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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

s i v o b o d a J ó n a f könyv- A* papírkereskedés®,
hová a lap szellemi részét llletó minden közlemény,
iilumint hirdetések és elótizetést dijak is küldendők.
=
Telefon hívószám 2. - -

FŐSZERKESZTŐ:

Nők osztályharca.

Még egész sereg példát lehetne
idézni, a melyek kiáltóan, megdöbbentően mutatják, hogy itt egy osztály sorsjavitó törekvéseivel állunk szemben,
nem pedig hóborttal, szeszélylyel, amely
minden áron politikai játékot keres!

Dr. F E JKÖZGAZDASÁGI
ÉR ANTAL
POLITIKAI,
ÜGYVÉD.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Megjelenik minden i i a r d i n .
Eláriaetési ár: Egész évre 8 kor. (Küliflldre) 13 kor
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b t n számíttatnak.
Kéziratok nem adatnak •"

ÉS TÁRSADALMI
HETILAP.
Dr. ÉLTHES GYULA.

állatorvos havi jelentéseit a bizottság testánsok áldozat és fáradságot nem kiméivé,
tudomásul rette.
mindnyájan szívvel lélekkel részt vegyünk.
A vármegyében igeu aggasztó jelenFelhívja ennélfogva Egyház tanácsunk a körAz augol s z ü f r a z s e t t e k ! . . . Emlegetik Aket gúnnyal ós minden humorista
ség a száj- és körömfájás, mely a tör- lelkészség összes híveit s velük társadalmunk
i&\iuk köszörüli elme élét. Pedig milyen
vényhatósági fóállatorvos jelentése sze- mindazon tisztelt és kedvelt tagjait, akik az
i^zságtnlanság ez
Mert az Ugy, a
rint immár 54 községet fertőzött meg. Ünnepélyes fogadtatáson és az ezzel kapcsomelyért az angol szuflrazsettek küzdeEzenkívül helyeukint fellépett a sertés- latos ünnepélyen részt venni szándékoznak,
nek. nagyon komoly és általános figyelvész (Szépviz) és sertésorbánc. A j á r - részvételük mértékének jelzésével, a felirat=•*
A
népszámlálás
előkészítése.
met érdemel.
A kereskedelmi miniszter körrendeletet vány niiatl mindenütt zárlatok vannak kozás szívességére.
Hogy tisztán, érdeme szerint lássuk intézett a törvényhatóságokhoz, az 1910. elrendelve és a legszigorúbb intézkedéCsíkszereda, 1910. szeptember hó 2-«n.
•m angol feminista küzdelem évi
célját
és
A református egy hát tanács.
népszámlálásról
szóló 1009. évi VIII. sek foganatba véve. Ez természetesen
körülményeit, egy félreértést kell el- tc. végrehajtása tárgyában. A rendelet a gazdaközönségnek óriási károsodásáoszlatnunk. Ne higyjük, hogy csakugyan foglalkozik a népszámlálás nagy jelen- val jár. Nem lehet tejet árusítani, nem
Programm:
a szavazati jog az, melyért ezernyi ezer tőségével és közli azokat az utasításo- szabad az állatokat csordáztatni, takarI.
nő megn ózdul és kiteszi magát inzul- kat, melyeknek alapján az összeírást mányt szállítani sib. A mészáros csak
1. Szeptember hó 17-én délután 3 óra 41
tusoknak. Ez csak eszköz. Eszköz, a meg kell ejteni. A rendelethez mellé az állatorvos szigorú vizsgálata után
mellyel a mai nagyon elnyomott hely- kelte a minisztérium az összeirásí ivek vehet állatokat és vághat hust. A jár- perckor főtiszt, és méltóságos PUspök ur fozetükön akarnak aegiteni. Tisztán ki- mintáit. Hat különböző ivet fognak az vány most szünőfélben van s éppen ez gadtatása nagytiBzteletü Bodor Oéza esperes
okból interpellált T. Nagy Imre bizott- által kézdi ref. egyházmegye nevében agyérmondhatjuk, az angol feminizmus ko összeírásnál használni és pedig:
gyószentmiklósi vasúti állomáson.
ráutsem egy nemnek a harca, Imnem
a) Számlálólap: a jelenlevő népes- sági tag, hogy ott, ahol lehetséges és
2. Püspök ur fogadtatása Gyergyószentmikegy osztályé, a mely máig is a közép- ség egyenkinti számbavételére, vagyis a járvány megszűnt, enyhítsék a túlsákori törvények rettenetes terhét nyögi. a tulajdonképpeni népszámlálás céljára; gos szigorú intézkedéseket, melyek lús város nevében ürel Dezső polgármester
községekben egy esetből kifolyó- által.
Az angol törvényhozás a megújhob) Házi gyüjtőiv: a lakási célra egyes
3. Püspök ur üdvözlése a ref. templom
lag
egy
egész község lukóságát sújtják
dás során mindig megfeledkezett a nők- szolgáló épületeknek s az ezekben levő
előtt a gyergyóvidéki ref. egyházak nevében
A
csíkszeredai
elemi
flués
leányről A nők kegyelete Angliában — ha lakásoknak és azok helyiségeinek összeTakács Károly körlelkész által.
csak a törvény szellemét tekintjük — írására, továbbá az egy-egy épületben iskolában megtörtént a városi tanács
4. Istentisztelet a ref. templomban, tartja
körülbelül olyan, mint a szerencsétlen lakó számlálólapokon összeirt egyének- utasítása folytán az a majdnem hitetlen főtiszteletü dr Kenessey Béla püspök ur.
kinai, vagy japán társnőiké És mikor neknek s a lakásból távollevőknek szám eset, hogy igen sok jelentkezőt nem
5. Közvacsora.
vettek fel, hanem visszautasítottak azon
ezek a nők a tett propagandájára szán- szerű kimutatására;
ják illatukat, kinevettetés az osztályII.
c) Községi gyüjtő-iv: az egy egy indokolással, hogy egy osztályba csak
részük. A törvény mostohái Ak és azok községben vagy városban kitöltött házi 60 tanuló vehető fel. E sérelmet orvos1.
Szeptember
hó
18-án reggel G óra 21
maradnak az élet minden változatában: gyüjtóivek és számlálólapok fontosabb landó, interpellált Szász Lajos főjegyző
perckor indulás Csíkszeredába, megérkezés 8
a
bizottságban,
melyre
Lengyel
Róbert
mint leányuk, mint hitvesek, mint anyák adatainak számlálóbiztosi kerületenkint
óra 9 perckor a csíkszeredai vasúti állomáshoz.
egynránt. Mint anya, az angol nö vol- házszámok szerint való kimutatására; kir. ta .'felügyelő bejelentette, hogy a
2. PUspök ur fogadtatása az egyházközség
sérelem már orvosoltatott s amennyiben
t a k é i n nem is anyja a gyermekének.
d)
Községi
összesítő
iv:
egy-egy az iskola túlzsúfolt lenne, uj helyisége- nevében Farkas Imre gondnok, majd a város
Szülői joga csak az apának van. Az
község vagy város összes községi gyűjtő ket is vesznek bérbe. Ezt a bizottság nevében dr Ujfalusi Jenő polgármester által.
apa halálával nem az anya a természevégeredményének
összefoglalá- tudomásul Vette.
3. Püspök ur üdvözlése a ref. templom előtt
tes gyámja gyermekének, hanem az, a ivei
uz
egyháztanács
nevében Takács Károly körs
á
r
a
;
Dr
Bocskor
Béla
bizottsági
tag
Csíkkit az apa erre a tisztre kijelölt. Ellene) Kimutatás a népszámlálás alkal- szereda város utcáinak köztisztasága lelkész által.
ben az anya ne n jelölhet ki gyámot
4. 9—11 óráig generális vizitáció.
érdekében emelt szót, felltárva azt a
a l ó árván maradt gyermekei számára. mával felmerült költségekről ;
5. 11 órakor istentisztelet, tartja a főtiBzt.
Az anya nem gyakorolhat semmi bef) Részletes utasítás a számoló- botrányos állapotot, mely mételye mindPUspök
ur és Nagy Károly ker. főjegyző.
folyást gyermekei nevelésére, az is a lapok házi gyüjtóivek, községi gyűjtő nyájunk egészségének. Szó volt itt főti. Délután 1 órakor közebéd az Európaférj, az apa kizárólagos joga.
és összesítő ivek s a népszámlálás költ- leg uz Urszékek takarításáról, mely oly
ségeire vonatkozó kimutatás kitöltésére. kezdetleges, primitív módon eszközöl- szállóban.
7. Ebéd után PUspök ur látogatásokat tesz.
A férjnek törvényadta joga meg- Az egyes összeirási ivek kitöltésére, tetik, hogy valóságos szégyene Csíkverni a feleségét, a mely jogát csak illetőleg az adatgyűjtésre részletes uta- szereda városnak. A bizottság, melynek
III.
egy megszorítás korlátozza, az, hogy a sítást tartalmaz a rendelet ugy a szám minden egyes tagja sajnosan tapasztalta
bot. a mellyel veri, ne legyen hűvelyk- láló biztosok és felülvizsgálók részére, uap nap után a köztisztaság hiányát,
1. Szeptember 19-én délelőtt 11 óra 32
njiiál vastagabb.
perckor indulás Gyimesbe, megérkezés 1 óra
sürgős intézkedést rendelt él.
mint a lakosság számára.
Ha a nó válni akar, a törvény a
Az Qlés végén a gyámügyi felebb- 30 perckor a gyimesi vasúti állomáson.
2. PUspök ur fogaúása Gödri István álloférfinak fogja pártját ós olyan fölényt
viteli küldöttség is ülést tartott.
másfőnök, egyháztanácsos által.
biztosit neki, mely rendkívül megnehezíti a nó helyzetét. Nem válnak az an3. Ebéd PUspök ur és kíséretének Gödri
A vármegye közigazgatási bizottsága Felhívás a csikmegyei református körgoloknál, ha a férj megcsalja a felesé- folyó hó 12 én tartotta Gyalókay SánIstván állomásfőnök asztalánál; vendégeknek
lelkészség híveihez.
gét, még akkor sem, ha kedvesét a dor főispán elnöklete alatt rendes havi
a vasúti restaurációban.
családi házba hosza.
Milyen tisztelt és szeretett hivek! FőtiszÜlését. Ez ülésen mutatkozott be Bálint
4. Istentisztelet.
Ha a férj végrendelet nélkül halt Lajos fóesperes, kit a legutóbbi törvény- teletil és méltóságos dr Kenessey Béla erdélyi
5. Látogatások, a vidék megszemlélése.
meg, a uö a bátrahagyott vagyonnak hatósági közgyűlésen Takó János lemon- ref. püspök ur kíséretével: Nagy Károly egyh.
G. 20-án reggel 8 óra 30 perckor indulás
csak egyharmad részét örökli, holott a dott bizottsági tag helyére választottak kerületi főjegyző, Jancsó Lajos gen. direktor,
Csíkszeredába megérkezés 10 óra 30 perckor.
férj felesége minden vagyonának egye- meg. Bálint Lajos az ülés előtt az esküt PUnkösti Pál egyh. ker. számvevő és a püs7. Délután 2 órakor PUspök ur elutazása
düli örököse. Ha az apa csak ingatlant letette. Egyben megválasztották a gyám- pöki titkár urakkal folyó hó 17-én generáliB
a kézdi egyházmegye háromszéki egyház közhagyott hátra, a leánytestvérek min- ügyi felebbviteli küldöttségbe póttagnak, vizitáciára körünkbe érkezik.
Szent vallásunk megbecsülése egyházunk
dentől elesnek, mert az ingatlanok egye- a főispán pedig maga részéről dr. Balló
István helyébe kinevezte Lengyel Ró- püspöke iráut érzett tiszteletünk, a személyes
dül a fiukat illeti meg.
Akik a fogadtatások és a közös étkezések
Igazságtalan az angol nó helyzete, bert kir. tanfelügyelőt. A főjegyző, árva- lelki haszon, a barátság és vendégszeretet kö- valamelyikén részt kívánnak venni, kéretnek,
mint kenyérkereső is, mert aránytala- széki elnök, államépitészeti hivatal fő- telmei buzdítanak minket, hogy az ez alka- hogy ebbeli szándékukat Takács Károly körnöke, kir. ügyész, kir. pénzügyigazgató, lommal rendezendő ünnepélyes fogadtatáson lelkésznél Csíkszeredában bejelenteni szívesnul rosszabbul fizetik, mint a férfi kolkir. tanfelügyelő és törvényhatósági fő- amúgy is kevés Bzámmal levő csikmegyei pro- kedjenek.
legáját.

A közigazgatási bizottság ülése.
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UJ UZLM! FÉRFI", NŐI- ÉS 6YERMEKRUHA NA<SY ÁRUHÁZÁRA UJ UZLM!

mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi- ésfluöltönyök, felöltők, gallérok és sport
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete és színes felöltők, raglánok, kimonok, leánygallérok stb.
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. — Női lflster és porköppenyek. — Lflster és mosó costfimök. — Férfi
mosó öltönyök, nt"" porköppenyek. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradunk kiváló tisztelettel:

A BUDAPESTI KÖZPONTI FÉRFI- NŐI- ÉS (SYERtyEKRUHA NA6Y ÁRUHÁZ CSÍKSZEREDÁBAN.

a ik oldal.

CSÍKI

LAPOK

Folyó év tavaszán nagy pénzhamisító bandának jöttek nyomára, mely Csikót és a szomszéd vármegyéket elárasztotta hamis öt koronásokkal. A csendőrség erélyesen nyomozott,
azonban a jól szervezett bandát nem tudta
leleplezni, mert a bűnjeleket ideje korán elrejtették. Mindössze annyit ért el, hogy Nagy
Galaczi Miklós és Tankó Csula János gyimesbűkki lakosokat alapos gyanuokok alapján letartóztatta, minthogy azonban a bevozetett
vizsgálat eredményre nem vezetett, gyanúsítottakat bizonyíték hiánya miatt szabadon l ocsájtották és a vizsgálatot megszüntették.
Azóta az ügy egészen elaludt, míg egy
szerencsés véletlen, melynek szálai Romániába
vezettek, az egész Ügyre világot vetett és a
pénzhamisító bandát az igazságszolgáltatás ke-

zébe juttatta. Nyolc-tíz nappal ezelőtt ugyanis
a szoms/éd Romániában -tettenérték kászonaltizi illetőségű András Antalt és Mihálcz
Andrást, mikor nagyobb összegU 20 koronás
hamis bankjegyeken tul akartak adni. TetteBeket a romániai vizsgálóbíró azonnal letartóztatta s a vizsgálat eredményéről értesítette
a csíkszeredai kir. Ügyészséget. A kiderült
adatok alapján szorgalmasan nyomozni kezdett
a gyimesbűkki csendőrség és határrendőrség,
mely különben a hamis 5 koronások gyártóit
kora tavasztól kezdve állandóan éber figyelemmel nyomozta. A kezUkbe jutott ujabb adatok megpecsételték a pénzhamisító banda Borsát, mely ugyanaz a hamis 5 koronások gyártóival. — A romániai vizsgálóbírónak Mihálcz
András és András Antal kivallották tettestársaikat és megjelölték a helyet a gyimesi erdőkben, hol a pénzhamisító gép, öntvények és
más bűnjelek elásva vannak. A határrendőrség kettőzött erővel vette ismét a nyomozást
kezébe s a helyszínére kiszállott László Géza
kir. törvényszéki vizsgálóbíró is az e'ásott gépek felkutatása végett.
Járhatatlan, meredek hegytetőn találta meg
a csendörczurony a helyet, hová tettesek a
pénzhamisító gépet elásták még kora tavasszal. A helyet benőtte már a fü, de ugy lát
szik, hogy tettesek éltek a gyanúval és az
összes bűnjeleket kiásva, máshová rejtették el.
Hosszas kutatás után azonban ráakadtak az
elásott gépekre és öntvényekre, melyeket beszállítottak a csíkszeredai kir. Ügyészséghez.
Szerkesztőnknek alkalma volt megnézni a gépeket, melyek mesteri kezet és nagy szakértelmet árulnak el. A gépeken még a víznyomás is felfedezhető, mit tudvalevőleg a legnehezebb utáuozni. A gépeket a marosvásárhelyi kir. ügyészséghez szállítják, miután ez
ügyben a törvény rendelkezése szerint a marosvásárhelyi kir. törvényszék illetékes eljárni.
László Géza kir. törvényszéki vizsgálóbíró
f. hó 11-én a helyscinén a megszerzett bizonyítékok alapján letartoztatta Tankó Csla János, Kerencz Ödönt, Xagy Galaczi Péter, Nagy
Galaczi János, Nagy Galaczi Miklós ée Berszán Suba Todort gyimesbűkki lakosokat, kiket erős csendőri fedezet mellett bilincsekbe
verve szállítottak bc a csíkszeredai kir. ÜgyészBég foghazába. Tettesek a Galaczi-testvérek
kivételével beismerésbe vannak, a bizonyítékok azonban valamennyinek bűnösségét kétségtelenné teszik. A banda feje azonban inéi;
nincs elfogva. Ez kászoni illetőségű Szisz József, ki többrendbeli lopás bűntettéért 7 évi
fegyházat ült a nagyenyedi állami fegyházban.
Körözése el van rendelve és elfogasása min
den percben várható.
Mihálcz Andrást és András Antalt Románia nem adja ki, miután előbb büueikert ott
állnak az, igazságszolgáltatás elé é-t csak
ezután kell itthon számoljanak elkövetett bűneikért' Saját beismerésük szerint 1100 darab
20 koronás hamis bankjegyet vittek ki Romániába, tulajdonukba azonban csak 400 darabot
találtak, mert 700 hamis bankjegyen már túladtak.
Értesülésünk szerint a gyimesi Tatros patak fenekén 1000 darab hamis 5 koronás van

szonynak; piros volt, az igaz, de mindig anynyit kiabált, hogy nem lehet csodálni, ha a
fejébe szállt a vére. Szédülései vannak, szokta
mondani. Sose hitt neki, de ugy látszik, mégis
lehetett valami a dologbau, mert egy kukkot
sem szólt, s a mint az ember föléje hajolt,
látta, hogy meg van halva.
Beteg uem igen lehetett, mert a gyerekek,
rendesen ellátva, ott feküdtek az ágyban. Este
biztsano fáradtabbnak érezte magát a szokottnál, lefeküdt az ágyba és ott végzett vele a
gutaütés.
Egy pillanatig habozott a férfi, nem tudta,
hogy ilyen esetben mi a teendője. Az első
gondolata ez volt:
Én meg olyan jó étvággyal jöttem baza I
Végre nagynehezen eszébe jutott, bogy a
halottas szobában bizonyos ceremóniákra van
szükség. A halott fejét a párna közepére fektette és a lepedővel betakarta az arcát. Eszébe
jutott, hogy a halott mellett gyergyák szoktak
égni. Ő nem sajnálja a pénzt I Nem. A füszezesnél be volt zárva, hát egy trafikba ment
be, hol mindjárt egy egész csomaggal vásárolt. Azután nagy nehezen felmászott a lépcsőkön és hogy kötelességének eleget tegyen,
meggyújtott nem egy, sem kettő, de négy szál
gyertyát.
A mikor mindez megtörtént, szegény szeretett volna továbbra is jó férjként viselkedni,
de féltizenegy múlott már és ő még nem vacsorázott. Egy kicsit ugyan el múlott az étvágya e szomorú kötelességek teljesítése közben, de hiába, az éhség mégis csak jelentkezni kezdett. Gondolta: leszalad hamar és
eszik egy pár harapást
És hogy távolléte alatt mi se zavarja az
anyát és gyermekeit, rájuk zárta sz ajtót.
A mikor as idösebbik kis leány ugy éjfél-

tájt felébredt nagyon meg volt leve. — Négy
gyertya égett a szobában. Egy az éjjeli szekjényen, egy a pohár Bzéken, kettő az asztalou. A kis leány iszonyúan megörült Nagyünnep van és kivilágították a házat
-Felült az ágyában, hogy hamarabb kimenjen szeméből az álom. Várta a zenét, a melyilyenkor nem szokott késui.
A kis Margit, aki csak öt éves volt, szintén felébredt. Ó még tulkicsi volt, semhogy
Ünnepre gondolt volna, de nagyon őrült hogy
a mama ilyen szép kivilágítással lepte meg
őket. Minden öröme, elragadtatása egyetlen
lelkes felkiáltásban nyilvánult meg:
— Mamám I
Az anya nem felelt rögtön. Mindig igy szokott ez lenni ha dolga volt. De a két aprÓBág
annyira türelmetlen volt, hogy engedély kérése nélkül ugrottak ki áz ágyukból, hogy kő
zelebhről szemlélhessék a csodát.
Igen, négy gyertya égett valóban. Világo
san lehetett látni, hogy táncol a lángjuk.
A mama, ugy látszik, ma éjjel bújócskát
akar játszani. Mert a lepedőt a fejére húzta,
— de mivel a testének körvonalai meglátszottak a paplap alatt, a két gyerek nem sokáig
kereste. Margitka, a ki valÓBágos kis ördög
volt, igy kiáltott:
— Látlak, látlak, a paplan alatt vagy 1
És mind a ketten hangosan kacagni kezdtek. És hogy megmutassák anyjuknak, bogyókét nem lehet becsapni, felemelték a lepedőt.
Egy-két pillanatig azt hitték, bogy anyjuk
még a bujósdinál is mulatságosabb játékot talált ki számukra, örültek előre a meglepetésnek. De csakhamar türelmetlenkedni kezdtek.
Toppantottak a lábacskáikkal. De hirtelen mást
gondoltak. A mama olyan mozdulatlanul, hidegen fekszik ott, fel nem ismeri őket, hátha

a legszebb sikereket elérnie, mert hi- sedett tetemét a romok alól, de ekkor csupán egy kis gyermek nagyságú volt, a teljes
szen a zárkozott természetű nép kűlö felismerhetetlenségig
Megállapították,
Wlassics Gyula, a volt kulturmi nOsen a tanítókat tünteti ki bizalmával, hogy a szerencsétlenülelégve.
járt ember Tamás Siniszter az 1896-ban a tanítókhoz iutézett nekik legkönnyebb a népet irányitaniok. mon Danie csikszentmiklóai illetőségű, ki a
szózatában gyönyörűen fejtegetto a ma
Irányítson a tanitó a politikában is, gépnél segédkezett. Ebéd után bepálinkázott
gyár tanitó hivatását. Ezen szózat lé' az önzetlen hazafias felfogás alapján és ez okozta vesztét A tüz ezalatt a szélben
nyege az, hogy a tanitó hivatása: a De nemcsak itt, hanem a gazdasági, hihetetlen gyorsan terjedt. A hírre a szomközségekből kilenc tUzfecskendőt vontak
becsület, a kötelességteljesítés, a vallás ipari kereskedelmi, művészi egészség- széd
össze. Kiment a csíkszeredai önkéntes tűzolerkölcs és népműveltség tanait testté, ügyi kérdések tekintetében is a tanitó tóság, melynek fecskendőjét Cseh Istváu mécselekedetté valósággá alakítani. Ebben hivatása, hogy a népet felvilágosítsa és száros lovaival egy félóra alatt vitte ki Szépvízre. Kivezényelték a helybeli honvéd zászbennfoglaitatik az, hogy tanítók legyenek vezesse.
Géczy István százados vezénylete alatt
nemcsak a gyermekeknek, hanem a
Különösen a sajtó az a tér, a hol a Slóaljat
bár közvetlen a tliz közelében egy ' patak
népnek is.
magyar tanítóra nagy szerep vár. Ezt fulyt, a tűzoltóság jórészt tehetetlenül állott
Ehhez azonban szükséges magának a tere: kell felhasználnia at oktatásra a lángtengerrel szemben s csupán a tllz lokaa tanítónak a társadalom által való és irányításra. A magyar tanítóság »aj lizására szorítkozott. A lakóházakat sikerUlt
elismertetése. Ahhoz, hogy a tanitó ne tóbeli és irodalmi működéséről elisme- is megmenteni, csupán kettő égett le. A gazépületekben azonban annál nagyobb
csak az iskola szűk falai közt érvé- réssel nyilatkozni nem lehet Pedig lel- dasági
kárt tett a tUz. Eddigi jelentések szerint lenyesüljön, hanem a társadalomban is, kesítő példák állnak a tanitók előtt. égett összesen 91 gazdasági épület a benne
ahhoz szükséges az, hogy a társadalom Gárdonyi Géza, Jakab Ödön, Móra Ist levő takarmánnyal együtt. A takarmány senelőtt tekintélye legyen. Sajnos, ma ván, Ujváry Béla stb. tanítókból lettek kinél nem volt biztosítva s így az elégett gaznagyon sürün fordul elő a tanítókkal íróvá és ma már büszkeségei a magyar dák legtöbbje összes idei termését elvesztette.
A tűz martaléka lett a cséplőgép is. mely
szemben a lenézés, a semmibe vevés. irodalomnak.
uem volt biztosítva. A gép 10000 kor.
Beleesnenek ebbe a hibába, még az
A helyi sajtóra vár az a szép fel- szintén
volt. A mentésben különösen kitűnt a csíkiskolák felügyeletével megbízott laikus adat, hogy hasábjait megnyissa a tani szeredai önkéntes tűzoltóság, mely a legnagyobb
testületek, iskolai hatóságok is. Szégyen, tók elótt, a kik azutáu a népet érdeklő, elszáutsággal és szakértelemmel vezette az olde igaz, hogy fölöttes hatóságok igen a nép bajait orvosló, ismeretkörét bő- tási munkálatokat. - Sajnos azonban, hogy a
sok esetben a személyes érintkezés al- vítő cikkeket helyeznének el. Ezeket nagy távolság miatt csak akkor érkezhettek a
kalmával a tanítónak nem adják meg már azért is szívesen olvasnák, mert helyszínére, mikor mát az óriási kár mégvolt.
E helyen azonban nem hagyhatjuk szó nélkül
a kellő tiszteletet és a megbecsülésnek az ó tanítójuk irta.
székely népűuk nembánomságát és tétleuségét,
azt a mértékét, a mi a tanítót megil
Társadalmi elismerés és megbecsü melylyel a katasztrófa iránt \iseltetett. Igy az
letné. A t a n i t j mai képzettségével igen lés, illó anyagi javadalmazás mellett, alig felkilóméterre fekvő Csikszentmiklós szomsok esetben felülmúlja a köziguzgatás biztosítják az állam részére modern szin- szédos községből alig ment valaki oltani; a
nagyon sok alkalmazottját, és mégis voualon álló tanítói kar kifejlődését és kapuból a csíkszeredai tUzoltók és katonaság
felvonulásában gyönyörködtek. Kiveszett néuzok sokkal többet nyomnak a latban, a közműveltség terjedését.
pünkből az erkölcsi érzés, a kötelességtudás

A tanitó társadalmi hivatása.

mint a tanitók.

Örvendetes tény, hogy ma már sok
Nagy tüz Szépvizen.
kai helyesebb szempontból kezdik mérlegelni az egyes pályák értékét és igy Megdöbbenve vesszük a hírt, hogy f. bó 13 áu
u. 2 órakor Szépvíz községét nagy tUzkataszta tanítóét is, de a tanitók még ina sem d.
rófu érte. Deák György cséplőgépje a község könyerik a társadalom részéről azt a mél- zött
egyik udvaron csépelt, dacára, hogy már
tánylást és elismerést, mint azt megér- évek óta szigorúan el van tiltva község ködemelnék. De nehéz is évszázadok hí zött tűzesgéppel a cséplés. Eddig ki neiu debáját béhány évtized alatt kipótolni. rített okból délután 2 órakor a csűr fedele
fogott és az erős szélben egy p'lhmat
Maguk a tanitók is hibásak és okai tüzet lángba
borult az épület. — Lehetséges,
u társadalom megtartásának. A tanító- alatt
hogy a cséplőgépből tüzes szikra pattant a
ság keblében ellentétek dúlnak. Egyik csUrre, avagy más gondatlanságból szármaily helytelen felfogás, a mi a férfi ta- zott. Értesülésünk szerint ebéd után lévén, a
nítót a nő fölé akarja helyezni, annak gép mellett dolgozó emberek egy kissé ittasok
daczára, hogy ugyanazt a kulturinunk&t is voltak. A lángba borult csűr valósággal
a tllzet a szomszéd gazdasági épülevégzi a nőtanitó is, semmivel sem ki- okádta
tekre. Egy épUletet megmentendő, két ember
sebb eredménnyel
berohant a csUrkapun, hogv a fedelet leverjék.
A tanitó társadalmi hivatásának és
szereplésének első feltétele az állandó
önképzés. A társadalom a tanítótól, mint
népművelőktől nagyon sokat vár, tehát
folyton tanulnia, tapasztalniai és halad
nia kell annak a tanítónak, a ki a tár
sadalomban vezetni, oktatni akar. — A
népművelés tétén kell a tanitóságuak

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA.
Tul meassi bérceken.
Tul messzi bérceken, hova már nem látok,
Ködfelhók takarják szép Gyergyóországot;
Fenyvesek tövében, kék havasok alján,
Ereszes kunyhóban lakik édesanyán).
Lelke tiszta, mint a harmat:
Gyöngéd, mint a gyerme
Csak az arca bus, szomorú,
Szemei könnyeznek.
Ki-kiszalad a kapuba,
S napkeletre, napnyugtára.
Lassan telik, mul az idő —
Csak a fiát, szegény fiát várja.
Szállt, szállt a sok felhő lassan észrevétlen;
Hömpölygött a Maros kanyargó medrében ;
Csakhogy hány felhő szállt, hány madár
|kelt útra,
Mennyi viz folyt, hány csepp, . . . vájjon
[azt ki tudja,
Hogy az anyám elringatott,
Altatott. . . azóta,
Bölcsóin lelett mélabúsan
Szólt a székely nóta,
8 odakinnt a „fali közi*
Dalolgattak a legények,
Mig csak egyszer elzsibbasztott
A sok zsongó, búsító hang, ének.
Aztán hogy a szemem lefogta az álom,
Táltosokon jártam tul a másvilágon;
Láttam nagy csatákat, völgyet, havasokat,
Amikről meséltek, mikről nóták Bzóltak,
Mig a szürke ködpárák közt
Jött a rózsahajnal,
Elűzte a tündérálmot
Zengő madárdallal;

Alighogy felmentek a tetőre, a c-Urkapun már
lángtenger csapott be, elzárva a menekülés
útját. Egyik látván az iszonyú helyzetet, a
magasbál egyenesen leugrott és igy súlyosabb
sebesüléssel megmentelte életét. A másik egy
előkapott létrán igyekezett léfelé de a lángnyelvek egy pillanat alatt elkapták éB összeégve élettelenül zuhant a földre. Csak órák
múlva lehetett kihúzni elégett és inegszeneHarsogtak a pásztorkürtök,
Fecske száz meg száz csicsergett,
B hogy az auya csókot lehelt,
Talpra állt a játszi pajkos gyermek.
Szállt, szállt a sok felhő Ias9:in, észrevétlen;
Hömpölygött a Maros kanyargó medrében
Megnőtt a gyermek is, s egyszer... messze
[vágyott,
Zokogva hagyta el szép Gyergyóországot.
És azóta az anyának
Hull, csorog a könnye,
Imájába befoglalja:
.Csak már haza jönne"
S bár áz idő lassan telik,
Napkeltére, napnyugtára
Galambbugos kis kapuban
Csak a fiát, szegény Hát várja.
Portik Andor.

A Hí.
Neki ugyan hiába beszélnek. Nem fogja
engedni, hogy packázzanak vele. A hogy felment a lépcsőn, elhatározta, hogy mit fog felelni és megnézte öklét, a melynek sujtása
alatt a legerősebb asszonynak is meg kell hajolnia. Ha ivott. Jól tette. Ó az ur a házban.
Saját kulcsával nyitotta ki az ajtót, hogy
ezzel la megmutassa az asszonynak, nincs
szüksége rá. Belépett. A lámpa már megvolt
gyoitva. A kis lányok aludtak ágy ócskájukban.
Az asszony is aludt. Máskor teríték szokott
lenni az asztalon, vacsora és bor. Ma semmi.
Az asszony dacolni akar, ugyiátszik. Megmutatja ó, hogy ki az ur I Felkölti rögtön. Az
ágyhoz közeledett, már ki Is táltotta a száját,
hogy ráordítson, de hirtelen elállt a szava.
Kzt ugyan nem várta. A mikor reggel elment a munkára, semmi baja sem volt az aaz-
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és a felebaráti szeretet. A tUz Bzinhelyén pedig akndtak csoportok, melyek jó kedvUen
anekdótáztak a gyönyörködtek embertársaik
pusztulásán. Az oltást Becze Imre főszolgabíró
és Dr. Márton László szolgabíró személyesen
vezették. Megjelent a helyszínén automobilon
Gyalókay Sándor főispán i?, ki a tűzoltókat
bátorította. A tűz szerdán a hajnali órákban
szűnt meg.

PRnzhamisiló banda várienoM

3*. ssám.
e|jsva. melynek előkeritésén most fáradozik
„ csendőrség és határrendőrség.
A vizsgálatot László Qéza kir. törvényszéki
fjdgálóbiró a legnagyobb erélylycl vezeti.
Itfliin ilieséret illeti meg a csendőrséget és
taliiuiisen a határrendőreéget melynek első
sorban köszönhető a pénzhamisító banda kézn
kerítése.
A hamisított pénzek nagy ügyességről tesznek tanúságot és esak figyelmesebb vizsgáló
jás után vehetők észre.

KÜLÖNFÉLÉK.

c s í k i
befejeződjön, dacára azonban a nagy munkaerőnek. az épület hivatásának csak november
havában lesz átadható. Igy valószínűleg a tanítás csak jövő év január havában veszi kezdetét az uj főgimnáziumban.
— Halálozás. Id. Jakab Lajos f. hó 10-én
67 éves korában elhalt. Az elhunytban Jakab
Gyula vendéglő'» édes atyját gyászolja.
— Cseléd j u t a l m a k kitűzése. A budapesti Székely-egyesület a bankházi Ács Károlyféle alapítvány kamataiból CJkmegyében a
folyó esztendőre 7 darab negyven-negyven koronás jutalmat tüz kl 4 oly férfi é9 3 oly nőcseléd részére, kik legalább öt év óta a Székelyföldön szolgálnak mint mezőgazdasági, illetve háztartási cselédek. Felhivatnak az elöljáróságok, hogy ezt a legszélesebb körben hirdessék ki, s a pályázók közül az érdemesek
nevét és szolgálati idejét esetleges bizonyítványait (a cselédkönyv kivételével) hozzám f.
évi november hó l-ig jelentsék lie. Csíkszereda, 1910. szeptember hó 3-án Fejér Sándor,
alispán.

— E r z s é b e t k i r á l y n é saobra. Kegyeletes szép ünnepélyt tartott Csíkszereda ne
ni. sen érző közönsége I. hó U-én nz Erzsébet ligetbeu. A begyelet Erzsébet királyné emlékének szólott, ki a magyar nemzetnek nemszószolója, örömeinek és fájdalmainak
n-,'iályo8a volt Városunk közönsége őszinte
sz< lelettel és hálaérzettel emlékesett meg Eraseiiet királynéról akkor, midőn neki szobrot
, IK IL A szobor jelképezni fogja mindenkor
— Kegyelem Henta Károlynak. Hentz
Csíkszereda vároe hódolatát a nagy nevű ki- Károly ki annak idején Keglevieh István grófot
;t v\v«é emléke Iránt Az ünnepélyt az Orbán kardpárbajban megölte, a napokban jelentkezett
Mihály vezetése alatt álló aionnan szervezett büntetésének megkezdése céljából. Az ügyész
ilalaniit a HymnUBsal nyitotta meg, majd dr. azonban közölte, hogy büntetését a király
Ijfnlusy Jenó polgármester lendületes meg- elengedte.
nyitó beszedet tartott melynek végeztével a
— Tragédia a b a k t e r h á z b a n . MerciS/OIIOITÚI lehullott a lepel és látható lett megihi'soiilt Krzsébet királynénk imponáló alakja. falván a napokban rémes családi dráma törA műsornak élvezetes száma volt a dalárda tént. Korsós János vasúti őr ÖBBzeveszett n
feleségével, a ki erre felkapott egy konyhai.eviigó éneke, mely Dürrner „Viharban* kést és férjének rohant. A dulakodás hevében
riiiiii dalának előadásában tökéletesen érvé- az asszony levágta férje fejét. Azután kironyesült. A közönség osztatlan tetszéssel fo- hant a vasúti töltésre és az aradi vouat elé
ginlia. Az ünnepély kiemelkedő pontja volt vetette magát A vonat mind a két lábát leilr. Szekeres József magas színvonalon alló vágta.
iniii'pi beszéde, mely nem egy könnyet csalt
— Uj postahivatal. A keresk. in. kir.
ki a közönség szeméből. Dr. Szekeres Józsefet
gyönyörű beszédéért a legnagyobb elismerés minisztérium a gyergyócsomafalvi postaügynökséget
postahivatallá alakította át és a posilleti. Az ünnepély fényét emelte Mikó Bá
lint v. b. t. t. és P. Mikó Ilka védnököknek, tamesteri teendőkkel Csata Lászlót hízta meg.
— Pályásat. A marosvásárhelyi keresk.
valamint (iyalókay Sándor főispán és családjának megjelenése, kik legnagyobb elismeré- és iparkamara közhírré teszi, hogy a nagyméltóságú
keresk. m. kir. miniszter ur folyó évi
süket fejezték ki Ballak Zoltán badapesti szobrásznak, a szobor alkotójának. A leleplezési augusztus hó 11-én 55954/910. sz. a külföldi
ünnepélyt este az Európa étterméheu társas ipari viszonyok tanulmányozására és az ott
vucsura volt, melyen Uikó Bálint is megje- tapasztaltak Itthon értékesítése céljából a kalent. K helyen ki kell még emelnünk Aczél mara területére egy G00 (hatszáz) koronás külOilón ;nav. osztálymérnököt éB nejét, úgy- földi tanulmányi iparos ösztöndíjat, engedészintén dr. l'jfalusy Jenőnét, kik fáradságot lyezett, a melyre ezennel 1910 évi október
ifin isinerve a szobor létesítése és a lelep- hó 20-án záródó batáridővel pályázatot hirdet.
lezési ünnepély érdekében igen sokat fáradtak. Pályázhatnak a marosvásárhelyi kereskedelmi
iparkamara területén Marostorda, Csik,
— Helyettesítés A pénzügy miniszter Hor- és
Háromszék és Udvarhelyinegyében illetékes
váth Iván székelyudvarbelyre kinevezett pénz- kézmüiparosok. A pályázati kérésben a folyaűn) igazgató helyettest Sopronba helyezte á t s modó lakhelye, családi es vagyoni viszonyai,
a s/.ekelj udvarhelyi kir. pénzügyigazgntóság foglalkozása, előképzettsége, nyelvismeretei,
vezeieséu'l Homoliay Lajos p. U. tanácsost erkölcsi magaviselete, esetleges tanulmányai
hízta meg.
az általa esetleg elnyert kitüntetések és vé— Bucsu nálunk. A csíkszeredai templomi gül az ösztöndíj elnyerése esetén teendő utat'uesut ez evlien lolyó hó 18 án vasárnap tart- zás iránya részletesen megjelölendók és lehejak meg. Az iiiinepelyes istenitisztelet 10 óra- tőleg hiteles okmányokkal igazolan ók, valakor kezdődik. Az ünnepi beszédet a helybeli mint az is, vájjon az illető katonai kötelezettplébános tartja.
ségének eleget tett-e már és vájjon biz'ositva
— Hatarrendezés. Vármegyénk batár- vau-e előre is egy megfelelő külföldi gyárban
.-zeleu egy magyar-román vegyes bizottság az vagy műhelyben való alkalmaztatása esetleg
országkatar rendezésével vau elfoglalva. — A valamely külföldi szakiskolába leendő felvémagyar bizottság elnöke Fejér Sándor alispán. tele. Az illetőnek kötelezettséget kell vállalnia
A vegyes bizottság munkája előreláthatólag az ir.'int, hogy az 'ösztöndíj különbeni visszafizetésének terhe alatt vissza fog térni hazámeg több napot fog igénybe venni.
— Vilanyvilagitás. Városunk villanyvi- jába s külföldön szerzett ismereteit itt fogja
lágításán nagy munkaerővel dolgozik a Ganz- értékesíteni- Azok, akik katonai kötelezettsé
eyar. Az utca oszlopok már kijelöltettek; ösz- gttknek még nem tettek eleget, vagy az alól
szesen 250 lámpa lógja szolgálni az ntcák vi- felmentve nincsenek, az ösztöndíjra nem szálágítását. A gépház építése folyik. Értesülé- míthatnak. A kiskorúakért atyjuk vagy gyámsünk szerint december 5-én a Ganz-gyár át juknak kell kezességet vállnlniok a fenti kötelezettség betartása tekintetében. A határidőn
a.lja a villanyos müvet rendeltetésének.
As nl főgimnázium. Az uj főgim- tul beérkezett folyamodások nem vétetnek
figyelembe.
názium folyó évi augusztus 20-án kellett volna

3-flt óidal.

L A P O K
tályú kereseti adó alá. Az adót tehát az üzlet
beszüntetésének és-nem az iparigazolvány viszszaadásának napjától kell törölni. Ez a rendelkezés ax^rt fontos mert iparát beszüntető
kisipurosra eleddig mindaddig kirótták az adót,
mig igazolványát a hatóságnál vissza nem
mutatta. Igy pl. hosszas betegségben kimúlt
falusi iparoson sokBzor egy évvel is több adót
megvettek, mint ameddig Oztc iparát

— Könnyebb lett a „magyarosodás.

diszitve. Legelső helyen áll itt a bemutatott
képek közt a .Nyári vihar" cimU képe lágy,
kellemes színekkel tele. Olyan jól sikerült e
kép, bogy az ember szinte érzi a közelgő vihart .Hazafelé' című képe ugyancsak jól sikerült, melyen az anatómiai helyes formái
ötlók, s a levegővel telt környék. .Aport" c.
vadászati képe a mester puha meglepő tónusait hordja magán; úgyszintén ,A szikla tövén" cimü képe is elBÓ helyen áll. Még felemlítem Neogrády .Pipacsos-rét", .Vadászat
télen" és a .Xagy-Röczei parasztház11 cimü
jól Bikerült képét. —Neogrády Antal nyomán
halad: Komlóssy Imre, kinek képei szintén
lágy tónusaival ragadják meg a szemlélőt Hadnagy Ferenc is a Neogrády-féle hangulatot
használja, de már keményen kezelve, ez a
keménység azonban nem sértő. — Jusckó Béla
foglalja el a második helyet az itt szereplő
magyar festők közt az ó .Hortobágyi pusztai
csikós" képeivel. Meglehetős Bok van ezekből,
de mindegyiken a nyárt hőség sugárzik le s
a jól megfestett lovak ugyancsak a festő dicséretére válnak. — Pentelei Molnár János
.Őszi napsütéses kép" a libákkal szintén remek ecset kezelés, ennél csak az a kár, hogy
rossz helyen áll. — Zorkoczy Gyulától két kép
van az .Idill" s a .Csörgedező patak" jó színeivel. — Littkei Antal képei tul vastagon kezeltek. — Egy néhány külföldi festő képe is
szerepel, ilyen: Heyes Arthur „A kutya a kandalé előtt" cimü képe, mely e kiállítás terem
díszének mondható. A tüz fényének mesés
visszaadása művészi kivitelű; s a .Tél az
erdőn" cimü képen a hideg napsugár csak
ugy ömlik a szemlélőre. Azonkívül egy néhány
szentkép másolat ÍB van. Brassay Károly.

A belügyminiszter legközelebb rendeletet bocsát ki, melynek az a célja,'hogy a névmagyarosítást még egyszerűbbé és költségmentessé tegye. Eddigelé tudvalevőleg koronás
bélyeget kellett a kérvényre ragasztani. A
folyamodónak ezenkívül születési bizonyítványt,
erkölcsi és illetőségi bizonyítványt kellett mellékelni. Ez okmányok beszerzése nem csak
költséges, de időveszteséget is okoz és ezért
sokan nem folyamodtak névmagyarosításért
noha szívesen magyarosították volna nevüket.
Mindezeken könnyítendő, a miniszter ngy akar
intézkedni. l:ogy teljesen költségmentes legyen
az eljárás és a születési bizonyítványon kívül
más okmányt ne kelljen mellékelni. A kérvényező erkölcsi életéről és illetőségéről majd
hivatalosan szereznek tudomást illetve információt a minisztériumban a kérvényben felsorolandó adatok alapján.
— H i r d e t m é n y . Kereskedelemügyi m.
kir. miniszter Ur folyó évijulius bó 30-án kelt
G2058 számú rendeletével a brassó—Csíkszereda—maroshévizi állami közút 77—78 kmt
szakaszán 290 folyó méter Slich-féle vaskorlátok felállítási munkálatait engedélyezvén,
ezen munkálatok bizto-ltására folyó évi szept.
hó 26-án délelőtt 11 órakor csíkszeredai m.
kir. építészeti hivatalhelyiségében zárt ajánlati versenytárgyalás fog ta-tatni. A munkára
KÖZGAZDASÁG.
vonatkozó műszaki müvelet, általános és rész- A .HWSMS' Msiyar AttaJáMS VtHMxM Részletes feltételek csíkszeredai kir. építészeti hi vénytársaság, Budapest, betl jstartéss a ttosdsvatalnál a hivatalos órák alatt megtekintheforgaloaról és pénptanriL
tők, s ugyan ott uz ajáulati költségvetés 1 koBudapest, 1910. szept. 7.
ronáért megkaphatok, mig az ajánlati miuta
A budapesti értéktőzsde irányzata a lefolyt
díj nélkül megszerezhetők.
héten szilárdnak volt mondható, élénk forga— Merész férfiak figyelmébe. Egyik lom mellett
ujságban olvassuk: „18 éves csinos szőke (pékA vezető értékek közül a magyar és oszmester egyetlen leánya) 400.000 korona va trák hitel részvények, azon hirre, hogy a
gyónnál, kissé túlságosan fejlett testalkattal, francia kölcsön tárgyalásai rövidesen befejemielőbb férjhez óhajt menni tiBZteB jellemű zést nyernek, 1—2 koronával emelkedtek. —
fiatal emberhez. Csakis komoly ajánlkozók kap- Ezen hirt azonban a lapok megcáfolják azzal,
nak választ. Schlesinger, Berlin 18*. — Tes- hogy ezen tárgyalások felvétele csak Bzept
Bék most elképzelni azt a női kolosszust, amely végére vagy október elejére várható. A bankmég a porosz fogalmaknak is .kissé túlságos" értékek közül még a Budapesti bank részvéfejlett. Különben a hirdetésnek alighanem még nyek kedvező üzleti hírekre kb. 20 koronával
egy bibije van, hogy tik tiv és csak azért szü- emelkedtek. A Pesti hazai első takarékpénzletett meg, bogy Schlesinger mester néhány
székely embertől kicsaljon egy-kétszáz korona tári részvények is, alaptőke emelési hírekre,
előleget, a kissé túlságosan kifejlett medve melyek azonban mindezideig megerősitést/nera
nyertek — kb. 800. koronás áljavulást mutatbőrére.
tak fel.
II. kir. földmiveslskola évsáróAz iparvállalati részvények közül a Davissgája. M. kir. földmivesiskola tanulóinak nubius részvények árfolyama alaptőkefelemeévzáró vizsgája folyó hó 18-án tartatik meg. lési hírekre kb. 20 koronával javult, mig a
A vizsgálat nyilvános jellegéből kifolyólag az Ganz gyári részvenyek kb. 80 koronával emeliskola igazgatósága szívesen látja és tisztelet kedtek. A téglaértékek iránt szintén nagyobb
tel meghívja az érdeklődő gazda közönséget, érdeklődés mutatkozott, különösen az Újlaki
emiitett napon iskola majorjában tartandó gya- tégla és Drasche részvények iránt, emelkedő
korlási vizsgára.
árfolyamok mellett
A közlekedési vállalati részvények közül
— A ssékely asszony és a kolera. A
csupán
a Budapesti közúti vaspálya és Bumult héten nagy riadalmat okozott a dánfalvi
dapesti
villamos városi vasút részvényekben
kolerás asszony esete. A hir gyorsan terjedt
es erős aggodalomra adott okot. A járásorvos volt nagyobb üzlet, csekély áremelkedés mellett
az első vonattal Dánfalvára sietett, hogy konA hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a
statálja a kolera megérkezését. Amint belép a következők voltak:
szept 1. szept. 7.
kolera-gyanus házba, Iái ja, hogy az udvaron Magyar hitel részvény
863.60
862.75
fon egy asszony. Aggodalmas arccal kérdezi Osztrák hitel részvény
668.—
668.—
tőle a járásorvos :
Danubius hajógyár részv.
472.—
491.60
— Hol van az a kolerás asszony, kit a Ganz-féle vasöntöde és gépgyár részvény . .
3.810.— 8.882.
szolgabiróságnál jelentettek ?
Felugrik az asszony és vigan feleli:
Budapesti bank részvény
634.60
664.76
— Jaj lelkem orvos ur, én vónék az a sze- Pesti hazai első takp. r. 19.826.— 20.650,—
rencsétlen, kit az éjjen 'ugy megkinoza az a
cifra nyavaja.
Szíves tudomásul!
A járásorvos azonbun C B a k annyit tudott
Miután elhatároztam, hogy az iskolai cikmegállapitaai, hogy az asszony rövid lejáratú kek egy részét u. m. fűzetek, táskák, vonalzók,
gyomor és bélhurutban szenvedett.
rajzfflzetek, rajztáblák stb. végleg kiárusítom
tisztelettel van szerencsém tudatni, hogy ezen
áruk árait tetemesen leszállítottam.
Kaphatók iskolai táskák 60, 70. 80. 100
fillérért
Szives támogatást kérve vagyok kész szolgálattal
Szvoboda József.

— As njonook b e v o n u l á s á n a k elhaszerre csak kiugrik aa ágyból, rájuk ront 1 s a st a s a. Az országos izraelita iroda megbízásából
Mezey Ferencz dr. ügyész- azzal a kées megeszi őket?
relemmel fordult Hazay Samu honvédelmi miIrtózatosan sikoltani kezdtek. De egyre csak niszterhez, hogy mivel október 4-ikén és 5-én
kiabálták: Mama, mama! Attól a különös zsidó újesztendő lesz, a zsidó katonák bevoi <i.uól való félelmükben, a ki az anyjuk ágyá- nulását vagy halasztasBa el, vagy engedje meg,
bogy egy nappal hamarább vonulhassanak be.
bau feküdt
azt is kérte az orazágos iroda, hogy
Ezúttal azonban a szomszédok összeszalad- Egyben
október 13-ikán, hossznnapon szabadságoltassa
tak. Azt hívén, hogy as iszákos nemcsak a a miniszter a zsidó katonákat. A honvédelmi
feleségét, de a gyermekeit is ütlegeli.. Már a miniszter most értesítette a országos irodát,
rendőrséghez akartak folyamodni. A férfiak hogy az újoncok bevonulását általán október
habozás nélkül törték bo az ajtót, hogy egy hatodikára halasztotta, egyúttal tudatta, hogy
intézkedett a zsidó katonáknak a hosszunapon
4 kilogrammos fonott Üvegben
még nagyobb szerencsétlenséget megakadá- való szabadságolásáról.
lyozhassanak. Az asszonyok meg jöttek utá6
korona 50fillérért kapható:
— Mire szabad as ebadó JövedelAz elismert
nuk. De majd hanyatt estek mind a hányan.
m e k e t felhasználni? A törvényhatóságok
A gyerekek még jobban ordítottak, azt hitték, az ebadójövedelmek felhasználása dolgában
legjobb
hogy ezek is bántani akaiják őket
nagyon különböző gyakorlatot követnek és gy ógyszertárában, Oaikszépvizen.
Reggeli négy óta lehetett, mire az Iszákos sok helyen ezeket a jövedelmeket rendelteJiagyobb vételnél külön kedvezmény.
magyar napilap
hazavetődött Uram teremtőm 1 Meghalt a fe- tésüktől eltérő célokra is fordítják. A földmi- - Értesítés. A csíkszeredai izr. hitközleseţţ..! De ha meghalt, hát meghalt I Mit csi- velésügyi miniszter ezért a törvényhatóságokhoz leiratot intézett, melyben azokat értesíti,
náljon > A hogy megvacsorázott, inni kezdett hogy az ebadó-alapok felhasználása tárgyában ség elöljárósága értesiti hitközsége tagjait,
hogy Roshasono és Jomkipur ünnepekre a
Holnap iig^ig sok kellemetlenség vár rá. Moit, jövőben hozandó határozatokat csak abban az közegészségi és vallási kívánalmaknak megSZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATALmivel u»vís iu van a csapszékben, hát itt ma- esetben erősítheti meg, ha az alapot közvágó- felelő ima helyiséget rendezett be s kellemes
BODAPBBT, BÁKÓCBI-UT
híd felállítására, átalakítására, kiegészítésére, hangú kántor félfogadásáról is intézkedett. —
' m i g
nem zárják ba a boltot
FŐMUNKATÁRSAK:
HERCZEG FERENCZ
dögterek,
gyepmesteri
telepek
létesítésére,
álImabázi ülőhelyek bérelhetők Grünwald Albert
Ueihe leit volna lármát csapni, a miért
latvásárok létesítésére, vagy más állattenyész- üzlethelyiségében folyó évi szeptember hó KENEDI GÉZA, KÓBOR TAMÁS, K < S Î
,lu
& '"-tűrték a lakás qj táját és mert hogy a tési
és állategészségügyi célokra, illetőleg a 2ő-tól kezdve.
Felelés szerkesztő: Gajári Ódon
^"inszedok olyasmibe avatkoztak bele, a mi községeknek Ilyen célokat előmozdító intéz— Képkiállítás. A csíkszeredai Uri KaSzerkesztő társ: Dr. Agai Béla.'
semmi közük. Megelégedett egy dühös mények létesítésénél szükséges segélyezesére szinó (Vigadó) olvasó termében egy néhány
Rohanással s miközben haragos plllantáso f 0 r d
napon át képkiállítás van rendezve a közönÉRV hóra korona
fillér.
! Ü ' i p a r o s o k a d ó j á n a k t ö r l é s e . A köz-ség részére, melyet magam is már megtekin* a t 'öveit szerte, leült egy székre, az asztalra
évre 7 K
igazgatási
bíróság
legutóbb
kimondotta,
hogy
tettem
B
a
következő
néhány
sorral
óhajtom
- '/. évre 14 K. Egész évre 28 K.
«maaztotta a könyökét és abban a minutában
az íparüzleteknél nem az iparigMOlvány hanem a közönség figyelmét felhívni: a terem jiva -. *> E '«játban kOzlMtaMrt
e l 18 a
vállal teleli*.
>ndt a tenyerébe betett fejjel.
as Ulető iparral való foglalkozás esik III. osz- része NeogrÜy Antal-féle aquarellekkel van
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Hirdetmény.

37. ssAm.

LAPOK
Szám: 1910. El. 2/C. 2.

Szám: 1727/1910. ki.

Felhívás.
Hirdetmény.
Megbízás folytán közhírré A csíkszeredai kir. törvényszék elnöke, Felhivatnak mindazon csíkszeredai te1897. évi XXXIII, tc. 2. §-ának ren- lektulajdonosok, kiknek telkét a város
teszem, hogy az ifjabb Kánya az
delkezése alapján közhírré teszi, hogy a közötti u. n. .Szeredai patak" érinti, hogy
Faeladási hirdetmény.
József tulajdonát képező, Csik- csíkszeredai kir. törvényszéknél szervezett jelen felhívás kihirdetését követő 8 nap
Csikvármegye magánjavainak igazgaesküdtbíróság elnökhelyetteséül az 1910. alatt a patak medrét és partját a mindentósága ezennel közhírré teszi, hogy Csik- borzsova község határában év hátralevő részére Bodor Ödön kir. féle szeméttől és gaztól, továbbá iszaptól
szentmárton község közigazgatási határá- fekvő összes ingatlanok közbe- törvényszéki biró jelöltetett ki.
tisztítsák meg valamint a patak medrébe
ban fekvő Csikvármegye közönsége maengedély nülkül tett dugásokat távolítsák
Csíkszereda,
1910.
évi
szeptember
hó
gántulajdonát képező .Uz" és .Veresviz- jövetelemmel nyilvános magán 5-ik napján.
el, úgyszintén a vízlefolyást később is
völgyi" erdőségeiben:
Ribiczey Ferencz, gátoló füzeléseket irtsák ki, mert ha ezen
árverésen Csikborzsova község
a kir. törvényszék elnöke. idő alatt ezen felhívásomnak a kívánt
1. M. kir. Földmivelésügyi miniszter
eredménye meg nem lesz és a folyó hó
urnák 24332—1903. számú rendeletével házánál 1910. évi szeptember hó
megadott engedély s a vármegye magán- 25-én d. e. 8 órakor parczel- Sz. 1261-1910.
i—2 19-én d. e. tartandó helyszíni vizsgálatom
alkalmával arról győződném meg, hogy
javai igazgatótanácsának 415—1909. mj. lánként eladatnak.
Pályázati hirdetés.
sz. a. kelt határozata alapján 3203°04 k.
e rendelkezésnek bármi tekintetben az
holdon megbecsült 380.723 m' gömbölyű
Csíkszereda. 1910. évi szepGyimesbükkön 1 szülésznői állásra érdekeltek eleget nem tettek: ezen mulucfenyő, 75913 m' gömbölyű jegenye- tember hó 10-én.
lasztásuk által elkövetett kihágásért az
pályázatot hirdetünk.
fenyő, 11133 m' gömbölyű erdei fenyő
Szabályosan felszerelt folyamodások 1885. évi XXIII. tc. 185. §-ának 3., 4.
haszonfa, valamint 252.194 m'gömbölyű
Dr Kovács Gyárfás, 1910. október 8-ig adhatók be. A vá- és 7. pontjaiban nyert jogomnál fogva
bükk haszonfa és tűzifa 2.820.U00 kor.,
Sz. 743—1910.
mj.

2—2

200 korona pénzbüntetéssel büntetem.
lasztás 10-én fog megtartatni.
ügyvéd.
azaz kettőmilliónyolcszázhuszezer korona. —2
Csíkszereda, 1910. szeptember hó 3.
A szülésznő évi fizetése 240 korona
a község pénztárából.
Továbbá ugyancsak Csikszentmárton
Dr Ujtalusi Jenő,
Gyimesbükk, 1910. szeptember 5-én.
község közigazgatási 'határában fekvő s
polgármester.
2 2
Csikvármegye közönsége magántulajdonát Sz. 400—1910.
Húsz Sénttaa János,
Húsz Andris,
képező Csobányosvölgyi erdőségeiben:
jegyző.
k. bíró.
Szátn: 1320—1910. ki.
Faeladási hirdetmény.
2. Magy. kir. földmivelésügyi miniszCsikvármegye
magánjavainak
igazgaHirdetmény.
ter urnák 1381—1906. számú rendeletéSz. 1224/1910.
2-2
vel megadott engedély alapján a .Keresz- tósága közhírré teszi, hogy a CsikvárA városi tanács közhírré teszi, a ni.
Árverési hirdetmény.
tes" havasnak Sulcza völgyére hajló ré- megye magántulajdonát képező Felsőtölkir. kereskedelemügyi miniszternek alábbi
Csobotfalva közbirtokossága részéről rendeletét:
szén 393-55 kat. holdon megbecsült 41888 gyes I. határrészében fekvő .Bálás" és
.Deák
pataki"
erdőrészekben
az
1908.
közhírré tétetik, hogy nevezett közbirtom* gömbölyű lucfenyő haszonfa és
.Miután a magyarországi törvényha42134 m* gömbölyű bükkmü és tűzifa évben kihasznált széldöntéses vágás terü- kosság tulajdonát képező:
tóságok,
városok és községek egy nagy
I. A község közelében levő Közép- részének az 1874. évi VIU. tc. alapján
221507 korona, azaz kettőszázhuszonegy- leteken visszamaradt erdőgazdasági szempontból
okszerűen
fenn
nem
tartható
lucbükk nevü erdörész 18 25 kat. hold te- felállított hordóhitelesitő hivatalaik hordóezerötszázhét korona
fenyő és bükktörzsek faanyagai az alábbi
3. Magy. kir. földmivelésügyi minisz- 2 csoportban és kikiáltási áron folyó évirületén levő és 3320 m'-re becsült luc- jelző hivatalokké leendő átalakítása iránt
ter urnák 50.665—19u0. számú rendele- október hó 28-án délelőtt 10 órakor fenyő haszonfa 16335 korona 02 fillér az 1907. évi V. tc. 39. §-a alapján hozott határozatai ezidószerint még túlnyomó
tével jóváhagyott rendszeres gazdasági Csíkszeredában, a megyei magánjavakkikiáltási ár mellett.
II. A Sulca völgyre hajló Bálintsorka részt végrehajtva nincsenek, só*, ezek a
üzemterv szerint kihasználásra esedékes, igazgatóságának irodájában (Vármegyeház)
a Csobányos völgyére hajló .Bogársarok" megtartandó nyilvános szóbeli és írásbeli nevü erdőrészben tüz által megperzselt törvény értelmében megkívántató kormány
nevü erdőrész 147 25 k. holdján megbe- versenytárgyaláson a legtöbbet ígérőnek és 848 5 m«-re becsült 943 drb lucfenyő halósági jóváhagyás hiányában jelenleg
haszonfa 4o3o korona kikiáltási ár melleit még nagyrészben jogerőssé nem váltak s
csült 7187 m gömbölyű lucfenyő ha- el fognak adatni.
Csobotfalva község házánál 1910. évi miután ily viszonyok között az illető törszor.fa és 2835 m" gömbölyű bükkmü és
szeptember hó 17-én d. e. 10 órakor vényhatóságok, városok és községek a
I. Csoport.
tűzifa 37069 korona, azaz harminchétezertartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött hordó jelzést folyó évi julius hó 1-én
hatvankilenc korona.
A Balázs-pataki erdőrészben 11218 nyilt szóbeli árverésen el fog adatni.
már az 1907. évi V. tc. 25. §-a értelmékat.
hold
vágásterületen
kijelölt
17916
4. A magy. kir. földmivelésügyi miA
kikiáltási
ár
10
százaléka
bánatben felállított, illetve a törvény 39. §-a
niszter urnák 84972—1903. számú en- darab lo225 tm'-re becsült gömbölyű pénzképpen az árverési biztos kezéhez alapján átalakított hordójelzö hivatalokkal
gedélye alapján a Csikvármegye magán- lucfenyő haszonfa kikiáltási ára: ötven- leteendő.
végeztetni semmiesetre sem volnának kéjavaihoz tartozó Gyergyótölgyes I. határ- nyolcezerkilencszáznyolcvanöt (58985) kopesek: a hotdójelzési szolgálat folytonosAz
ajánlatok
külön-külön
teendők
meg
részben fekvő .Baraszóvölgyi* erdőrész- rona.
ságához fűződő közérdek szemelőtt tartámindkét
erdőrészre.
II. Csoport.
ben mintegy 1996 80 kat. holdon összeAz 1 korona bélyeggel ellátott zárt sával hivatalbeli elődömnek az 1874. évi
sen 95333 tm" luc- és jegenyefenyő haA Deákpataki erdőrész 3 vágásterüszintén 10 százalék bánatpénz- VIII. törvénycikk alapján felállított és hordószonfa, valamint 800 tm" bükkfára be- letén összesen 46.17 kat. holdon kijelölt ajánlatok
zel
vagy
óvadékképes
értékpapírral látan- jelzést teljesítő hordóhitelesitő hivatalok
csült fatömeg 477000 korona, azaz négy- 3722 drb 3236 tm'-re becsült gömbölyű
további működése tárgyában 1909. évi
százhetvenhétezer korona kikiáltási árban lucfenyő haszonfa és mintegy 300 m3 bükk-dók el. Az ajánlatban kijelentendő, hogy január hó 7-én 1054. szám, illetve mult
ajánlattevő
az
árverési
és
szerződési
felfolyó 1910. évi október bó 27-én dél-mü és tűzifa kikiáltási ára: tizenkílencezertételeket ismeri és magát azoknak aláveti. évi december hó 27-én 96494. sz. alalt
előtt 9 órakor a megyei magánjavak kilencszáztizenkeltő (19912) korona.
kiadott rendeletei hatályát azon törvényUtóajánlatok nem fogadtatnak el.
igazgatóságának irodájában — Csíkszereda,
Mindkét csoport faanyagára egy öszAz árverési és szerződési feltételek, hatóságokra, városokra és községekre
vármegyeház — megtartandó nyilvános szegben is tehető együttes ajánlat. — A
nézve, melyeknek szóban forgó hivatalaik
árverésen, szó- és zárt írásbeli ajánlatok kikiáltási árak 10 százaléka bánatpénzül valamint a becslésre vonatkozó adatok az átalakítására vonatkozó határozata bármely
elöljáróságnál
megtekinthetők.
mellett a legtöbbet ígérőnek el fog az árverés megkezdése előtt az árverési
okból még végrehajtva nincsen, hivataladatni.
Csobotfalva, 1910. augusztus 28-án. beli elődöm elől hivatkozott rendeletében
bizottság elnökének kezébe leteendő.
Az 1—4. alatti erdőrészek fatömege
A szóbeli árverés megkezdése előtt Pálffy Andris,
Cslszer Pil, megállapított feltételek mellett és korlátok
külön-külön fog a hirdetményben meg- benyújtandó és szabályszerű bélyeggel
között folyó 1910. évi december hó 31-ig
bírt. jegyző.
bírt. elnök.
jelölt sorrendben árverés alá bocsáttatni, ellátott írásbeli zárt ajánlatok a megajána m. kir. Belügyminiszter úrral egyetérde írásbeli ajánlat az egészre együttesen lott vételár tiz (10) százalékát kitevő bátőleg meghosszabbítom".
az ajánlati ár külön-külön való megtétele natpénzzel, vagy megfelelő óvadékképes
Városi hirdetések.
Csíkszereda, 1910. augusztus hó 29.
mellett is benyújtható.
értékpapírral látandók el és tartalmazniok
A városi tárnics.
A kikiáltási ár 10 százaléka bánat- kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy Szám: 1438—1910. ki.
pénzképpen az árverés megkezdése előtt ajánlattevő az árverési és szerződési felHirdetmény,
az árverési bizottság kezeihez leteendő. tételeket ismeri s magát azoknak aláveti.
Közhírré tétetik, hogy a m. kir. keA szabályszerű bélyeggel ellátott írásbeli
Elkésetten érkező és utóajánlatok nem
reskedelemügyi
miniszter ur tekintettel
zárt ajánlatok szintén lo százalék bánat- fogadtatnak el.
pénzzel, vagy megfelelő óvadékképes érA fatömegek a kikiáltási áron alul nem arra a körülményre, hogy a féláru vasúti
menetjegyek váltására jogosító arcképes
tékpapírral látandók el és tartalmazniok fognak eladatni.
igazolványok
kiállítási dija gyanánt megkell egyúttal azt a kijelentést is, hogy
Kihasználási határidő a jogerős szer- állapított 1 korona
illeték eddig sem feajánlattevő az árverési és szerződési fel- ződés kézbesítését követő 14. naptól szádezte az államvasutak e részbeni kiadásait,
tételeket ismeri s magát azoknak aláveti. mítandó egy (1) év.
a mely kiadások pedig a féláru-jegy kedAz 1. csoportbeli vágásterület a Gyer- vezménynek ujabban a rendezett tanácsú
Elkésett s utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint a hirdetményben meg- gyótölgvesi tutajrakparttól és fapiactól öt városok tisztviselőire, valamint a felekejelölt erdőrésznek fatömegei kikiáltási áron (5), a 11-ik csoportbeliek pedig átlag 3 km. zeti és községi tanintézetek tanszemélytávolságra feküsznek.
alul eladatni nem fognak.
zete részére történt kiterjesztése követAz árveresi és szerződési feltételek, keztében még tetemesen emelkedni fogAz árverési általános és szerződési
feltételek, valamint a becslésre vonatkozó valamint a becslésre vonatkozó közelebbi nak, a miniszter tanács felhatalmazása
közelebbi adatok mind a négy erdőrész adatok a kezelő m. kir. járási erdőgond- alapján a vasúti arcképes igazolványokért
fatömegére külön-külön Csikvármegye nokságnál (Gyergyótölgyesen) és a Csík- fizetendő 1 korona kiállítási illetéket 2 komagánjavainak igazgatóságánál a hivata- vármegyei magánjavak igazgatóságánál ronára emelte fel.
(Csíkszereda, vármegyeház) tekinthetők
los órák alatt megtekinthetők.
Ezzel kapcsolatban az elvesztett, vagy
meg.
bármely okból használhatlanná vált igaCsikvármegye magánjavainak igazgatósága
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága zolványok helyébe kiszolgáltatott ujabb
Csíkszereda, 1910. évi augusztus hó
Csíkszereda, 1910. évi augusztus hó igazolványok kiállításáért eddig fizetett 2
22-én.
23-ik napján.
korona kiállítási illetéket is 3 koronára
Dr Gaiky József,
Dr Csiky József, emelte fel.
igazgató.
Csíkszereda, 1910. augusztus hó 29.
igazgató.
A városi tanács.
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Himzisi kézimunkát
divatos kivitelben, úgymint:
Asztalterítők,

különböző nagyságban.
Rediktkl. Dívány párnák.
Gyermekkocsi takaró.
Szék párnák.
Kályha ellenzők.
Házi cipók.
Kerékpárnyereg s öv.
Zsámolyok
Oltárvnnkosok
és egyéb ilynemű cikkek.
Minden himzés szövetre, bársonyra vagy plüschre kiváiwlr:i gyorsan és olcsón készit:
Szopos Besiea, C á M á l i i u i .

Mikó-utca.
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Hirdetmény.
A Csiktusnádi Gyógyfürdő Birtokosainak Szövetkezete Tusnádfürdőn (Erdély)
haszonbérbe adni szándékozik 1911. évtől kezdődőleg 33 évre a fent nevezett
fürdőt az összes középületekkel, köztük
a nagy gyógycsarnokkal, erdei cukrászdával, az összes gyógyforrásokkal (kutakkal). fürdőkkel, általában a szövetkezetet megillető és bérbeadás tárgyát képezhető jogokkal és javakkal.
Tusnádfürdö klimatikus gyógyhely, a
tenger szine fölött 636 méter magasságban,
mérföldekre terjedő ősfenyveseivei, gaz.dag ásványvíz forrásaival és vizgyógyintézetével egyike Erdély legnagyobb és
legszebb fürdőinek. Van vasút állomása,
posta- és távírda hivatala.
Értekezhetni alattirt fürdöigazgatósággal vagy a ni. kir. Földmivelésügyi Minisztériummal, hova 1910. szeptember
hó 20-lg a megkeresések intézendők.
Szerződéskötés esetén hozzájárulás
joga illeti meg a m. kir. Földmivelésügyi
Minisztériumot, melyet a fürdőszövetkezet
ügyeinél az ellenőrzés joga illet meg.
Tusnádfürdő, 1910. évi augusztus hó
14-én.
A Csiktusnádi Gyógyfürdő Blrtokosal3-3
nak Szövetkezete Igazgatósága.

ŐSZI ÉS TÉLI IDÉNY!
A t. olvasó becses figyelmébe ajánlom, hogy szükségletét férfi-, flu- és gyermek-ruhában s
úgyszintén női- és leány-felöltőkben, kosztümök, aljok, blúzok, pongyolák, juponok stbiben c s a k i s k i z á r ó l a g

ASCNER I. c*gi)*l
Brassóban, üensor 26. szerezze be.

Postai megbízások utánvétel mellett leggyorsabban
eszközöltetnek, mely alkalommal csak a mellbőség, szin és hozzávetőleges árak megjelölendők. Nem megfelelő áruért a pénz készségesen visszatérittetik. Felkérem a t. közönséget,
hogy Brassóban leendő tartózkodása alkalmával
üzletemet — minden vételkötelezettség nélkül —
megtekinteni szíveskedjék. — Kiváló tisztelettel:

A csikszentdomokosi közbirtokosság
eladja nyill árverezésen a Földmivelési
miniszter ur 95430 —9()8. számú rendeletével megadott engedély alapján a csikmadaras 2-ik rész Kecskebükk és KisKultur haladás.
ái'za nevü erdőrészekben mintegy 863 98
A világhires Savoy-féle CHEME IDEAL
k. holdon törzsenkinti felvétel- alapján
legjobb arezszépitó és bórlinoBRASSÓ, LENSOR 36. SZÁM.
kéregnélküli és a termelési és szállítási elismert
szer.
apaclékok levonásával 129715 köbméterre mitóMost
2-10
már C.iikszcrcd.ilian is kapható
becsült lucfenyő haszonfa tömeget.
FEKETE VILMOS illatszertáráhnn ereMegjegyeztetik, hogy az 553.98 k. deti gyári árban.
Creme Ideal, fi llér.
K IGO
hokiból a Kis-áca erdőségre esik 84.03 1l tégely
,,
»
„ rózsa
, 2—
k h KI a Kecskebükk erdőrészre pedig 1 doboz
„ pouder
„ 3'—
r
Hi!i "i'i
hold és a 129715 köbméter 1 probadoboz „
<11x11/ >11' >1W\1í' *U' Mi' >11' >11' >11'
,
„
„ 1 — >11' >11> >U'V1I>>H' >U<>11> >U>W'\H'SH'>U> >li/>ll.\U<
liaszoniabol a Kisáca erdőrészre esik 16051 1 darab
„
„ szappan . . —"70
Figyelmeztetem a tisztelt énleklódó
köbméter, a Kecskebükk erdőrészre peközönséget, hogy ezen hirdetés nem szodig 11 obti-l köbméter.
kásos reklám akar lenni, linnem csupán
Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomáAz összes kikiáltási ár 774,100 ko- b. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielésára hozni, miszerint bátyámmal történt barátságos megegyezés folytán a
rona azaz hétszázhetvennégyezeregyszáz gíteni. vagyis tudtára iidni. hogy sikerült
közösen folytatott cipész-üzletet elosztottak és igy é n külön
korona, ebből esik a Kisáca erdőrészre a felülmúlhatatlan világhíres CREME
saját magam folytatom cipész-üzletemet az Apafii Mihály86700 korona, a Kecskebűki erdőrészre IDEAL szépitöszernek az egyedüli rakutca 23. szám alatt (Orbán József házában).
tárai drága pénzért és sok fáradság után
667400 korona.
megszerezni.
A nagyérdemű közönség szives jóindulatu pártfogását kérve, vagyok
Az értékesítés céljából 1910. évi oktlT
Ennek :i csoda világhíres CHEME IDEAL
kész szolgálattal
ber hó 24-én délelőtt 10 órakor Csikszent- szépitfiszi rnek jóságát és meglepő hutá2 3
tloinokos község házánál nyilvános szó sát tisztelt vevőim suját megbiiálására
Kristóf
János
cipész, Csíkszereda.
bizoin, mert bátran állíthatom, Imgy az
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog tar- első
próbatégelynél meglepő lesz a Itatása.
xll'XlI'íll'Vll'yi'Xll'Xll'yll'^Ml'ylI'MI.xll'Ml'Ml'SlI 9993 «ItrxU'NlI' >1" Ml' >11' >11' >11' >11' >11' >11' >11' >11'
tatni.
Vidékre is a legcsekélyebb rendeléseÁrverezni lehet mind a két erdőrészre ket utánvét mellett küldi uz
16—22
együttesen és külön-külön is.
EM Csikmegyei Illatszer és PiperekeresA fatömeg becsáron alul nem fog el- kedés Ctlksieredaban. FEKETE VILMOS.
áitni.
PALLÓ, PESZKA, LÉC, GYALULT PAPOZAT PESZKA
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az írásbeli ajánlatok ellátandók szabályszerű bélyeggel és a kikiáltási ár lo
3=3 X 3 T T X - E
T
F
százalékát levő összegnek a csíkszeredai
kir. adóhivatal pénztárába történt letétbe
vidéki uri leány, kinek a négy polhelyezéséről szóló nyugtával.
gári osztálya megvan, magányos esetSzóbelileg árverezni kívánók köteleS Z E K É B É S Ö L I - S Z A M B ^ . ,
"V-A-XJ-A.
-ÉIIT-TT
leg özvegy postamesternő mellett,
sek a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő
bánatpénzt a csíkszeredai m. kir. adóhi- a * Cim a kiadóhivatalban, —
vatalnál letétbe helyezni és a letéti nyugtát az árverési bizottságnak bemutatni. minden mennyiségben állandóan k a p h a t ó :
Az árverési és szerződési feltételek
e
megtekinthetők Csikszentdomokos köz- l í p r p c o b S y 3 0 - 3 6 éves, tiszség házánál és a járási erdögondnokságtaság é s rendszerető
—
TELEFON 19.
nál Csíkszeredában.
szorgalmas özvegy asszonyt vagy
Csikszentdomokoson, 1910. évi szept. idós leányt konyhára, de olyat,
O-finaTofa t v i l a ] d o n o e o l E s z í v e s t-adoznásáxa h o z o m ,
aki b>r egy keveset főzni is tud.
hó 6-ik napján.
Cim a iadóhivatalban.
iu
taoey
m i n d e n Bisom."baton t>ÓT-vá,f?ÓJS v a n .
30
3
Ferencz Antal,
Barabás János, 2

A S C H E R I.

ERTES1TÉS!

Kisegitőnői állast keres,

CÂNPRA (HULLAPÉK LÉO RÖNKVÉ6
F Ü R É S Z P O R

Klein Sámuel csikszeredai gőzfürész telepén.

b. jegyző.

2—2

b. elnök. •

F D R E S Z T E L E P - É S G É P T U L A J D O N O SOK

FIGYELMÉBE!

AUT06ÉN HEGESZTÉS ÉS VÂ6ÂS CSÍKSZEREDÁBAN.
Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i é s v i l á g i t a s i szerelések eszközlésére- — Forrasztok minden fémet ú g y m i n t :

ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEPÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket.

Kiváló tisztelettel: B E R E O V I C S S A M U , C S Í K S Z E R E D A , Apaffl Mihály-utca 3L szám.
6—52

csíki

fl-ik oldal.
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Vidéki nngrendeléaok gyoraap éa pontosan e»ak5i61tecnek.

j j

lg

1

fJáthé József nöl dlvat-kalap-üzlete, Csíkszeredában (Grünwald-íéle ház).

J V L / V A L I
'
1
1
L « 0
r i n .
•
r e á » ÉS
r«*m SZAB
« 7 » K F I N E ÉS
SZŐRMEFESTŐ VEGVTISZTITÓ
ÉS GÖZMOSÓ
6Ú2M0SÓ-GYAR
CSÁSZ.
ÉS
GYÁR gB3
CSASZ. ES KIR.
KIR. SZAB KELNEKELNE- ÉS
ES SZŐRMEFESTŐ,
szuiwtrtsiu, VEGVTISZTITÓ
vtbiiiatinu to
" "
j
"" "SZÁM
""
BUDAPEST, Vil., SZÖVETSÉG-UTCA 37.
megbízói kényelmét szemelótt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes
vidéki városban képviseletet létesít és ez állal módot nyújt a nagyerdemu
közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mellózésével — közvetlenül (elkereshesse —

2
-g
—
s

Van «ewniwm a r. küzöníéK wivw tudomására lioxni. Imgy az őszi «a teli
idényre az uj árum szeptember ho elején mogérkezik. D u s valasz
l L . k u t ,„. t u k ,, | ( . guJi ,bli pansi modc-lekl.oL szűnne es angol núi sapkákból
envszcrii és (liszkHlii|'0kbí)l Úgymint disznó selynickbál, sima és vasalt liársúnyokliól és auto fátyol ujdonsá»okbol. Strue é.t disz tollakból világokból
kalaptükból,
bársony
kalaptükból, selyem
selyem és
és bársonyszallagokhul
meglepő újdonságok. Elvállalok
mindennemű alakítást és (Uszítást viieme is.
Kérve aa nagyérdemű
Kérve
nagyérdemű közönközönség szives pártfogását, maradok kész szolgalattal Mathe József, Csíkszereda

MÁTNÉ JÓZSEF CSÍKSZEREDÁBAN

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri-, női- és

gyermek-öltönyök, diszitó és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák,
szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását es festését. — Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérneműek mosását is.

Állandó raktár diai- éa gyáaskalapokból.
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Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. §
Van szerencsénk Csíkszereda város és védéke közönségét tisztelettel érte W?
siteni, hogy folyó 1910. évi április hó 2 0 ik napján megnyitottuk a W

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindékor
méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
és számos megbízatást kér a

Kováid
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Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot.

cég.

Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossuth-utcai, a Köliid melleit.

Elfogadunk hetéteket betéti köuyvecskékre és folyószámlára, legelőnyösebb kamatozás mellett.
Kölesönöket iidunk hetáblázás és valló fedezet mellett.
Leszámítolunk váltókat elöuyös kamatfizetés mellett.
Lombard kölcsönöket nyujtunk az értek 80 százalékáig, a tőzsdén jegyzett mindennemű értékpapírokra, előnyős kamat mellett.
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk.
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük.
Idegen péznek beváltási helye.
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást

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

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN

díjmentesen adunk.

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

Tisztelettel-.

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

Cseh István mészáros és hentes Gsikszereda.

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT.

A fogyás/tó kttzi'mség szives Ügyeimét felhívni kívánóin a mai kor legkényesebb igényeit ís kielégítő, modernül berendezett, s a j á t házamba áthelyezett

Végül ii nagyérdemű közönség szivesfigyelmét felhívom azon körülményre, hogy u kocsik, valamint minden e szakba vágó munUák
javítását elvállalom. — Ma»amot ;t nagyérdemű közönség jóindulatú pártfogásába ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel:

MÉSZÁROS- ÉS HENTES-ÜZLETEMRE.
Nem kíméltem semmi anyagi áldozatot. hogy a fogyasztó közönségjo
tisztán kezelt, legízletesebb, friss hentesárukkal, valamint friss marha-,
horjn- és sertés-liusokkal szolgálhassam ki.
.Mindennap kapható:

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos

Párisi-, lengyel-, füstölt- és szalámi-kolbász, dlsznófótsajt és stbi cikkek.

Csíkszeredában. Rákóczi-utca &V2. szám.

Kütöivkvésctn, hogy «1 fogyasztó közönség legkényesebb igényeit is kielég í t h e s s e m , versenyképes árak mellett.Állandóan raktáron tartok zsirt. paprikás*, fiistölt- és fehér-szalonnát. Vidéki megrendelések a legpontosabban
eszközöltetnek. A 111. t. közönség páll fogását kérve, kiváló tisztelettel:

CSEH ISTVÁN, mészáros és hentes, CSÍKSZEREDA
j gg H ' B3 E 185 E ; B
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Gzell Frigyes és Fiai
bortermelők és bornagykereskedök

MEDGYES.
Legjobb beszerzési forrás
VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA

TISZTA HEGYI BOROKBAN.
Hordókban és palackokban.
Kitűnő saját termésű és vörös borok.
S3
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Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz.

Ima- és énekeskönyv
uj kiadásban megjelent. — Kapható :
Szvoboda József kinn- is MíirkeriitedésÉieD,

Csíkszeredában.
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H1RDETESEK
olcsó árszámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

A KIADÓHIVATALBAN.
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Hosszurovó Cement Födélcserép
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Iroda: Hireeher-utca 18. sz.

majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű födóanyag, olcsó áron kapható
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 .
Nyoaatott Hirobo-U Jótsef kAnyruynadáiHhiui CRikszeredibw, 1910
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