyeink a szinpártoló 
egyesület közgyűlésén nem jelentek meg. annak oka 
Inláu az volt. liogy meghivók nem boesájtattak ki. 
le-gyen azonban meggyőződve, liogv a tervbe vert 
műkedvelő előadások rendezését szívesen veszik 
kezükbe. 

Kompánlsta. Meghatottságunk igaz jeléül ez 
ulou is hálás köszönetünket s igaz ragaszkodásun-
kat fejezzük  ki. Fő a.... de tovább nem ti ily tilt] lik. 
Hisz ugy is tudja! 

Sz. 1663—1909. 
kj. 

Árverési hirdetmény. 
Ezennel közzé tételik, miszerint Ká-

szonalliz, Kászonfeltiz  és Kászonimpér 
községek vadászterülete, Kászonaltiz köz-
ségházánál 1909. évi november hó 25-én 
délelőtt 10 órakor, árverés utján 6 évi 
időtartamra bérbe fog  adatni. 

Árverési feltételek  a körjegyzői irodán 
megtekinthetők. 

Kászonaltiz, 1909. október hó 26. 
Rusz György, 

s.-jegyző. 
András Lajos, 

k. biró. 

Kfihftgés,  rekedtsig él hurut ellao legjobb a 

Réthy-féle  pemetefű  cukorka. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határo-
zottan Réthy-félét  kérjünk, mivel tok haszon-
talan utánzata van. — Egy doboz 60 fillér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  el. 

727 — 1009. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz-

hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir, törvényszék-
nek 190H. évi Sp. I. 1 Uli/5. sz. végzése bilvtán 
dr Hesninger Simon ügyvéd által képviselt a Magyar 
köztisztviselők fogyasztási  szövetkezete végrehaj-
tató részére, végrehajtást szenvedő ellen 208 kor. 
24 rillér követelés s jár. erejéig elrendelt kielégí-
tési végrehajtás folytán  alperestől lel'oglult és I l i n 
koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. 
járásbíróság tiMV.h évi V. 1131». sz. végzésé wl a 
további eljárás elrendeltetvén, aunak az alap- és 
felúlfoglaltAtók  követelése erejéig is, amennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, n végrehajtást 
szenvedett (!siktaploeán leendő megtartására határ-
időül 1909. évi október hó 29-Ik napjának 
d. U. 2 Órája kitiizetik. amikor n biróilag lefog-
lalt íii^.ík és pidíg: sz >!>ab di bútorok, stli. stb. a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzlizetés mellett, szükség 
esetén bei-sáron alul is el fognak  adatni. 

K.dli!vat.i.ik inin.l íz ik. ki1, a/. i'li . '.•!• :.'I11 i in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését ut *g-
előzfl  kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyz.'ikö.iy vböl ki II '111 tűnik, 
ilo^y elsőbbségi jelentéseiket az árverés liligke/.-
déieig alulirt kikülil ittnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kii-
lünbcn csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

(.'sikszereda. ÍÍIO'.I. évi október hó 2-ik napján. 
Molnár Sándor, 
kir. I»ir. végrehajtó. 

Szám 318—1909. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 18S1. évi 
LX. t.-c. 102., illetőleg az 1908. évi XLI. l.-c. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1907. évi 
Sp. 1. 510 5. számú végzése kövelkczlvbeu, 
dr üóczy Kálmán csíkszeredai ügyvéd által kép-
viselt dr Csiky József  csíkszeredai lakos ja-
vára 10 korona s járulékai erejéig 1909. évi 
julius hó 27-én foganatosítod  kielégilési vég-
rehajtás utján lefoglalt  és 795 koronára becsült 
következő ingóságok, u. in.: széna, bükkfa, 
deszkák, ökrök stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csikszenlmárloni kir. já-
rásbíróság 1909. évi V. 215/2. számú végzése 
folytán  10 korona tőkekövetelés, ennek 1909. 
évi szeinptember hó 26. napjától járó 5•/, ka-
matai, 1 /,0, o vállódij és eddig összesen 61 ko-
korona 9b fillérben  biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Csikszentgyörgy községben 
végrehajtási szenvedők lakásán leendő megtar-
tására 1909. október 30-án d. u. 3 órája határ-
időül kitüzclik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hiva nak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is lc- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1908. évi XL1. t.-c. 20. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csikszentmárton, 1909. október 19-én. 
Ambrus Lajos, 

kir. bír. végrehaji é. 

Sz. 566- 1909. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1908. évi 13969. számú végzése foly-
tán dr Fejér Antal ügyvéd állal képviselt, a 
Csíkszeredai Takarékpénztár végrehajtató ré-
szére 450 korona követelés s járulékai erejéig 
elrendeli kielégítési végrehajtás folytán  alpe-
restől lefoglalt  és 2047 koronára becsült ingó-
ságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1909. 
évi V. 671/3. számú végzésével a további el-
járás elrendeltetvén, annak az alap- és felOI-
loglaltatók követelése erejéig is, amennyiben 
azok kielégítési jogot uyerlek volna, a végre-
hajtást szenvedettek még pedig Csikszentdo-
mokoson és Csikszenttamáson leendő megtar-
tása határidőül 1909. évi november hó 2-lk 
napján délelőtt fél  12 órája kitüzetik, amikor 
a biróilag lefoglalt  ingók és pedig a végrehaj-
tást szenvedetteknek azon ingóságai, melyeket 
megelőzőleg ugyanezen végrehajtató részére 
lefoglalva  voltak és ezen ügyben szintén felül-
foglaltattak  úgymint szobabeli bútorok, bolti 
áruezikkek, szekerek slb. a legtöbbel ígérőnek 
készpénzfizetés  mellett, szükség esetén becs-
áron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tonik, hogy elsőbbségi je-
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt ki-
küldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1909. évi október hó 
16-ik napján. 

Molnár Sándor, 
bir. bir. végrehajtó. 
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Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csikjenő-

fulvi  közbirtokosság tulajdonát képező. 
Csikniaduras II. Kész tárvész háromkuti 
legelőterületen 10684 köbméter fenyő 
Itttszonfa  eladása céljából folyó  évi 
n o v e m b e r h ó 6 -án szomba ton d. 
e. II ó r a k o r Csikjenőfalva  községhá 
zánál nyilvános szó és zárt írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár: 50902 kur. 
Bánatpénz: 5090 kor. 
Utnujánlatok nem fogadtatnak  el 
Futömrg becsáron alól nom adatik ol 
Árverési és szerződési feltételek  és 

a becslési kimutatások megtekinthetők 
Csikjenőfalva  községházánál. 

A kihasználandó terület jó karban 
levő erdei ut mellett terlil el a gyimes-
középloki vasútállomástól t:iin e,'y 22 
kilométernyire. 

Csikjenöfalvn,  1909 október 9 
Bálás János, Márton István. 

k. jigvzii. Iiit-t. rlnök. 

Szám 12426—909. tlkvi. 
HIRDETMENY. 

A m. kir. igazságüpyminiszter ur 1908. évi 
május hó 19-én 10829/VII—1908. 1. M. I. szám 
alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a 
csíkszeredai kir. törvényszék, mint telekkönyvi 
hatósághoz tartozó Csikszentmiklós II. rész 
Gyimesblikk község telckjegyzckönyveihcn fel-
vett mind azon ingatlanokra nézve, amelyekre 
az 1886. XXIX., az 1889. XXXVId.és az 1891. 
XVI. t. cikkck a tinylcges birtokos tulajdon-
jogának bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. 
t.-cikkbcn szabályozott eljárás és ezzel kap-
csolatban a telckjcgyzőkönyvi bejegyzések lie-
lyesbbitése foganatosittassék. 

E célból a helyszíni eljárás CsikgyimesbUkk 
községben 1909. évi november hó 29-lk nap-
ján fog  megkezdődni. Ennél fogva  (elhivatnak : 

1. mindazok, akik a telekkönyvekben elő-
forduló  bejegyzésekre nézve okadatolt előter-
jesztést kívánnak tenni, hogy a tlkvi hatóság 
kiküldöttjei előtt a kitűzött határnapon kezdődő 
eljárás folyama  alatt jelenjenek meg és az elő-
terjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra 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 igényeiket a kiküldött 
előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás 
létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje cl 
és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen utón 
nem érvényesithetik, s a bélyeg és illeték el 
engedési kedvezménytől is elesnek; 

3. mindazok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ilyen bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
a törlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben 
a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

Csíkszereda, 1909. október 7-én. 
A kir.  ttirrt'Mjxzrk  tlkvi  hahUtíi/Afúl. 

Geczó Béla, 
kir. tszéki biró. 

i Őrangyal és ártatlanok Úrangyala cz. 
j Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József  tóin- ú paDirkereakedesébea, 

Csíkszeredában. 

A mélyen tisztelt ©@o© |j 
©@© közönség figyelmébe!  lg 

I Van szerencsém a mélyen lisztéit |Éj 
i nöi és férfi  közönség szives ludo- Egj 

mására hozni, miszerint üzletemet H) 

g MANIKŰR-TEREMMEL | 
| j | bővítettem ki, hol mindenkor egy 
@ elsőrendű alkalmazottain áll n kö-
pj zönség rendelkezésére. Tisztelettel: 
i Fekete Vilmos fodrász,  Csíkszereda. 

Chrysantemom (ürömvirág) 
kiállítás és eladás! 

Halottak napjára mindennemű koszorú 
megrendelések a legegyszerűbbtől a 
legdiszesebbig szolid árak mellett elfo-
gadtatnak H e l v i g G. J á n o s kerté-

szetében Csíkszeredában. 
V a e u t á l l c m á e s a l s z e m b e n . 

E g y Ü Z L E T N E L Y I S É Ő 

raktárral együtt a Kossuth Lajos-
utcában (köhld mi Ceti) kiadó. 
Értekezhetni leitei Üzv. NAGY 
J A K A B N t V A L Cslkszercdáüan. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására 
hozni, hogy Zsögöd és C s í k s z e r e d a között lévő birtokomon 

SIRKÜ-RAKTÁRT 
nyi to t t am. Síremlékeim m i n d e n n e m ű kőanyagokból van-
nak előállítva, u m. granit , s ieni t , m á r v á n y és t rachi tból . 

Úgyszintén elvállalok m i n d e n n e m ű kőfaragó 
szakmába vágó munkát , a legrövidebb idő alatt. 

Fő tó rekvésem, hogy a n a g y é r d e m ű vevő közönsége t j ó 
minősegu e r t ekes aruval szolgálhassam ki, a legszolidabb 
á rak mellet t . A mélyen tisztelt vevőközönség pártfogását  kérve, 

maradok kiváló tisztelettel: = 
G Á L K Á L M Á N , S I R K Ő - R A K T Á R O S . 

Sz. 50 — 19i i9. 
közi). 
Árverési hirdetmény. 

Csíkszereda váms közhirlokoi-s.íga 
részéről köihiné teszem, hoj\ iii-ve>etl 
közbirtokosságunk tulajdonát ki'pezö 
„Odor" nevll erdörész mintegy Mill k. 
hold terűidén levő 4l7.-> in" lucfenyő 
IkiszdiiI;i, 10521 m3 első miiuxi gil blikk 
liiisiibl'a és 3347 ni» dorong fa  411)50 kö-
römi (iiegyvenegyezeihatszá .ötvi ti) ko-
ron» kikiáltási ár mellett ('•iikszeredu 
vatos tau:ic>háziinál l!Ui9. évi ii'ivein'n'i-
ho 7én di-leh'ii 9 ómkor tartandó zárt 
írásbeli ajánlattal vv\bikötött nj iit szó 
beli árverésen el fo«  ailalni. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10" " a. 
Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt 

ajánlatok szintén Io"o bánatpénz*''I lá-
tandók el. Az ajánlatban kijelentendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szer-
ződési feltételeket  ismeri és magát azok-
nak aláveti 

Utőajáulatok nem fogadtatnak  el. 
Az árvü.ési feltételek  és a hceslésre 

vonatkozó közelebbi adatok a közbir-
tokosság elnökénél megtekinthetők. 

Csíkszereda város közbirtokossága : 
Csikszered i, 1909 okt ibei hó 17-eu. 

Dávid Lajos, 
bírt. elnök. 

Itázár Péter is Fia divat- és kézmfi-
áru üzletébe Gyergyú-SzenImiklóson 

egy fiatal  segédi állás 
üresedésben van. — Ajánlatok 
fenti  céghez intézendök. 3-3 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Van szerencsém a ntéljen tisztolt höisryközönség becses figyel-
ni. --be ajánlani, miszerint az igazságügyi palotával szemben levő 

DIVAT-KALAP S Z A L O N O M A T 
folyó  evi augusztus hó 15-én a Kossuth Lajos-utcába , 
a Szul tán Lazar-fclc  helyisegbe t e t t e m á t és egyút ta l 

NÖI-DIVAT-KALAP ÜZLETTÉ 
alakí to t tam át. Itaktáron találhatók diszes és disz i te t len 
kalapok, gyászkalapok, kalaptük, arcfatyiok,  virágok, 
szá l l í tok , tollúk, csa t tok, se lymek, d iva tos angol 
sapkák cs szőrme sapkák, bársonyok és plűsök min-
den szinben ta la lhatok. Kivallatok mindennemű átalakí-
tásokat, javításokat jutányos áron. s miután célom minden 
egyes vevómöl a legszolidabhan kiszolgálni kérem becses 

jóindulatú pártfogásukat,  kiváló tiszte'eltel: 

Özv. Nag7 Jakabné, Csíkszeredában. 

Egy jó csaladból való leány t anu lónak felvétetik. 

Hirdetmény. 
Ezennel közhírré létetik, hogy miulán a Magyar Királyi Pénzügy-

minisztérium ellenőrző közegei a Magy Kir. Szab. Oszlálysorsjáték (XXV. 
s o r s j á t é k ) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a főárusi-
tóknak árutás végett kiadattak. 

Az I. osztály húzása 1909. november hó 18. és 20-án tartatik meg. 
A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság, és királyi közjegyző 
jelenlétében, nyilvánosan történik, a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. 
Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1909. évi október hó 24-én. 

Magy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Lukács . Hazay . 

Magyar forrás!  (lugyhajtó és hligysavoldó Magyar forrás! 

S Z U L T Á N - F O R R Á S . 
Jiagyon kellemes, tlsztalzú,szénsavban gazdag,bőrésdusülthion-tartalmuásványvlz. 

Gyógyító és üditő ital. 
Kiváló vegyi összetétele következtében sikerrel alkalmazható vese, hugykő- és hólyag-
bajok esetében, nagyon alkalmas cukorbetegs égeknél, csúzos bántahnaknál, továbbá 

~ a légző- és emészlő-szervek hurutos bajainak gyógyítására. -

Szultán Lithion-gyógyforrás-vállalat. 
Kutkezelóség es központ i i r o d a : E P E R J E S . 
Igazgatóság: Budapest. IV., Ferencz lózsef-rakpart  22. 

A londoni kiállításon kiváló és állandó vegyi összetételéért k i t ü n t e t t é k . 
F ő r a k t á r Bra s sóban : D r e s s n a n d t V i l m o s bel- és külföldi 
á sványv izke re skedésében , Kolostor-utca 23. — Telefon  318. 

O r v o s i l r i g a j á n l v a . 14—52 I v n p l i a t ó m i n d e n ü t t . 
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E L S Ő C S I I I L Í E G T E I 
Irnrla: Tnsnad. S z á . s z C - S K o r ^ l Ó S . T U - S a i i - S L C L - Iroda: Tusnád. 

.Ajăn'Oa a l e g e z e ^ b niTT-itel-ű. és CrölEes tai tóseé,s"a lse t tc3 h o r n y u l v o a s z u i o v u c e m e n t fed.éicserepet  m i n d - e n 1 
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). Árjegyaek, aaoonali palackcsere mellett: Kéaaoni Salutária ea Rópnti 1 litcrca 

palackban 20 flller,  felliterea  palackban 17 flller,  nagybani «éleinél árengedmény. 
fo.cn  íivócvvi/.ekeii kívül k;.].li.iu'.k iii. j; Boraaoki, Baroea, Borhegy, Elbpa'ak, Gloria. Fehórköi, Felsörákosi 
Maria Boholt, Káaaonjakabfalta  borpataki, Hargita'.iget, Matild, Székely Seltera éa Sztojkoi gyógyvizek. 

Kapható hordóban óa naponta frias  töltösü palackban az ország-
aaerte elaórendü rainőaégiinek elismert H agge n m a c h e 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 
.. Kiriil!t"-s<h'.  — Stilou  á In  ,, I'itMcn"-nör.  — ,.ltiijor"-MÖr. 

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 z á l l í t v a é r t e n d ő k . 

f* * 

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 ivszleilizctfsre  is. 

H p t i 

3 53 H 0 0 E9 B K 

Czell Frigyes és Fiai 
tiomnkBreskeílíik es borna^ytermelök 

MEDGYES. 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban, 
Kitüno saját termésű borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

0 0 0 0 E 0 0 0 | 

Soda József  orgona és hármonium épitö 
o s i k t a f l o c A i t . 

>'an szerencsém a főtisztelendő  papság és a ni t. 
'gyháztanács szíves tudomására hozni, miszerint 

O R G O N A É S HARMÓNIUM 
É I M T Ő M LIII K L Y K M K T 

eljesen újonnan rendeztem be, minek uránná 
nódoniban AII a legnagyobb szabású orgona épi 
ését is elvállalni. Bárminemű javítás- és átaluki-
ásokat a legjutányosabb árban pontosan e3zküzlük. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
B o d a J ó z s e f ,  orgona és harmónium épitő, Csiktaplocán. 

WA<Sy JÓZSEF KÓFARAŐÓ-NIESTER 
SÍRKŐ ÉS BUTORMARVÁNY GYÁRA, BRASSÓ. 

T e l e f o n  s z ; i i i i K n t - i i . .">(.). 

Vali szerencsém n nagyérdemű közönség l> 
tudomására liozni, liogy ipartelepeidet gyáiilag 
berendezve, a legujabb gépekkel szereltem fel. 

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

Rajz és méret .szerinti megrendelé-
seket bulonnárványra azonnal foga-
natosítok. 

ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzám fordulni, 
• hugy ez által is ármegtakarítás éressék el 
ţ A ii. é. közönség szíves pártfogását  kérve, kiváló tiszteletiéi 
^ N A G Y JÚZSl . í l \ K Ü K A U A G Ó - M I C S T l í U . a - j , 

U j c i p é s z ü ^ l e t . 

• 

Tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget, lugy Csíkszeredában az Orbán 
Józsei iir búzában, a Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság szom^zádságában 

cipész üzletet és kész-cipő raktárt 
nyitottam. Több évi bel- és külföldi  tanulmányaim és tapasztalataimnál fogva  abba 
a kellemes helyzetben vagyok, liogy elvállalok minden e szakmához tartozó cipész 
munkát: nők, urak és gyerekek részere. Készcipö raktáromban na y választékban 
tartok raktáron mindennemű cipőket, csizmákat és cipó felsörészeket  kész-cipók-
höz, úgyszintén rendelt cipőkhöz, melyeket a legjutányosabb áron számltok. 

Elvállalok bármilyen e szakba vágó javításokat a legolcsóbb árak mellett. Jó, olcsó 
munkáról és pontos kiszolgálásról előre is biztosítom a mélyen tisztelt közönséget. 

Kérve a szíves pártiogást, maradok kiváló tisztelettel 

László Albert cipész-mester Csíkszeredában. 
A román király volt udvari szállítója. n~1 3 

I 
I 

AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 
legjobb az ákácvirág-krém, 
amely az arcbőrt rövid idő 
alatt Utiévé és széppé leszi, 
a májfoltot,  szeplöt és más 
kiütést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapható a készítőnél 
és postán is megrendelhető 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Cslkszentmártonon. 

IBIIBIBIS1IBIBI5IIIHIIIBIHI51IIB1IBIB15IIBIDI51IB) 

KERESKEDŐ TANULÓNAK 
egy 13 —14 éves fiu  felvétetik 
S Z V O B O D A JÓZSEF 

könyv- és paplrkereskedésébe, 
C s U s a z e r e d á b a n . 

H1RDETESEK 
olcsó árszámitás D.ellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Hosszurovó Cement Födélcserép! 
majdnem határtalan tartósságu, igen kőnnyö födőanyag,  olcsó áron kapható A 

i^a^apuMitca^sz. 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 ^daT'tHţZSSÎ" I 
^ ^ V W W W V W W W I 

NyoattoU Uirobo<U JAiaet kfla}T»jo»dijlbia,  CiiXueredibu, IS09 




