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S*b!*eszt6ség éa kiadóhivatal: 
Szvobodi Jóa ie f  könyv- éa papirkereokedéae, 
Uuvá a lap szellemi részét illető minden közlemény, 

'l.iinint hirdetések és előfizetési  dijak is kQldendöb. 
=—^ Telefon  hívószám 2. 

FÓSZEIIKKSZTÓ: 

Dr. F E J É R ANTAL 
ÜGYVÉD. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. ÉLTHES GYULA. 
Megjelenik minden • • e rd án . 

Előfizetési  ár: Egész érre 8 kor. (KUfSldn)  13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Hirdetési dijaké l e g o l o s ó b b e n raámlttatnak 
Kéziratok nem adatamk vlosse. 

ö s z . 
Zizeg a lomb az erdők rejtekén, sárga 

levél zörög a lábnyomunk alatt, hűvös 
szól száguld végig a letarolt mezökön. 
Sv'uko? a lég s a bánatosan szép letűnő 
nv;ir utolsó üdvözleteképen elérkeztünk 
;i' pviiiiuilcsérlelö ősz édes bus melan-
clioíi.ijállOZ. 

Hegyen-völgyön lakodalom. A szüret 
>ATÍC ez országban megindult s a bá-
n.itosnn tüzes magyar nóták hangjainál, 
uii sirja ki magát, a fájó  magyar sziv, 
mely még ükkor is bánatos, ha öröme 
;ikad. A keletről magunkkal hozott mé-
labús természet, a bennünk szunnyadó 
ezeresztendős fájdalom  csak ki-kitör be-
lőlünk, még akkor is, mikor istetláldása 
zöldéi a domboldalakon s mikor súlyos 
íiirtök húzzák le a gerezdet. 

Vigan folynak  a szüretek mindenütt 
Az istenáldás nem maradt el s a szor-
galmas termelő elnyerte jutalmát, ama fá-
radozásaiért, melylyel a jó kedvet, vig 
hangulatot okozó magyar fajbort  ez év-
ben is néhány százezer hordócskával sza-
porította. az egész világ borkedvelőinek 
legnagyobb örömére. Mert hiába rontott 
egynehány magyar borkereskedő mani-
pulációja a magyar világhírén s hiába 
ásta alá néhány esztendőre a magyar bor 
hitelét, az a szigorúság, melylyel azután a 
borkereskedelmet inegtendszabályozták az 
egész borfogyasztó  világ osztatlan elis-
meréséi s a magyar borok régi hitelének 
teljes helyreállítását eredményezték. Ismét 
kedvelik, isinél keresik a magyar borokat. 
S ha Isten megsegít s a jó termésnek 
mi sem válik kárára, ugy a magyar bor-
kivitel ez évben ismét szép már milliót 
jövedelmez az ország közvagyonosságá-
nak a nemzet jövedelmezőségének. 

A szüret lezajlásával azután, megcsi-

nálhatjuk gazdasági mérlegét is ez esz-
tendőnek s akkor arra az örvendetes 
eredményre jutunk, hogyha nem is csur-
rant az idén, de legalább csöppent s a 
magyarok Istene nem hagyta el a benne 
bizakodókat. Közepes jó termésre tekint-
hetünk vissza, amely hozamánál s külö-
nösen a termények magas áránál fogva 
nemcsak a gazda egész évi kiadását fe-
dezi majd, hanem még arra is juttat, hogy 
valamicskét félre  is tehessen a ládafiába, 
oly időkre való tekintettel, mikor az is-
tenáldása nem olyan pazar, mint a minő 
volt ebben az esztendőben. 

A gazdaságból élő országokban leg-
első fontossággal  bir a termés eredménye 
az egész ország további sorsának kiala-
kulására. Egy jó termés előre viszi min-
den téren, egy rossz termés pedig nem-
csak gazdagodásában, jólétében akadá-
lyozza, hanem feltartja  kulturális előme-
netelét, művelődését s mindazt, ami ez-
zel együtt jár, mert mindezek előrehala-
dásához, elnyeréséhez, az egyetlen s min-
dent legyűrő alkalmatosság kell: a pénz. 
Pénzhez, gazdasági állam pedig csakis a 
termények révén juthat és pedig azon 
termények révén, melyek szükségletein 
felül  jutottak a gazdák osztályrészéül. — 
Mert ha a föld  csak annyit hoz, amennyi 
épen elegendő, hogy a földmivelő  ember 
magát, családját eltartani képes, akkor az 
az ország mindenben stagnál. Stagnálni 
pedig, mint Résékor, angol sociologus 
mondja egyet jelent a retrográd fejlődés-
sel, vagyis a visszafejlődéssel.  A népek 
harca a rohamos haladás, mely minden 
nemzetet magával ragad, nem tür egy 
percnyi elmaradást sem. Mert a pillanat-
nyi lemaradás következménye az elmara-
dás, mely egyben erőgyengülést s vég-
leges bukást von maga után. 

Ósz van. A tarlott bokrokon ökör-

nyál himbálódzik. Messziről harangszó 
panaszos hangját hozza a késő őszi lan-
gyos szellő. A szüretelök vig danája lel-
künkbe kap s könnyes szemekkel tekin-
tünk a mi véreink jövendő sorsa felé. 

— Hej! Mikor függetleníthetjük  mi 
majd sorsunkat a természet szeszélyeitől, 
mikor lesz boldog a magyar majd akkor 
is, ha a termése véletlenül nem vág be 
neki. Mikor lessz hegyen-völgyön lako-
dalom, még akkor is, mikor a súlyos ge-
rezdek nem csillognak a szőlőtőkéken s 
lesz heje huja akkor is, ha a buza ára 
nem olyan magas, mint ebben az áldott 
esztendőben. Mikor?! Talán sohasem! 
Vagy mégis! Majd, ha a mi országunk 
támaszát és talpkövét, a tiszta erkölcsön 
felül,  az ipar s a vele kapcsolatos keres-
kedelem alkotja. 

A közigazgatási bizottság ülése. 
A vármegye közigazgatási bizottsága folyó 

hó 10-én tartotta Gyalókay Sándor főispáu 
elnöklete alatt rended havi ülését. Az Ülésen 
a bizottsági tagok teljes számban vettek részt 

Az ülés elején dr Bocskor Béla bizottsági 
tag sürgős interpellációt terjesztett eló a folyó 
hó l-én életbe léptetett uj vasúti menetrend 
megváltoztatása tárgyában. Lapunk mult szá-
mában hosszasan foglalkoztunk  e kérdéssel s 
egyszersmind felhívtuk  az illetékes körük 
ügyeimét a j i a j orvoslására. Örömmel vesszük 
tudomásul, hogy a vármegye közigazgatási bi-
zottsága nem késelt akcióba lépni és egy-
hangú határozatot terjesztett fel  a m. kir. ke-
reskedelemügyi miniszterhez, hogy a madéfalvi 
tűrhetetlen várakozási idók redukáltassanak, 
avagy tétessenek Csíkszeredába át, melynek 
várótermei és étterme vall s melyet mint a 
vármegye központját ez a beállttá* feltétlen 
megilleti, másrészről pedig az utasok jogos 
kényelmét is kielégíti. Mert mégis csak nevet-

séges és tarthatatlan állapot, hogy a vármegye 
központjától alig 8 kilóméternyire levó Madé-
falván  1—2 óra várakozási idók legyenek, 
mely idő alatt gyalog akár kétszer is meg-
tehetné az utas a távolságot. A közigazgatási 
bizottság felterjesztésétói  — őszintén szólva — 
ezúttal sem várunk sokat, mert nem hisszük, 
hogy a vasúti menetrendet május l-ig meg-
változtatnák. A többszöri keserű tapasztalatok 
inár megtanították arra, hogy ha azt akarjuk, 
hogy jó és érdekeinknek megfelelő  menet-
rendet akarunk, akkor jó előre, de minden-
esetre a menetrend összeállítása előtt tegyünk 
illetékes helyen lépéseket s ez okból, hogy a 
hasonló keserű csalódásokat elkerüljük, a köz-
igazgatási bizottságnak ideje korán kellene a 
májusi menetrend összeállításánál befolyását 
érvényesíteni. 

A kir. pénzügy-igazgató a vármegye 17 köz-
ségének horribilis adóhátralékait terjesztette 
eló s minthogy a kivetett adók túlnyomó rész-
ben a mult évról is felhajtliatlanok,  kérte az 
1883. évi XLilV. tc. 81. g-a értelmében a fe-
lelősség kimondását. A bizottság a felelőssé-
get kimondotta Zsögöd, Gyergyóremete, Gyer-
gyóalfalu,  Madaras, Menaság, Csikszentgyörgy, 
Kászonimpér, Kászonjakabfalva,  Kászonfeltiz, 
Csekefalva,  Csikszentkirály, Gyergyótölgyes, 
Borszék, Bélbor, (iyergyóvárhegy, Gyergyó-
békás és Ditró községek ellen. — A törvény 
állal előirt szigor enyhítését kértek a pénz-
ügyigazgatótól Mikó Bálint, T. Nagy Imre, 
dr Fejér Antal és dr Fodor Antal bizottsági 
tagok, mi azonban e helyen is figyelmeztetjük 
az érdekelteket az anyagi felelősség  kimon-
dásának komoly következményeire. 

I'ap Domokos bizottsági tag előterjesztést 
tett Csíkszereda város utcáinak és csatornái-
nak tisztáutartása tárgyában, mert a jelenlegi 
állapot, a csatornákban meggyiilemlett piszkos, 
rothadt auyagok által terjesztett bűzös levegő 
a betegség csiráit magukban hordják. Áll ez 
főleg  a sörházból kivezető időközben eldugott 

A „CSÍKI L A P O K " TAR C ZAJ A . 

A bcléiS, 
(Angolból). 

— Kérem, csak maradjanak — azúlt a 
ilnk tor. amint tilzpapucsaiban nesztelenül be-
lepett. 

Az, aki az ezüsttárgyakat szedegette ki u 
szekrényből, kérdőleg nézett reá. Segédje, aki 
egy kopott bőrtokba rakosgatott, kissé meg-
lepettnek látszott. De a doktor egészen nyu-
godt volt. 

Jóiiululntu, mosolygós arca volt, s ha erős-
nek látszott is, nem volt semmi elbizakodott-
ság a hangjában. A szájában szivart tartott, 
félkezében  újságot. Otthonosan kigombolt mel-
lényéről az alig elfogyasztott  vacsora utáni 
állapotra lehetett következtetni. 

— A csattanást ismertem meg, amivel a 
teafőzőm  záródik — magyarázta, amint kedé-
lyesen egy fotelbe  ült. 

Az, aki a szekrény előtt állott, igy vála-
szolt ; 

— Bocsánat, de oem tudtam elluntállni, 
hogy ki ne nyissam, mert axt akartam tudni. 

milyen teát méltóztatik használni. Persze az 
ördöngös masina egyedül csukódik. — Iudiai 
teának különben egészen jó, bár nekem kelle-
mesebb a tea keverék. 

— Igen, ez kitüuó a gyomornak intette 
a doktor fejével,  (iu talán emésztési zavarok-
ban szenved ? 

— Oh, dehogy. 
— Na, ezt szívesen hallom — felelt  n 

doktor udvariasan. Mert az ilyen éjjeli munka 
kimerítő. Ami n teafőzőt  illeti, a lánca lesza-
kadt, de mindig eltelejtem megcsináltatni. 

— Majd ml megcsináltatjuk — mondta az 
az ur, aki n szekrény mellett állott s hátra-
nyujtotta a kérdéses tárgyat barátjának. Hal-
lod, Vilmos, el ne felejtkezzünk  róla. 

— Pardon, — szólt nz orvos, — de még 
maradt ott egy darab, fönn  az utolsó polcon, 
egy ezüstdoboz. 

— Az nem ér semmit. KinaezUst. 
— No teasék I — nevetett az orvos. Megint 

nem sikerUlt. Nem tndok megszabadulni ettől, 
genki sem akaija elfogadni.  Már megpróbál-
tam a földhöz  vágni, de mint minden kins-
ezüst, oly j6 konstrukcióban, amilyen rossz 
anyagban. 

— Kn csak valódi ezüsttel kereskedem — 
jegyezte meg az az uri ember, aki a szek-
rény mellett állott Manapság csak a specialis-
ták mennek előre. 

— Ks ha szabad kérdeznem — kezdte az 
orvos — honnan tudták Önök. hogy itt valódi 
ezüstöt találnak V 

— Vilmos egy ideig az itteni ezUetiuüvés-
nél, Morelluél dolgozott. De már nem megy 
többé vissza. 

— Tehát Önök igazi betörők'/ 
A másik könnyedén mosolygott. 

Meglehetősen igaziak — mondta. 
— Engedjen meg, de utóbbi időben annyi 

mindenféle  könyvet olvastam a betörőkről, 
hogy igazán nem tudom, melyek a valódiak? 
Tagja Ön talán a Betörők Egyesületének ? 

— Sohasem hallottam róla, mi az ? 
— Többnyire grófok  és hercegek — ma-

gyarázta az orvos — akik beleuntak nagyúri 
mulatságaikba és... 

- A uagy urak ostobák — szólt közbe 
Vilmos olyan arccal, mint oly valaki, aki tudja 
mit mond. 

— Tehát a nagy urak beleuntak — is-

métli a doktor — és elhatározták, hogy ver-
senyre kelnek Önökkel. 

— Valószínűleg ezt is csak amolyan könnyű 
játéknak tartották — mondta a szekrény előtt 
álló ur s eközben felhúzta  felső  kabátját. 

— Pedig, az ördög vigye el, biz nem já-, 
lék ez — szólt Vilmos, megemelve a bórtás-
kát. Nehéz munka ez nagyon 1 

— Sajnálom, bogy nem tartoznak a klub-
hoz — jegyezte meg a doktor s szippantott 
egyet szivarjából. Ha tagok volnának, buszon-
négy óra előtt tudniillik visszaküldenék ezüst-
neműimet. 

A betörők elszörnyülködtek. Vilmos fel-
kiáltott: 

— De ilyen szamárságot'? 
Még a főnök  is meg volt lepetve. 
— És hogyan jöttek ide? — kérdezte a 

doktor. Manapság, azt biazem betörő nem is 
jár motorkocsi nélkül. Némelyik meg éppen 
repülőgépet használ. Vagy nem ismeri Ön a 
.Lég betörői"-!? 

— Ritkán van időm az olvasásra, BZÓlt ki-
térőleg a főnök.  A motorkocsit nem favorisá-
lom, mert nagy zajt csap, a repülőgép pedig 

ÜJ ÜZLET! www yVf j f  T i m i Van szerencsém a n. é. közönség szives figyelmét  felhívni  az újonnan nyílt BUDAPESTI 

UJ UZLM! FÉRFI-, HŐI- ÉS «jYERNIEKRUHA NAáY ÁRUHÁZÁRA 
melv Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyők,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb Gyermek felöltökben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltők,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek.:Órlásl választék gyermek és Hu ruhákban. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. 

= A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 
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^ ^ nagyerucmu nwuuacg miyw paiuugo-w. -— 
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csatornára, melynek levezetése eliáratváo, 
gyore intézkedést Igényel. A bizottság a azUk 
sége• gyors intézkedések foganatba  vétele vé-
gett megkereste a városi tanácsot 

A törvh. fóállatorvos  bejelentette, bogy a 
nagy mértékben fellépett  és az egésa várme-
gyét megfertőzött  száj- és körömfájás  min-
denütt megszUnt s csupán még a fertőtleníté-
sek vannak itt-ott hátra. A jelentést a bizott-
ság örömmel vette tudomásul. 

A kir. tanfelügyelő  az ingyenes népoktatás 
életbeléptetésére vonatkozólag a miniszter ál-
tal leadott rendelkezéseket mutatta be, melyet 
a bizottBág szintén örvendetes tudomásul veit. 

Az Illés végén dr. Fodor Antal bizottsági 
tag indítványozta, hogy Csíkszereda városnak 
Csiktaploca és Zsögöd községekkel leendő 
egyesítése tárgyában tegyen sllrgős felterjesz-
tést a bizottság, hogy a belügyminiszter egy-
szer már döntsön a kérdésben, inert igy sem 
a város, sem a községek nem maradhatnak 
továbbra is függő  helyzetben, mi főleg  ház-
tartásuk rendes mérlegét és haladásukat aka-
dályozza meg. E sokat tárgyalt kérdéshez dr. 
Veress Sándor tiszti főorvos  érdemileg szólt 
hozzá és az egyesítést ellenezte, azonban a 
bizottBág tulnyomő többsége dr. Fo.lor Antal 
indítványát fogadta  el. 

Ezzel az Illés a főispán  zajos éljenzése 
mellett ért véget. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Athelyeaés. A király megengedte dr. 

Szabó Alajos csikszentmártoni kir. járásbiró-
nak a csíkszeredai kir. törvényszékhez tör-
vényszéki birói minőségben leendő áthelye-
zésé^ H l a a e a ^ g # j>r. Élthes Zoltán ügyvéd 
f.  hó 8-án tartotta esküvőjét szentkatolnai De-
mény Ferencz kir. ítélő táblai bíró és neje 
reichenfeldi  Reicherlrén leányával Mariskával. 
Az esküvőn násznagyok voltak Élthes Zsig-
mond ny. kir. ítélőtáblai biro, ügyvéd és Reicber 
Aladár főszolgabíró.  Az esketést dr. Szekeres 
József  plébános, a polgári kötést dr. Ujfttlusi 
Jenő polgármester teljesítette. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatási 
miniBzter Hönigschmied Oszkár magyaróvári 
piarista főgimnáziumi  b. tanárt Qyergyószent-
miklósra nevezte ki. 

— Kirendelés. Az igazságügyminiszter a 
csíkszeredai törvényszék területére vizsgálóbí-
róvá Csiszér János törvényszéki bírót ren-
delte ki. 

— As állandó választmány ülése Vár-
megyénk állandó választmánya f.  hó 14-én 
délelőtt 10 órakor UléBt tart, melyen a folyó 
bó végén tartandó törvényhatósági közgyűlés 
anyaga kerül tárgyalás alá. 

— Előléptetés. Koródy Béla rendőrfo-
galmazót, a fővárosi  rendőrség érdemes tagját, 
rendőrkapitánnyá léptették elő. Qratulálunk. 

— Alispin választás. Szebenvármegye 
törvényhatósági bizottsága szerdán rendes köz-
gyűlést tartott B ez alkalommal Fabritius La-
jos főszolgabírót  alispánná választotta meg. 

— Vármegyénk küldöttsége Aradon. 
Október 6-án a tizenhárom vértanú halálának 
évfordulója  alkalmával Aradon tartott ünnep-
ségen a vármegyék nagyrésze képviseltette 
magát. Az ünnepély fényét  gróf  Tisza István 
beszéde tette, melyben a magyar nemzetnek 
a szabadságért folytatott  küzdelme jogosságát 
fejtegette.  Vármegyénket Szász Lajos főjegyző 
és dr. Qaal Endre I. aljegyző, főispánunkat 
pedig dr. Sslávy Tibor főispáni  titkár képvi-
selte. 

— A békáal ut . A világhírű békási ut 
építése Kőszégby László kir. mérnök vezetése 
mellett siorgalmason folyik.  Készen van már 
az útnak mintegy 8 kilométernyi részlete. 

— Bata Mihály gyimesközéplokl róm. 
kath. elemi iskolai nyug. tanítónak a vallás-
és közokt. miniszter négy évtizedre terjedő 
tanitói működésével szerzett érdemeiért nyu-
galomba való vonulása alkalmából elismerését 
nyilvánította. 

— Koronagyűlés. A lelcsiki kerülft  pap-
sága okt 6-án Csikmadarason tartotta meg 
őszi koronagyülését Reggel 9 órakor Bzent 
mise volt Szentségimádással összekötve s az-
után „Veni Sancte." A Szentlélek fölvilágosító 
kegyelméért esedeztek, bogy így a nagy ön-
feláldozást,  még nagyobb munkálkodást köve-
telő lelkipásztori hivatalok teljesítése körül 
forgó  fontosabb  dolgokat minél eredményeseb-
ben megbeszélhessék. A szent mise után a 
plébánia lakásba vonultak, ahol Bálint Lajos 
főesperes  paptestvéreit üdvözlő lelkes szavak-
kal a gyűlést megnyitotta. Ezt követte Balló 
János csikmadarasi plébános aleBperessé való 
Mneveztetési okmányának ÜnnepélyeB átnyúj-
tása a főespores  megható szavai kíséretében 
A többi közt megemlékezett a főesperes  a pap 
terhes munkájáról. Nagy feladatot  teljesít egy 
pap, amidőn népének testi-lelki boldogulásáért 
küzd, segítőt nagyon keveset, de annál több 
ellenséget talál, de ez nem rettenti vissza a 
papot, jól tudva, hogy Krisztusnak is voltak 
ellenségei, a pap pedig Krisztust követi. — 
Egyedül tőle vár jutalmat is. Mindamellett jól 
eBik neki, ha itt a földön  is megemlékeznek 
munkájáról s kitüntetéssel, elismeréssel még 
Jobban sarkalják munkára. Balló János érzé-
keny hangon köszönte meg a kitünietést, a 
mely őt egész váratlanul érte. Ezután követ-
kezett a mult gyűlés jegyzőkönyvének felor-
vasása. Majd dr. Szekeres József  csíkszeredai 
plébános tartott szabad előadást a .Borromei 
eocikliká'-ról és a ,ius placeti'-ről. — Tudva 
levő dolog, hogy a Borromei enciklika a né-
met protestantizmus körében nagy felháboro-
dást okozott. Éles világítással tüntette ki a 
szabad előadó az enciklika eredetét, lényegét, 
amiből világosan kitűnt, hogy az igazság nyílt 
kimondása okozott oly nagy müfelháborodáat 
a német protestánsok között Végül néhány 
indítvány elfogadása  következett a kepe meg-
váltására vonatkozólag. A székelyföldi  kepe a 
mai alakjában, ugyazólva, tarthatatlan. Ezen 
változtatni kell. Legjobban megteheti az állam-
hatalom, ba méltányolja a papság üdvös, fon-
tos működését. —a. 

a kellő időben felmondja  a szolgálatot. Mi 
gyalogszerrel járunk. 

— Ez legalább nem gyanús — tódította 
Vilmos. 

— Az Önök módszere igazán zsenialis 
— szólt a doktor gyönyörködve. Egyszerű, 
de világos. De mondják, nem szégyenük, hogy 
tulajdonképpen lopnak ? 

— Nem, — válaszolt a főnök,  hiszen ennél 
sokkal gonoszabb bűnök is vannak a világon. 

— Nos? 
— Nos, a világcsalás és a szoobismus. 

Istenem, mindenikünknek megvan a maga 
gyöngesége, de a bűnök között még a betö-
rést legalább becsületes gaztettnek tartom. 

A rablás védelmezése oly szokatlan dolog 
volt, hogy a doktort ez a gonosztevő egy-
szerre érdekelni kezdte. 

— A világcsalás — vetette ellen — az a 
meghunyáazkodás, amellyel a bűn az erény-
nek tartozik. Bs ez mentségül szolgál sok 
humbugnak. — De ami a sznobizmust illeti, 
ebben egyetértek önnel. 

— Némely ssnobnak igazán nem ártana 
elszedni az ezUsţjeit 

— De én -nem vagyok sznob, védekezett 
a doktor. 

— Nem, felelt  udvariasan a főnök,  hiszen 
akkor nem is beszélne velem. De engedje meg 
kérdésemet: van-e hivatása, amely mentes 
volna a kétaztnüaégtől, akár jogi, akár papi, 
vagy katonai pályán legyen is az? 

— No, B a mi a papi hivatást illeti, na-
gyon valószínű, hogy nem. A jogászok meg 
éppen ebből élnek. 

— És az orvosok? 
— Egyszer magam is követtem el ily csa-

lást. Egy paciensem felkért,  hogy vizsgáljam 
meg a férjét.  A férjnek  köuuyü baja volt, de 
az asszony aggódott miatta. Megtréfáltam  őtet, 
ápolónőt küldtem hozzájuk s valami könnyű, 
ártalmatlan orvosságot Szerencsétlenségre az 
ápolónő.. 

— Jobban értette a dolgát? 
— Igen. Másnap aa asszony válópört in-

dított 
— Ab, Doktori — nevetett a betörő. Akik 

fellegpalotában  élnek... na, de nagyon örültem 
a szerencsének, ön nagy fllozof.  Mások talán 
dühbe jöttek volna, eüenáiltak volna, pisztolyt 
rántottak volna... Mig ön. . 

— Mig én? — felelt  kedves mosolylyal a 
doktor az ujtó felé  nésve, amelynek nyílásá-
ban e percben két egyenruhás férfi  jelent meg 
mig én legelsőbben telefonáltam  a rendőrség-
nek és csak azután vettem kl magamn-k a 
részemet a szerencséből, Önöket szóval tart-
hatni, mig megérkeznek, ön eredeti gazember 
és B^jnálom, hogy e kis izgató kalandnak igy 
kellett befejeződni.  És ha a kinaezüst dobo-
zomat nem vetette volna meg annyira, talán 
nem tartóitattam volna Ilyen sokáig. 

— Eljegyzés. IQ. Bardocz Márton csik-
szentsimoni kereskedő eljegyezte Fazakas Ma-
riskát Karczfalváról. 

— Ai Ingyenes népoktatás. A hivata-
los lap közelebbi Bzáma a közoktatásügyi mi-
niszter két rendeletét közli az ingyenes nép-
oktatásról Bzóló törvény végrehajtása dolgá-
ban. Az egyik rendeletben a törvényhatóságok 
közigazgatási bizottságalt felhívja  » miniszter, 
hogy véleményes jelentéssel terjesszék föl  az 
iskolaföntartók  kárpótlását kérő folyamodvá-
nyait, a másik rendeletben pedig utasítja a 
miniszter a közigazgatási bizottságokat, hogy 
a kárpótlás összegét az egyes iskolákkal szem-
ben milyen alapon állapítsák meg. 

— Gyorsvonatok feltételes  megállása 
Melcsisz állomáson. A budapest galánta-zsolnai 
vonalon közlekedő, Budapest nyugati p. ud-
varra d. e 9 óra 40 perckor érkező, valamint 
a Budapest nyugati p. udvarról este 6 óra 60 
perckor Induló gyorsvonatok f.  évi október hó 
1-től kezdve Melsicz állomáson utasoknak fol 
és leszállása céljából feltételesen  meg fognak 
állíttatni. Az előbbi gyorsvonat Melcsisz állo-
mást reggél 5 óra 40 perckor, az utóbbi pe-
dig éjjel 10 óra 41 perckor érinti. 

Gsiki különlegesség 
havasi málnaszörp 

4 kilogrammos fonott  üvegben 
6 korona 50 fillérért  kapható: 

1EUTSCK FRIGYES 
gyógyszertáréban, Oslkszépvizen. 

fiagyobb  vitelnél külön kedvezmény. 
— Mikor fizetésképtelen  a kereskedő ? 

Furcsa ítéletet hozott a kúria junius 7-én, 
456—910 sz. a. Kimondja pedig az ítélet a 
következőket: „Noha a közadós áru- és váltó 
tartozásai fizetésében  késedelmes volt, bolt-
bérét csak részben fizette  s pénztárnokát több-
ször utasította, hogy számlákra ne fizessen  ; 
tekintettel arra, hogy a hitelezők vagyonbuk-
kottak ismertetett fizetési  késedelmét elnézték, 
a nélkül, hogn ellene a megtámadott jogcse-
lekmények időpontjában végrehajtást fogana-
tosítottak, avagy csak kértek volna is, e té-
nyekből nem lehetett megállapítani, hogy az 
özlettovább folytató  közadós a megtámadott 
jogcselekmények idejében fizetéseit  már meg-
szüntette. 

— Női ruha szabászati tanfolyam 
Brassóban. A t. hölgyközönség becses tudo 
mására hozom, hogy Brassóban, Kapu-utca 
16. sz. alatt levő divatszalonomat folyó  év 
szeptember hó 29-étól Hirsoher utoa 2 ss 
alá (1. emelet) helyeztem át, s a mai kor 
igényeinek megfelelően  rendeztem be. — Egy-
úttal az érdeklődók szíves tudomására hozom, 
hogy folyó  év október 15-étól kezdódőleg 
női ruha szabássatl tanfolyamot  nyitok, 
bol a jelentkezők mérsékelt díjazás mellett a 
női ruha szabászatban, valamint a munka kö-
rüli kivitelben is beható szakszerű oktatást 
nyernek. — A nagyméltóságú m. kir. keres-
kedelemügyi miniszter ur által engedélyezett 
s az 190!). évben Budapesten, a m. kir. tech 
nologián megtartott női. ruha szabászati tan-
folyamot  kiváiló sikerrel végeztem, s a folyó 
évben Brassóban is a magas kormány megbí-
zásából egy sikeres tanfolyamot  vezettem. A 
szabászati tanfolyam  kezdete folyó  év október 
16-én. Kiváló tisztelettel Háay Ignáo női 
Bzabó, szabászati szakoktató. 3—10 

— Magyar Bányáss Naptár jelenik meg 
ez év november havában Budapesten. Ez az 
első alkalom, hogy a magyar bányász kezébe 
idegen nyelvű naptár helyett, magyar nyelvű 
és szellemű bányász naptar kerül. A naptár 
kiadóhivatala Budapesten (V., Zrinyi-u. 9.) van, 
hová a rendelések küldendők. Ára 1 korona. 

— Vasúti sserenoaótlenség. Folyó bó 
3-án reggel 6 órakor az alfalvi  faipar  rész-
vénytársaság iparvasutján erdei munkásokat 
szállítottak erdőre fadöntés  végett. Alfalu  köz-
ségtől körülbelül 2 kilometerre Székely György 
alfalvi  lakos fejszéjét  kezéből kiejtette s mi-
dőn utánna kapott, kabiţja a vasúti kocsi ke-
rekébe akadva, a kerék őt a kocsi alá vetette, 
minek következtében ugy ez a kocsi mint az 
ezt követő 6 kocsi a sínekről kiugrott s í ész-
ben felborult  Székely György 67 éves alfalvi 
es Tőke Árpád 20 éves cslkcsomortáol lako-
sok azonnal meghaltak, Bács István 26 éves 
és Benedek Sándor 41 éves tekerőpataki la-
kosok súlyosan megsérültek. Wellman Géza 
tb. főszolgabíró,  dr. Dobribán Antal járási és 
dr. Péter Zoltán körorvossal azonnal a hely-
színire utaztak, hol a súlyosan sebesülteket 
«ilső segélyben részesítvén, ások a gyergyó 

szentmiklósl kórházba szállíttattak. — László 
Géza vizsgálóbíró és Szabó István kir. ügyész 
még délután kiszállottak s a nyomozatot ke-
resztülvitték. Bűncselekmény nem forog  fenn, 
mulasztás nem terhel Benkit, az e g é B z szen-
csétlenség Székely György vigyázatlanságának 
következménye. 

- Betörés a Vigadó szállodában. F. 
hó 10-én délelőtt 9 óra tájban ismeretlen 
tettes feltörte  a szobaasszony ládáját mig az 
udvaron tartózkodott és körülbelől 340 ko-
rona készpénzt és pár darab értékes tárgyat 
ellopott. A rendőrség megindította a nyomozást. 

— A saesaadó életbeléptetése. A Ma-
gyar Kereskedők Lapja híradása szerint, Lu-
kács László pénzügyminiszter végleg megálla-
podott az osztrák kormánnyal, hogy 1911. ja-
uár hó 1-én életbeléptetik az uj szeszadótör-
vény rendelkezéseit. Ausztriában ugyan még 
csak a Keichsrath előtt fekszik  a törvényja-
vaslat, de a kormány állítólag már megegye-
zett  a pártokkal annak idején való elfogadása 
iránt 
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Hirdetmény. 
Megbízás folytán  közhírré teszem, hogy az 

ifj.  Kánya József  tulajdonát képező, Csíksze-
redában a Bács Károly és özv. Nagy Sán-
dorné belsőségeik között fekvő  üres belső-
ség irodámban 1010. évi október 25 én 
délu tán magán árverésen eledatik. 

Dr. Kováos Gyárfás, 
2—3 ügyvéd. 

Jó házi koszt fíR^ 
3 Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 3 

HÖLGYEK FIGYELMÉBE I 
A nagyérdemű hölgyek figyelmébe 

ajánlom francia és angol női dlvattermemet, 
a hol mindennemű toalettek a legújabb 
divat szerint készülnek. Több hetet Pes-
ten és Bécsben töltöttem az őszi és téli 
divat tanulmányozása végett. 

Szives pártfogásért  esedezve 
G E R G E L Y S Á N D O R 

női dlvatterme 
3-io Brassó, Lensor 28. szám. 



41. C S T K I L A P O K 3-Ik oldal. 
Sz. 9926-1910. tlkvi. 2—8 

Végzés. 
Csikverebes község közhelyeinek arányosi-

u>.i tárgyiban bemutatott munkálatok á vég-
leges bevezetésre vonatkozólag megvizsgáltat-
ván, azok helyesnek találtattak, ennélfogva  a 
j 1166/893. sz. illetve 6400/904. 1. M. sz. ren-
deletek értelmében kibocsáttatik a következő 

II. 
Hirdetmény. 

Csikverebes község telekkönyve birtok sza-
bályozás következtében átalakíttatott és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a 
melyekre az 1886. XXIX. t-c. az 1889. XXXVIIL 
o az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 
139-2. évi XXIX. t.-cikkekben szabályozott el-
járás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyes-
lnttcsével kapcsolatosan foganatosíttatott  Ez 
azzal a felhívással  adatik közzé: 

1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 
15 és 17. (§-•' alapján ide értve e (-oknak 

1889. XXXVIII. t.-c. 5. és 6. §-aiban és az 
\8lil. XVI. t.-c. 15. §. a) pontjában foglalt  ki-
et/észiasii is, valamint az 1889. XXXVIII. t.-c. 
7. s . a é> az 1891. XVI. t-c. 15. §. b) pontja 
.ilj|ijá" eszközölt bejegyzések vagy az 1886. 
\ \ l . \ . t.-c. 22. §-a alapján történt törlések ér-
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési 
keresetüket hat hónap alatt vagyis az 1911. 
cí i április hó 10-ik napijáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen 
inog nem hosszabbítható záros határidő alatt 
eltelte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, a ki időközben nyilván-
künyvi jogot szerzett hátrányára nem szol-
gálhat ; 

2. hogy mindazok a kik az 1886. XXIX. 
t.-c. 16. és 18. §-ának eseteiben, ideértvén az 
utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. 
faiban  foglalt  kiegészítéseit is, a tényleges 
iiirtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent' 
mondásokat hat hónap alatt vagyis 1911. évi 
április hó 10-ik napjáig bezárólag a telek' 
künyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő letelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni nem 
fog; 

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában tett intézkedések által, nem 
különben azok, kik az 1. és 2. pontban kö-
rülirt eseteken kivül az 1892. XXIX. t.-c. sze-
rinti eljárás és ez ennek folyamán  történt be' 
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo-
gaikat bármely irányban sértve vélik, ideértve 
azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 
1889. XXXVIII, t.-c. 16-ik §-a alapján történi 
ticjcgyzcsit sérelmesnek találják, e tekintetben 
felszólalásukat  tartalmazó kérvényüket a te 
lekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
1911. évi április hó 10-ik napjáig bezárólag 
nyujsák he. mert ezen meg nem hosszabbít-
ható záros haláridő elmulta után az átalakí-
táskor közbejött téves bevezetésből származó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendc.s utján csak az idő közben nyilvánkönyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak 
sérelme nélk9l támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  a 
kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adták át, hogy a mennyiben azokhoz egy-
szersmind egyszerű másolatokat is csatoltak 
v ;i}iy ilyeneket pótlólag benyújtanak az ere-
detieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárton, 1910. szemtember 27-én. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

A kiadvány hiteléül: 
f'hila  József,  s. k. Sul  ló István, 

élelmezési előírás és étlap a kórház 
gondnokánál nupoota d. e. 9 órától 11-ig 
megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1910. október hó 8-án. 
Veress Sándor, 

1—2 igazgató-főorvos. 
412. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. J03. illetőleg az 1908. évi XL1. t.-c. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a esikszentmártoni kir. járásbíróságnak 
1907. évi Sp 69V,'24. számú végze.su követ-
keztében dr Ady Endre Ügyvéd által képviselt 
Griinwald és Szmuk bej. cég javára 12Ü ko-
rona a jár. erejéig 1910. évi szeptember hó 
14-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján lefoglalt  és 610 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. m.: farugottfák,  deszkák, 
rozs, zab és széna nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csikszentinártoui kir. 
járásbiióság 1910. évi V. 251/4. szárnu vég-
zése folytán  I2t> korona tőkekövetelés ennek 
'/a°/o valtódij és eddig összesen 59 korona 81 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig C s i k s z e n t gy Ö rgy k ö z s é g b e n 
végrehajtást szenvedők lakásán leendő meg-
tartására 1910. okt. 20-ik napjának d. u. 2 
órá ja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX tc. 107. ós 108. g-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, n legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezeuilő ingóságokat 
mások is le- és feliilfoglaltiitták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
:>z 1908. évi XLI. tc. 20. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmiirtan, 1910. évi október hó 
5-ik napján. Ambrus Lajos, 

ktr. Mr. végrvliajló. 

kir. albirú. kir. tlkvezetű. 

Hirdetmény. 
A vármegyei közkórházi bizottság 

nak folyó  évi október hó 8 án hozott 
határozata értelmében a kórház élelme 
zésére 1911. évi januárius hó 1-töl szá-
mítva, három egymásután következő 
évre árlejtést hirdetek. 

Annak idejét folyó  évi október hó 
20-án délelőtt 9 órára tűzöm ki. 

Az árlejtés helye a közkórháznak 
igazgatósági irodája. 

Az árlejtési és élelmezési (eltételek, 

SZABÓ és TÁRSA 
MOST: Budapest, V., Báthory-u. 22. 

AZELŐTT: Qyár-utoa. 
Ajánlják ugy fanén,  kokai, antraoiL ás barna-

sión tüzelésre alkalmas sslvógás telepeit 

Üzemköltség lóordnkint körülbelül 
IV,-2 fillér.  Legmesszebbmenő jót-
állás Arjegyaek ingyen — Olcaó 

árak réssletflzetesre.  2—24 

Kultur haladás. 
A világbireB Savoy-féle  CREME IDEAL 

elismert legjobb arezszépitó és bőrfino-
tnitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszertárában ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér  . K 160 
l » „ „ rózsa. „ 2-— 
1 doboz . „ pouder , 3'— 
1 probadoboz m „ 1-— 
1 darali „ . szappan . . —°70 

Figyelmeztetem a tisztelt érdeklődő 
közönséget, hogy ezen hirdetés nem szo-
kásos reklám akar lenni, hanem csupán 
b. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielé-
gíteni. vagyis tudtára ndni, hogy sikerült 
n felülmúlhatatlan  világhíres CREME 
IDEAL szépitőszernek az egyedüli rak-
tárát drága pénzért és sok fáradság  után 
megszerezni. 

Énnek aesoda világhíres CREME IDEAL 
szépitőszernek jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját megbirálására 
bizoni, mert bátran állithatom, hogy az 
első próbalégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 20—22 

Első Csikmegyei Illatszer és Piperekeres-
kedét Csíkszeredában. F E K E T E VILMOS. 

I HŐI KALAP PIVATTEREM. 
Ha szép és divatos női kalapot akar 

vásárolni, fáradjon  el Dávid István 
újonnan berendezett 

női kalap divattermébe, 
mely Sepsiszentgyörgyön, a Csiki-
utoa sarkán iBéldy-féle  házban) van. 
Ott a legegyszerűbb és a legdíszesebb 
uj divatú nói kalapokból nagy raktár áll 
rendelkezésre, ugy, hogy mindenki meg-
találja az ízlésének és igenyeinek meg-
felelő  kalapot olcsó áron. 

Javitasokat ós átalakításokat, 
valamint vidéki megrendeléseket 
elvállal, gyorsan és pontosan eszközöl. 

Raktáron vannak; párisi modern ka-
lapok és formák,  kalaptük, hajtápok, 
gyógyszappanok, illatszerek, legfinomabb 
hölgy-porok, úgyszintén késs gyermek-
ruhácskák. 

Qyászkalapok elkészítése g ^ » 69 
pero alatt "flfes  eszközöltetnek. 

A t. liölgjközönBég Bzives pártfogását 
kéri tisztelettel 2—10 

D Á V I D I S T V Á N . 

m a g a s i 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerenedénk Csíkszereda város és védéke közönségét tisztelettel érte-
Biteni, hogy folyó  1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottak a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska úrnő házában (Kossuth-utcai, a Kőhíd mellett. 
Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket adunk betáblázás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyős kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölesöuöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegy-

zett miiideuiietnú értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Ért>kpapirokut veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyük kuzásaiuak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

jvyittMriiimTPnTmiqnir 
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Kászoni fökuti  (Salutaris) 
leghygieniknsabban kezelt tejesen 

KRISTÁLYTISZTA, SALAK-, CSIRA-, SULPHAT-MEHTES 

ÁSVÁNYVÍZ. 
Megrendelhető: Salutaris ásványvizkczelőség 

Kaszonftkrdó  u. p. Kászonaltiz (Csikmegye). y l l ^ k U ^ S l l ' S l l ' k i i * V11» Síi- viî  -«ll' »11» xll- xll» vil» >11» Ml-•>11' >il' 

Kolera járványos 
időben 

csak kristálytiszta, salak-, csira-, sulphat-mentes 
ásványvizet igyunk!! 1 - 3 

FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

! AllT0£ÉN H E G E S Z T É S ÉS VÁÓÁS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeztem antoteehnikai és világítási szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZANREPEPÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 3L szám. 10-52 



-k oldal. C S Í K I L A P O K . s m . 

Vidék! megrendelések gyorsan éa pontoaan eaiköaoltetnek. 

IMthé József  níl dlvat-kalap-flzlete,  Csíkszeredában (Grünwald-féle  ház). 
Van szereiiesém a t. kuzonseţ szives tudomására hozni, lios.v -n öszi és t e l i 
i d é n y r e az uj á r u m s z e p t e m b e r l ió e l e j é n m e g é r k e z t e k . Uu s v : l l i , s z ' 
tékot tartok n legújabb párisi modelekböl. szőrme és angol noi sapkakl>ol. 
egyszertt és diszk:>l:i|'okl>ól Igyiuint diszitó selymekből, sima es vasalt liar-
soovokból és auto fátyol  újdonságokból. Strue és ilisz tollakból virágokból, 
kalaiitükból, selyem és bársonyszallagokbél meglépő újdonságok, hlvallaiok 
minili'uneniü alakítást és díszítést vidékre is. - Kérve a nagyérdemű közön-
ség szives pártfogását,  maradok kész szolgálattal Máthé József,  C s í k s z e r e d a . 

Állandó raktár dlaa- és gyasskaliipokból. 

ÖSZI ÉS TÉLI IDÉNY!! 
A t. olvasó becses figyelmébe  ajánlom. hogy szük-
ségletét férfi-,  flu-  és gyermek-ruhában s 
úgyszintén női- és leány-felöltőkben,  kosz-
tümök, aljok, blúzok, pongyolák, jupo-

nok stbiben c sak i s k izáró lag 

A S C N E R I. c^SDél 
Brassóban, Lensor 26. szerezze be. 

Postai megbízások utánvétel melleit leggyorsabban 
eszközöltetnek., mely alkalommal csak a mell-
bőség, szin és hozzávetőleges árak meg-
jelölendők. Nem megfelelő  áruért a pénz készsége-
sen visszatérittetik. Felkérem a t. közönségei, 
hogy Brassóban leendő tartózkodása alkalmával 
üzletemet — minden vételkötelezetlség nélkül — 
megtekinteni szíveskedjék. — Kiváló tisztelettel: 

ASCHER I. 
l í K A S S Ó , L E N S O K S Z Á M . 

KOVALI) PÉTER ÉS FIA 
CSÂSZ. É S KIR. S Z A B K E L N E É S S Z Ő R M E F E S T Ő , V E G Y T I S Z T I T Ó É S GÚZMOSÓ-GYÁR 

B U D A P E S T , VII., S Z Ö V E T S É G - U T C A 37. S Z Á M 
megbízói kényelmét szemclótt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesít és ez állal módot nyújt a nagyérdemű 
közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mel-

lőzésével — közvetlenül felkereshesse  = -
^ Á T N É J Ó Z S E F C S Í K S Z E R E D Á B A N 

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri-, női- és 
gyermek-oltonyok, diszitö és bútorszövetek, függönyök,  kézimunkák, 
szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és tes-
teset. — Úgyszintén ágytollak tisztítását és lehérneműek mosását is. 
A nagyerdemii közönséget biztosítva kifogástalan  munkájáról és mindékor 
méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe  ajánlja a képviseletet 

és számos megbízatást kér a 

K o v á i d P é t e r é s fia.  eéo-. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint n Rákóczi-utca 352 sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcs') árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
álban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá ludatom még a 
mélyen liszlelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Wgiil a nagyérdemtl közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
mény re, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Kakóczi-ulca :iö2. szám. 

[ BB B5 EB BB BB | BB | BB BB~ | 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

BB BB BB BB BB BB BB 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József  könyv- és paplrkereskedésében, 

C s í k s z e r e d á b a n . 

O O O O P O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

H I R D E T É S E K 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Kitűnő minőségű é s l egmagasabb sz i lárdságú Port land-Cementet ajánl o lcsó áron a 

P 0 R T L A H D - C E M E H T - 6 Y Á R B R A S S Ó B A N . 
Csíkszeredában kapható: ^ . l T o e r t B s u l á . Z S é s I ^ Í S L , urak kereskedésében. 

Nyoaatot! Sívnbo-la JAisef  IrtlnjvoynaiiHiAtiin CnikpierwUhan 1S10 




