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CSIKI LAPOK

•Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S a v o b o d a J ó s s e f könyr- és paplrkereskedése, Egyes lap ára 20 Allér.
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
vulomint hirdetések és előfizetési dijak is kiildeudők. Hirdelési dij'előre fizetendő.
_ ^ ^ ^ Telefon hívószám 2.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Megjelenik minden s s e r d á n . o
Elóflsetési ár: Egész évre 8 kor. (Külíöldre) 12 ko-.
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
40 fillérért közöltetnek. Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n ssámittatuak.
Késlratok nem adatnak TIUB.
Nyílttéri cikkek soronkint

POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI
HETILAP.
Dr. F E J É R ÉS
A NTÁRSADALMI
TAL
CtfYVÉD.

Sorompót minden ház küszöbéhez! czára a mi ősi, öröklött közönyünknek,

Sorompót hát minden hajlék kü- Szterényi József államtitkár köszönetet monszöbéhez! Erös elhatározás és erős dott az üdvözlésért és válaszában ezeket monA jelenben tárgyalás alatt álló kiakarat minden akadályt legyőz. Rázzuk dotta :
egyezésben kétségtelenül meg vau véle a romlásunkat előidéző közönyösséget,
,Kgy uj korszak eljövetelét hirdeti a mai
delmezve a lehetőség 1911-ben a nem•"•oreasük, támogassuk azt, ami magyar; nap. Ebben a borszakban nem, mint a múltzeti banknak, 1918-bau az ünálló vámkerüljük, mellőzzük azt, ami idegen.
ban, éles karddal, hanem a komoly gazdaterületnek felállithatására. Azonban hiába
sági munka fegyverével kell boldogulásunÁ magyar ipar igy ki fog fejlődni,
állapíttattak meg a lejárati idők a vámfel fog virágozni s nemzetünk anyagi kat kivívnunk. A vezér, aki a jövó gazdaés kereskedelmi szerződéseknél ugy,
sági irányát hivatott biztosítani Kossuth Fegyarapodásával nagy lépésükkel fogunk
hogy az Ausztriával kötött kiegyezés
renc (lelkes éljenzés), akinek politikai zászhaladni nemzeti önállóságunk, függetszerződésének lejártával összeessnek,
laja alatt küzdenek önök évek óta, általam
lenségünk felé, mert uem szabad feha a közbeneső időt czéltudatosan és
lednünk, hogy csak anyagilag gazdag küldi önöknek üdvözletét, azzal a kívánságegyakarattal föl nem használjuk arra,
és virágzó nemzetek lehetnek szaba- gal, bogy a székely nép hősi, dicső erényeit
hogy a majdan beálló időpont a nemápolják és őrizzék meg a jövőben is. Ez a
dok, erősek, legyőzhetetlenek!
zeti bank és önálló vámterület (elállívasút vonal az első állomása, annak a nagy
tására érvényesíthető is legyen.
útnak, amely gazdasági és kulturális boldoA madéfalva—gyergyószentmik- gulások tekiutetébeu önök előtt áll. VállveÁt kell tehát hatva lennie a haza
tett erővel kell majd önöknek dolgozniok a
minden hú fianak attóla meggyőződéstől,
lósi vasút megnyitása.
jövőben, bogy saját gazdasági boldogulásohogy a közgazdasági megerősödés nélA 6zékely vasutak madéfalva—gyergyókat kivívják. Azon tudatban és meggyőzőkül elvész nemzeti létünk alapja, nincs
szentmiklósi vonalát folyó hó 5-én adták át désben, bogy önök ennek komolyan ős benemzeti jövőnk. Sajnos, hogy e tekin
a forgalomnak, nagy ünnepségek kíséretében. csülettel meg fognak felelni, a gyergyószenttetben oly nehezen lehet egyértelemre
A megny itáson megjelent Szterényi József miklósi vasutat Kossuth Ferenc kereskedejutni. Különös akadályt képeznek a
kereskedelemügyi
államtitkár, Luilvigli Gyula lemügyi miniszternek nevében megnyitottnagybirtokosok, akik azon meggyőzőállamvasuti elnök igazgató, Kotányi Zsigmond, unk mondom ki és a forgalomnak átadom."
désben vannak, hogy a nemzeti bank
Ktetina József, Leszner Kichárd min. titkár,
és önálló vámterület következtében a
A szép beszédet szűnni nem akaró éljea(ieduly Gyula, Kazy József miniszteri tanácsokülállamok ellenséges érzülettel fognak
zéssel logadták. Kzutáu hosszú kocsisorban
sok,
I'allús
Annin
a
vasút
építője,
továbbá
velünk szemben viseltetni s termésünkJármay Béla, Sztunkovics Miklós üzletvezetők, indultak a jelenvoltak Gyergyószentmiklós váuek nem fogunk tudni majd piaezot
Horváth Károly vasúti és hajózási főfelügyelő, rosába.
teremteni. Valószínű az is, hogy az elsó
Délután 2 órakor 250 terítékű bankettet
a megnyitásra számos székelyföldi képviselő
pár évben meg kell érzékenyen érezrendezett a város, a Laurenci szállóban. Az
is
leutazott.
Teljes
számban
részt
vettek
Csiknüuk a gyökeres átalakulással járó válvármegye előkelőségei Kállay t'liul főispán ve- elsó felköszöntőt Kállay Ubul főispán mondotta
tozást, de az is kétségtelenül bizonyos,
a királyra. Görög Joachim pohnrát a kormányra
zetésével.
hogy keresztültörve a kezdet nehézséemelte. Fejér Sándor aiispán az Ünnepelt álHeggel
8
órakor
robogott
be
a
külön
vogein, gyáriparunk föllendülésével oly
nat a esiksze.edai állomásra, hol tliszes közön- lamtitkárt éltette. Szterényi egy terjedelmes
keresetforrások fognak megnyílni, meség állt sorfalat. Az államtitkárt és kíséreté- beszédben válaszolt. Köszöntötte Gyergyó nélyek busás kárpótlást fognak nyújtani
ben érkezett vendégeket a vármegye nevében pét, a székely népnek utódait; komoly kitartó
a kezdet nehézségei között felmerülő
Fejér
Sándor alispán üdvözölte. Hálás köszö- munkára buzdította, bogy saját erejökből majkárosodásokért. Önző szempontból nem
netét fejezte ki a kormánynak, mely lehetővé dan kivívják anyagi boldogulásukat. Megemszabad itt kiindulnunk, hanem áldozattette áldásos közremük üdésével az uj vasúti lékezett a kiegyezésről. A nagy küzdelemről,
készekké kell hogy tegyen az a tudat,
vonalnak megnyitását, mely által a Székely- amelyek a kormány a gazdasági önállóság kihogy nemzetünk jövőjét nemzeti bank
földnek
ipari és kereskedelmi érdekét nagy- vívásáért folytak. Szüksége van a nemzet fiaiés önálló vámterület nélkül nem bizto
ban emelte. Szterényi József államtitkár rámu- nak, vezéreinek támogatására, hogy ellenségeisithatjuk. Kormánynak és társadalomtatott a kereskedelemügyi miniszternek arra vel szemben is kivívja a győzedelmet.
nak azért kezet kell fogniok az előkéaz intézkedésére, bogy ót bizta meg képviseEz a vasút megnyitotta a Székelytöld
szítés nagy munkájában.
letével, ezzel bebizonyította szeretetét a szé- természeti kincseit n világforgalom számára.
kelység iránt. ígérte a jövőre nézve is, hogy Munkálkodásukban a kormány mindig örömmel
Ezúttal a nemzeti bank felállitáa kormány ismerve a hiáuyokat mindent el fogja támogatni és igyekezni fog a multak munak kérdéséről nem szólok, inert itt
fog követni a gazdasági érdekek elómozditá lasziásait messzemenő segítségével a székelyegyszerűen arról van szó, hogy rendel9ára. Ha a helyhatóságok és a társadalom tá ség javára fordítani. Az államtitkár beszédét
keznek-e tőkepénzeseink oly összeggel,
mogatják-a kormányt működésében, együtt nagy lelkesedéssel fogadták.
melylyel annak alapja biztosítható lemunkálkodva még a jelenlegi mostoha gazdagyen. Ha lelkesedés és igaz hazafiság
Még számos felköszöntő emelte a bankét
sági viszonyok mellett is szép eredmény fogja féuyét. Felköszöutötték Ludvigh Gyulát, Kállay
fogja áthatni gazdagabb honfitársainkat,
fáradságukat jutalmazni. Ezzel a vasutat meg- Ubult, Pallós Ármint. Szterényi államtitkár a
nagyobb nehézség itt föl nem merülhet,
nyitotlnak nyilvánította ki.
annyival kevésbbé, mert bizonyára lesz
kerület képviselőjére, Sümegi Vilmosra ürítette
ajánlkozó a külföldi tőkepénzesek köMadéfalván, Ranez Jáuos fóesperes fel- poharát. A társaság délután 5 óráig volt együtt.
zött ÍB.
szentelte a vasúti vonalút; Csikmadarason, Akkor vonatra ültek és fél 8 órakor CsíkszeBalló János ; Karcfalván, Kanc Jáuos; Csik- redába érkeztek vissza, ahol Kállay Ubul
Jelenben az önálló vámterület előSzentdomokoson, Lukács Vilmos plébánosok; főispán vendégei voltak. Este a vendégek tiszkészítéséhez, lényegében rögtönös felNemsokára itt vaunak a karácsonyi Marosfnn, Zakariás Lukács lőszolgabiró mond- teletére a város közönsége fáklyásmenetet
állításához szólok inkább ezúttal. A kérrendezett. A menet szónoka dr. Sándor Gábor
dés, mely itt áll előttünk, régen han- ünnepek, itt az uj év, melyek alkal-1 tak üdvözletet.
A vonat tizenkét órakor érkezett meg ügyvédjelölt volt, aki tartalmas beszéddel Üdgoztatva van, hogy a legegyszerűbben mával tenger pénzt szoktunk kiadni
ugy is megoldható, ba minden igaz ma- karácsouyfák díszítésére és ajándékokra. Gyergyószentmiklósra, a vasút végállomására. vözölte az államtitkárt, felemlítve azt a mosgyar háza küszöbéhez sorompót állit, Gondoljuk meg, hogy minden fillér, A pályaudvar díszben fogadta az érkező ven- toha bánásmódot, amelyben a kormány Csíkhogy oda lehetőleg csak olyan portéka amit elvonunk ilyeukor a külföldtől, dégeit. Fenyógalyak, zászlók díszelegtek min- szereda városát részesítette azáltal, hogy a
mehessen be, amely teljesen és két- nemzetünket teszi gazdagabbá s meg- denUtt. A perionon nagy néptömeg éljenzett gyergyószentmiklósi vonal kitérőjét Madéfalségtelenül hazai gyártmány. Ilyen czél- nyitni segíti az utat, melyen a közből- és öröm rivalgással fogadta a kiváló vendégek- vára helyezte. Szterényi államtitkár válaszában
zattal és törekvéssel alakult meg az doguláshoz, a könnyebb éléshez jut kel telt vonatot. Szász Lajos vármegyei fő- megköszönve az iránta tanúsított kitüntető
jegyző üdvözölte uz államtitkárt és kíséretét. figyelmet, a maga részéről is tarthatatlannak
országos tulipán szövetség is, amely da- hatunk.
el nem tagadhatóan már is lényeges
eredményt ért el. E szövetség létrejövetelének és működésének hatása alutt
igen számos gyár is alakult, ami urra
vall, hogy amint az ez irányú erős akarat szélesebb és szélesebb körben érvényesül, olyan arányban fejlődik gyáriparunk és nyílnak meg nemzetünk
előtt nemcsak a megélhetésnek, de egyúttal a gazdagodásnak forrásai is.
Nehézségéket c tekintetben az a
nem iniudeii ok nélkül lungoztato'.t panasz okoz különösen, hogy hazai gyárt
uiányaink miuőség és ár tekintetében
nem versenyezhetnek az osztrák és
külföldi gyártmányokkal. Azonban itt
is meg kell gondolnunk azt, hogy egyelőre ettől el kell tekintenünk s igy
némi áldozatot kell hoznunk, mert u
támogatás arányában lassanként a minőség és ár is előnyös változást fog
fiilmutalni. Csak tartsuk mindig szem
előtt, hogy különben az önálló vámte
rűlet felállításához lehetetlen a megfelelő körülményeket előkészítenünk s
annak sikeres beváltását biztosítanunk.
Dicséretes mozgalom e tekintetben
az iskolák tanulóifjúságának már széles körre kiterjedt magyar ipar pártolási szövetkezése is. A jövő nemzedék
ekképen mintegy beleéli, belenövi magát abba a hazafias szokásba, hogy ne
pártoljon semmi mást az ipar terén
csak azt, ami magyar.
De be kell vizelnünk cz i.ányza-,
tot minden hivatalba, egyesületbe s különöképen minden házba. Ha a családapák, családanyák e tekintetben erós
elhatározással törnek előre, rövid idő
alatt tapasztalni fogjuk a kimaradha
tatlan üdvös eredményt Kérjük be mindenütt a magyar gyárak kimutatását s
szorítsuk rá kereskedőjüket mindennemű magyar gyártmányok beszerzésére s pénzt csak az esetben adjunk
ki külföldi gyártmányokért, ha itt azoknak megfelelő és használható teljességgel nem kapható. Egyelőre természetesen a külső csíntól és az anyag
és kiállítás finomságától is sok esetben
el kell tekintenünk; de legyen büszkeségünk az, hogy hajlékuukhn lehető
leg minden magyar eredetű. Csak ilycu
lemondással és áldozatkészséggel te
remthetjük meg a hazai ipart és csak
igy kerülhetjük majd ki az önálló vámterület felállításakor a nagyobb megpróbáltatásokat.

Megtekintésre méltó továbbá a kizárólag csakis magyar g y á r t m á n y ú
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Számolva a jelenlegi gazdasági viszonyokkal, indíttatva érzem magam a raktáromon levő összes áruezikkek árait a jelen karácsonyi idény
a mely czikkek szintén a legczolidabb szabott árak mellett lesznek eltartamára, mai naptól feltúnö o l c s ó r a leszállítani. — Közismeretes
adva. — A t. közönség szíves látogatását kérve, vagyok kiváló tisztelettel:
czégemnek azon elve, hogy csakis első minőségű árukat vásárlók, minélfogva a fenti előnyön kivül az anyag tekintetében is óriási különbség van áruim vagy pedig holmi idegenek által hirdetett és mintáCSÍKSZEREDÁBAN.
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II. Két éves üszőkkel:
Gézáné, dr. Filep Sándorné, Fodor Antalné, szerezhetjUk és gyermekét megbízható kezekbe
adhatjuk
át.
Megalakulandó
egyesüle30koronát:
Csató István, Borbáth József.
Gál Endre dr., Gözsy Arpádné, Györgypál
tünk. orvosi ellenőrzés alatt fog állani éB csak 25
.
Csokány János.
Domokosné, Kovács Antalné, Márton Lászlóné, egészséges
nőt vagy csecsemőt fogad be. Ha 20
„
Péterffy Józsefj Albert Péter.
özv. Molnár Lászlóné és Szántó Samuné.
egyletünk megerősödik és anyagi eszközeink 15
,
Fazekas Imre, Kozsók András,
A bizotság ezután özv. Kiszner Józsefné majd megengedik, ugy működési terét kitáKodró János.
indítványára elhatározta, hogy a nemes czél gítjuk természetszerű fejlődésénél fogva. Tetvbe 10
Veress György, özv. Barb Péterné,
Elekes Józsn István, Gál János.
érdekében február havában nagyobb szabású, vesszük különösen napközi csecsemő-otthonok
létesítését, ahová a munkába siető anya reghangversenynyel összekötőt estélyt rendez. gel
III. Sertésekkel:
csecsemőjét elviheti s ahol azt gondozni,
Hasonló estélyeket a jövőben is rendeznek ápolni fogják, amíg az anya este érte jön. 25koronát: Gyurka Ignác, Sólyom Máté,
Csikmegye a tüdőbetegekért. Végül négy uj tagot vettek föl s ezekkel Első sorban a nők hivatottak arra, hogy felBartha Ferenc.
karolják. a nyomorban sínylődő csecsemők 15
Fazakas József, Görög György.
Ssanatóriumegyeaület Csíkszeredában. negyvennégyre emelkedett a taglétszám.
ügyét.
Ök
méltányolhatják
legjobban,
nekik
10
Mihály István, Elekes István víg,
A szegény tüdőbetegek megmentése érSimon Máté, Mihálecz Audrás,
A napokban két irást kaptunk. Egyik dekében mindenki legjobb tehetségével támo- kell érezniök legmélyebben azt a nagy áldozatot,
amelyet
egészségben
és
fájdalomban
Kajcsa Márton, m. kir. pénzügyőri
nyomatott papíron a Tuberkolózis czimü egész- gnssa e nemes gárdát I
— csecsemők elhalálozása folytán — hiába
sz&k&flz
ségügyi szaklap legujabbi száma, amely meghoznak asszonytársaik! Magyar nőt;, magyar
Kovács Sándor Istváné, Tima
döbbenté adatokat tár föl az emberiség legférfiak egyesüljetek velünk az emberiség bimAndrás, Boér Vaszi.
pusztítóbb réme: a tüdőbetegség gyilkolásábói, a csecsemők védelmére! Alapító tagja leSok
a
kicsi
sírhalom.
IV.
Dicsérő
oklevelet
nyertek:
het egyletünkuek, aki egyszer s inidenkorra
ról. íme, néhány sötét szám a tuberkolózis
Cseonemővédő egyesület.
100 koronát lefizet; örökös tagok lesznek,
Kóródy Béuiám, Kóródy Lajos, Virág
pusztításáról.
kik egyszer ós mindenkorra 50 korouát s renFazakas Lajos. Kóródy Balázs, Ferenczy
A belügyminiszter jelentése szerint MaA sok kiesi halmok, melyek mind sűrűbben des tagok, kik legalább három évre vállalnak Ignác,
Béla, Kóródy I'ál, Sándor htván, Virág Migyarországon 1901-ben 77923 egyén halt el népe&ilik be a legszomorúbb és legcseutlesebb kötelezettséget egy évi 4 korona lefizetésére. hály, Kovács Audrás, Jakab Márton. Sólyom
tüdóvészben. Hz évben késztilt legutolsó ki- helyét a városoknak, a falvaknak — a teme- Sorompóba szólítunk mindenkit, akinek a kul- János, Bodó Benedek, Máté Mihály, Mihály
mutatás szerint augusztus havában 6041 em- tőket, bizonyítják, hogy mily tökéletlen még turn, a gyermekvédelem, a közegészségügy István, Tima József, Tamás Antal, Kajcsa
ber lett a tüdővész áldozata, amely számból hazánkban a gyermekvédelem. Kétségtelen iránt érzéke van I írjátok alá e gyüjtóivet, József, György Ferenc.
eszménket és juttassátok az aláCsík megyére 31 haláleset jut.
statisztikai adatok igazolják, bogy Magyaror- propagáljátok
A díjazások ügyét vezették :
irásokat mielőbb uz alul kitett czimek egyiMegdöbbentő számok, amelyek rettene- szágon évről-évre egyremásra csak minden kére! Az alakuló közgyűlés pontos idejét és
Kászonujfaluban András Lajos elnöklete
tességét csak az a mindnagyobb térre terjedő nyolcadik újszülött éri meg az ötödik életévet, helyét a hírlapokban fogjuk közzétenni
alatt: Kovács Ferenc, Darvas Imre, Péterffy
humanizmus enyhíti, mely a tüdőbetegek meg- még pedig bebizonyult tény nz, hogy nem
Lajos, Mihálcz Albert
Szentsimonon Bartalis Ágost elnöklete
mentését tűzte ki nemes ezéljául. E nemes annyira a kétségtelenül még mindig uralkodó
mozgalom élén vezérszerepet játszik a József veszedelmes járványok miatt, mint inkább nz Allatdijazások Csikmegyében. alatt: Jakab Ferenc, ifj Kóródy János. Fazakas József.
fóherczegszanatórium-egyesület,amelynek csiki által, hogy különösen az alsóbb néposztály
Kitüntetett gazdák.
Madéfalván Becze Imre elnöklete alatt:
bizottsága decz. 3-án alakult meg Zsögödön asszonyai gondatlan anyák, akik kisdedeiket
A Csikvármegyei Gazdasági Egyesület Keresztes
Antal, Olti Lajos, Olti Balázs, László
— mint az előző é\ ekben — ez idén ÍP renPausznéMikó Ilona úrasszony védnökségemellett. nem ápolják igazi szülői gondossággal.
Tamás, Máuya Antal.
dezett
őszi
állntdijazást.
Ezek
november
18-án
Ezen megalakulásról sz óló értesítés nzon
Az utóbbi időben mind sűrűbben alakuló,
Oyergyóujluluban Zakariás Lukács el19-éuCsikszentsimouon, 20-án
második irás, melyről cikküuk bevezető részé- de még mindig elégtelen intézményeknek, Kászonujfaluban,
Madéfalván, 21-én Gyergyóujfnlubun és 23-án nöklete alatt: Portik Lajos, Kóth Mihály, Bajkó
ben szólottunk.
amelyek közös anyánk, a magyar haza leg- Gyergyóbékáson folytak le szép eredménynyel. Péter, Gál Mihály, Albert József, Ulreich
Az őszi állatdijazások eredményéről az Józsefj Balogh István.
A József főherczeg szanatórium egyesü- gyengébb és legdrágább plántáinak, az npró
Gyergyóbékáson Veress Lajos r elnöksiilet áldásos működéséről részletesen irni úgy- gyermekeknek védelmét czélozzák, akar egyik alábbi tudósításunk számol be :
A díjazásokon — kivéve Kászonujfalut lete nlatt: Miklós Lukács, Remitai Ágoston,
szólván fölösleges. E nemes felebaráti testü- lánczszeme lenni a „Csecsemóvédó Egyesület*,
nz állattenyésztési kerületi felügyelőség Drogán N., Kákics Demeter.
let tagjai dolgoznak és áldásos munkájukban amely Budapesten gróf Battyhányi Tivadar —
részéről Kolozsvári Jánob, továbbá a SzékelyÖsszesen kiosztatott: Egyesületi dij 300
benne minden dicséret. Bizó hittel hisszük, elnöklete alatt most van nlnkálóban.
földi kirendeltség részérói Kiss Ernő vettek korona, állami dij 705 korona, összesen 1005
hogy ez áldásos munka a szanatórium-egyesürészt.
Jelen
volt
Szigethy
Warga
László,
a
A humánus mozgatom előkészítő bizottkorona készpéuz és 22 drb dicsérő oklevél.
let erősödésével csak fokozódni fog a jövő- sága lapunk utján nz alábbi megszívlelésre csikBzeredui fóldmUvcsiskoln igazgatója is.
Kászonujfaluban
70
kiállító,
19
borjas
ben. Ugy legyen I
méltó felhívást intézi a közönséghez:
tehenet, 33 kétéves üszőt és 2» sertést; SzentKÜLÖNFÉLÉK.
Alább adjuk a csiki szanatórium-bizottság
Magyarországon n törvénytelen gyerme- simonon 36 kiállító 21 borjas tehenet, 16 két
megalakulásáról BZÓIÓ részletes tudósítást.
kek hatvan százaléka pusztul el csecsemő ko- éves üszőt és 25 sertést; Madéfalván 36 kiál— Személyi hir. Szterényi államtitkár
A csiki bizottság mint az országos sza- rábau! Ez az a száraz, szomorú statisztikai lító 21 borjas tehenet, 7 kétéves üszőt és 83 a gyergyói vasút megnyitásáról visszajövet
natórium-egyesület fiókja, első Borban a csiki adut minden fejtegetésnél többet mond s élén- sertést; Gyergyóujfaluban 60kiállító G1 borjaB folyó hó ti-án Brassóba érkezett választói köken bizonyítja társadalmunk mérhetetlen kö- teiienet, 28 kétéves üszőt és 47 sertést; rébe, gróf Mikes Zsigmond főispán vacsorát
tüdőbetegek megmentését tűzte ki feladatául. zönyét
és n csecsemő-védelemre szánt intéz- Gyergyóbékáson 22 kiállító 36 borjas tehenet, adott tiszteletére. Téves az a hír, mintha SzteE nagy és nemeB czél hozta össze Csíkszereda ményeinknek elégtelenségét! A magyar társa- 29 kétéves üszőt és 17 sertést; összesen 224 rényi államtitkár beszámolóját tartaná ez alés környéke humánus lelkű asszonyait decem- dalomnak kötelessége cselekedni a bajok or- kiállító 158 borjas tehenet, 113 kétéves Úszót kalommal, mostani látogatása Brassóban inkább némi helyi hivatalos ügyekkel áll összeber 3-án Mikó Bálint volt főispán zsögödi voslására B ezért meg akaijuk alapítani a és 197 sertést állított elő díjazásra
függésben.
vendégszerető házához. A megalakulást egy- Csecsemóvédó Egyesületet. Programmja egyDij&t
nyertek
l.
borjas
tehenekkel:
még csak az, hogy a szegény sorsban
— Esküdtszék kijelölése. A maroshangú lelkesedéssel mondották ki s a bizott- előre
levő és szülés előtt álló nő bajiékot találjon 50koronát: Tima József, Veress József, Pál vásárhelyi ítélőtábla elnöke az 1908. évre a
ság védnöknőjévé Pauszné Mikó Ilona urasz- egy időre, amikor inár dolgozni nem képes,
István.
csíkszeredai kir törvényszékhez elnökké, Gyaszonyt kérték föl. A bizottság tisztikara a kö- de még a szülőházba, vagy klinikára sem 40
Albert István.
lókay Sándor kir. törvényszéki elnököt, elnök
Jakab Márton, Csobot János, Csűrös helyettessé Fekete Izidor kir. törvényszéki bívetkező ügybuzgó úrasszonyokból és urakból veszik fel. El akarjuk látni ugy őt, mint a 30
születendő csecsemőt nzon legszükségesebb
Antal, özv. Czifra Miklósné.
rót jelölte ki.
alakult meg:
ruhadarabokkal, melyek nélkül n szülőházba 25
Kóródy István, Kiss István Elek.
— Államvizsga. Orel Dezső folyó év
Elnök: dr.Fejér Antalné, társelnök: Fejér sem juthat be és később, midőn a szülőházat 20
Csepes János Katalin,Szász András,
Sándorné, alelnök; Pap Domokosné, társ- elhagyja, de még dolgozui nein képes, egyleMáté Mihály, Sólyom János, Mol- éB hó 3-án a kolozsvári tudomány egyetemen
nár Márton, ilyés András, Tima az államvizsgát szép sikerrel letette.
alenök: özv. Kiszner Józsefné, jegyző: Farkas tünk menházában tisztességes ellátást óhajMárton, Tulit János.
— Házasság. Dr. Dávid Jenő december
Imréné, pénztárnok : Fekete Imréné, ellenőr: tunk nyújtani neki is, meg gyermekének is.
mindaddig,
amíg
ót
lehetőleg
oly
foglalkozás
15
Bors
István Danié, Fazekas Gergely
Becze Imréné, orvos: Veres Sándor dr , ügyész: boz juttatjuk, amely mellett gyermekét táp- 10
Özv. Dauka Tódorné, Kotta Já- 1-én vezette oltárhoz özv. dr. Szini Gyuláné,
dr. Daradics Félix. A választmány tagjai: lálhatja. Ha pedig ez nem lehetséges, ugy
nos, Hajnód Lőrinc Ferenc, Antal szül. báró Apor Polixéna leányát, Erzsikét,
Császár Jolán, Dájbukát Jakabné, Ferenczy addig gondozzuk, amíg ót, mint dajkát elKézdivásárhelyen.
Ferenc.

tartja, hogy e kitérő állomás Madéfalván legyen, azért ígéretet tesz, hogy közreműködésével e bajon segíteni fog. Az államtitkár e
kijelentését zugó éljenzéssel fogadták. A magunk részérói reméljük, hogy az államtitkárnak eme kijelentése rövid megvalósítást fog
nyerni.

A „CSIKI L A P O K "

TÂRCZAJA,

Üzenet.
Nem írok hát immár
Levelet tehozzád,
Amit eddig irtam:
Az is baj, — azt mondják.
Igen sokszor irtam!...
Sok-sok édes hírrel,
Könnyelmű játékot
Játszottam egy B z i v v e l ;
Szivvel, amely gyermek,
De aranyos, — áldott.
Azt üzenik: hagyjam I . . .
Nem érti az álmot.
Még elbolondulna
A szegényke értem,
Feledjem 1 Istenem. —
Hogy ezt ÍB megértem I
Rögös életutam
Titkon nyilt virága I . . .
Oh, bogy mért akadtak
Hideg szivek rája ? !
Félve szerzett nékem
Egy pár édes ór&t.
Elsuttogott néha
Egy-egy árva nótát...
Ennyi volt az egész . . .
Ez is sok volt másnak,
Hiába I . . . legtöbben
Nem a szivvel látnak.
Beletörődöm hát,
Nem irok levelet;
De meg nem fogadok
Semmit is egyebet I
Megüzenek ugyin,
Meg én mindent néked,
8 te, édes virágom,

A szobaleánynak minden második perc- hogy én szláv nő vagyok. Éu a ezernagórezokkal tartok: „Ko ne BeoveBti onse ne povesti".
ben jelentést kellett tennie.
„Aki magát meg nem boszulja, az nem is be-,
— Nem csengettek, nem jött senki.
Kocsirobogás. Libussa az ablakhoz fut. csűli magát."
Végre I A kis palota előtt fogat állott meg.
— De édesem, az anyám volt nálam és
A Tibi fogata.
be fogod látni . .
Tíz másodpercz nem telt bele és a fiatal
Hagyjuk most már!
ember már benn volt a szobában, lihegve, kiEgy pillanatig ellhalgattak.
Petres Kálmán.
pirulva.
A férfi egyszer csak rámutat a Libussa
— Bocsánat, ezer bocsánat I Várakoztat- keblére tűzött virágra:
talak, ugye-e 1 De lásd .
— Kitől kaptad?
\
Âisaeayek e i e « t .
Libussa haragosan vágott közbe.
A leány szerető gyöngédséggel nézett a
Irtu: Haveul Jóuef.
— Ne folytassa 1 Már több mint egy ne- virágra.
gyedórája. hogy várom. EB biztosítom, ha még
— Ugy-e gyönyörű orchidea? Magam
I.
Libussa, a csodás Libussa, aki lábainál egy percet késik, telefonoztam volna a kis vettem. Lássa, ez az a Cattley, amiről már
látta a főváros egész aranyifjuBágát, akinek- Pipinért. Ó tudom hogy nem várakoztatott volna. magának szólottam. Az orchideák királynője.
— De imádott királynőm, hát hallgas meg. A virágkertész már tegnap odaizent hozzám,
mosolyára drágakövek teremtek és akinek
— Ne mentegetőzzék! Ugy Bem hiszek hogv most gyönyörű orchideái vannak, odoncsókjai aranyak csengésébe fuladtak, immáron
tizedszer lépett nagy állótükre elé. Bizony már magának. Most pedig menjünk, már bizo- toglossák, dentróbiák, loeliák, lykasták. Én hát
ma délben elmentem az ő virágosboltjába és
Narciss módjára beleszerethetett volna önma- nyosan megkezdték nz előadást.
És ügyet sem vetve a férfiúra, Bietett ott végtelen nagy öröm várt reám.
gába a fejedelmi szépségű LibusBa, ha bele— Olyan szépek voltak az orchideák ?
merülhetett volna a Baját képmásán való gyö- előre.
A fogatba Ültek és a férfi hozzálátott az
nyörködésbe. De ideges volt Libussa. Ideges
— Ugyan, kt beszél itt virágokról 1 Képés türelmetlen. A tükör elé állott, de bizonyára engesztelés nehéz munkájához Egy megsértett zelje csak, alig lépek be a virágboltba, egy
istennőt
kibékíteni!
nem is látta magát. Annyira leiizgatta a hoszigen előkelő hölgy siet elém és egész odáig
szas várakozás. Minduntalan az ablakhoz fu— Maga igazán olyan zsarnok, mint a van az örömtől, hogy engem láthat. Elhalmoz
tott és kitekintett Várt valakit. A fején kalap névrokona, Prága megalapítója, az amazon- kérdésekkel, természetesen Ietegez és aztán
volt. A szék tábláján kis kabátka. Bizonyos, hajlamu Libussa. Csak -abban különbözik tőle, együtt járja velem körül a boltot, hogy a vihogy ki akar kocsizni. Fejedelmi termetéhez hogy maga nem gyűlöli a férfinemet. íme, rágokat megnézzük, Fogalmam sem volt róla,
pompásan simult ametiszt-szinli panneból ké- máris a kis Pipinnel akart rám ijeszteni.
ki legyen az a nő, akit a kisasszonyok keszült, magasövű, rózsaszínű virágokkal hímes
Libussa arc/án a mosoly elsó derűje mu- gyelmes asszonynak Bzóllitottak. Természetes,
ruhája. Tizedszer is megnézte már magát a tatkozott.
hogy én is nagyon szíves voltam hozzá. Mikor
tükörben és türelmetlensége egyre fokozódott.
— Oh, az nem volt ijesztgetés. Tudja, aztán eltávozott, tudtam meg, hogy egy miA szavam megérted:
Ha a szellő sírna.
Hu a madár szólna,
Hogyha minden csillag
Egy-egy nóta volna . ..
En sírok, én szólok,
Én ragyogok benne,
Félreértett szivem
Egyetlen szerelme!

ember

.
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— Törvényhatósági közgyűlés. Az Gyergyószentmiklós nagy közBég képviselőtes- dete fél R órakor. Az estély műsora a következő:
ész-érvekkel és számtalan helyesen meg?
1901. évi december utolsó felében megválasz- tülete folyó hó 22-én fogja megválasztani tiszt- 1. Felolvas Erőss József lögfínn. tanár. 2. Énekel Tas
példával népiesen bizonyította" a
tott vármegyei közigazgatási és magántisztvi- viselőit. A polgármesteri állásra Orel Dezső és Mnyer János főgimn. tanár és Zareczky Jenő jog- választott
nélkül való fogantatás fönséges hitelvét;
selők megbízatása folyó évi december hó 31-én.dr. Márton Vencel pályáznak és előre látha- hallgató. 8. Szaval I Ip. Imecs János ügyvéd. 4. bún
fejtegetéseit kellemesen csengő hangja
lejárván, az általános tisztújítás megtartására tólag kettőjök között komoly küzdelem lesz. Végezetül szinrckerül „Izidor* c. 1 felvonásos bo- alapos
és szép előadása oly élvezetessé tette, hogy
valamint a különböző bizottságok megalakítáhózat,
amelyet
franciáltól
Dezső
József,
a
„Műkeda
zsúfolásig
telt nagy templom hallgatóit egé— Bizalmas értekezlet. Csikmegye
sára a törvényhatósági közgyűlés folyó hó 16 án főispánja
folyó hó 6-án a vármegyei tisztuji- velő" szerkesztője dolgozott át. Szereplő szemé- szen magával ragadta. A szentmisét Kassai
délelőtti 9 órára tUzetett ki.
tásokon követendő egyöntetű eljárás érdeké- lyek: Villeilenil liáró - - Péter Sándor, Villedenil Lajos tanár celebrálta fényes Begédlettel. Do— Kinevezések. A király Jerzsák Já- ben, abból a célból, hogy a választási harcok báróné — "Wéger Jánosué, Izidor Cainontiet — mányáncz Péter ének- és zenetanár ezúttal
nos kir. trvszki bírónak, a kir. ítélő táblabírói által a vármegye békéje megóvassék bizalmas Szlavik Ferenc és Marié szobaleány — Jakab kettős kart állitott be, és pedig a gimn. vegyescimet és jelleget adományozta.
kar az oratóriumban az énöktanár vezetésétermészetű értekezletre hívott össze 57 tör- Lujzika.
— Qecző Béla kir. trvBzki birót a Vll-ik vényhatósági bizottsági lagot. Az értekezlet
— Ismeretterjesztő
előadások f'sll.-- vel foglalt helyet, mig a tnnitnképzőintézeti
fizetési osztályba léptette elő.
simán folyt le. A meghozott határozat nagyon Somli/ón. A csíkszeredai honvéd zászlóalj növendékek a kóruson önállóan működtek. A
— Jurkovits Othmár ideiglenesen nyu- helyes. Kimondatott ugyanis, hogy a régi tiszt- tovább szolgáló altisztjei szántára a parancs- vegyeskar részint harmónium, részint pedig
galmazott szentendrei járásbirót, a csíkszeredai viselők lehetőleg jelenleg elfoglalt állásukban nokság felkérésére a csiksomlyói róm. kath. zenekíséret mellett látta el a szentmise válmegtartandók. Az előléptetésnél a fokozatos főgimnázium hat tanára ismeretterjesztő elő- tozó részeit koraliter és müéuekekben előírás
kir. törvényszékhez bíróvá nevezte ki.
adásokat tart, még pedig a magyar nyelv szerint; a tanítójelöltek pedig az uj koralis
— Lakner Qéza csikszentmártoni királyi előléptetés elve lett elfogndva.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter földrajz, természetrajz, fizikai földrajz, szám- szerint énekelték a szentmise állandó részeit
járásbirónak — saját kérelmére — bírói mimajd a fogadalom megújítása és az áldoznőségben, a nagyszebeni kir. törvényszékhez Incze József brassói kir. törvényszéki telek- tan és mértau köréből. Az előadásokon, am ly- és
könyvi átalakító dijnokot a gyergyószentmik- nek eredményes volta már tavaly is tapasz- tatás alkalmával alkalmi múénekeket adta elő.
vuló áthelyezését megengedte.
talható volt, tizenegy altiszt vesz részt. NVm S mindez oly alapos készültséggel történt,
— Vármegyei tisztojitás. A várme- lósi kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. lehet eléggé dicsérni a bonvédelmi miniszter hogy mindnyájan, akik jelen voltak, hálával
— A gyergyószentmiklósi törvénygyénél szervezett összes állásokra, a pályázati
eljárását, aki igy módot nyujt, hogy hon- és elismeréssel adózhatnak azoknak, akik ezen
határidő folyó hó 7-én délután 4 órakor lejár- hatósági tagok választását az igazoló vá- ur
védség altisztjei ismereteiket kibövitliessék. magasztos ünnepet oly fényássé tették.
ván arra a következő pályázatok érkeztek be: lasztmány mult hó 28 án tartott ülésén meg- Természetes,
hogy ily előadásokat nemesak
— Sajtoügyi tárgyalás. Bizonyos Iieck
semmisítette azon indokból, hogy a két kerü- nálunk tartanak,
Alispáni állásra: Fejér Sándor.
hanem midenütt, ahol hon- Sándor nevü egyén annak idejében a kászonalcsiki
letre
osztott
Gyergyószentmiklósnnk
egyik
kevédek
állomásoznak
s
vannak
arra
vállalkozó
Főjegyzői állásra: Szász Lajos.
füszolgbiiiró.
Bartalis Ágost ellen többszörös mondva
rülete választóinuk száma 200-at nem haladta
csinált rágalmakat adott közre a lapok utján. —
Árvaszéki elnöki állásra: Kovács An- meg. Azért az uj választásai Gyergyószent- erők.
által kért sajtóügyi tárgyalás f. hó
tal, Birtha József és Csiszér Imre.
— Közvaosora. Szeptember havában A líartalis
miklós egy kerületet fog képezni és öt törvolt kitűzve, hová Reck Sándor megjelenni
Tiszti főügyészi állásra: dr. Bocskor vényhatósági tagot választ. Az uj választás tartott árvaházi igazgatoválasztmányi iilés al- „10-ére
s a sajtóügyi bíróság erre vádlott
Béla és dr. Györgypál Domokos.
mint annak ;it;ilInti;i" —elrendelte.
határidejét a legközelebbi törvényhatósági köz- kalmával Kállay Ubul főispán,
A rágalmazni szerető, de a
idején is irtuk, — az árva szeretetbáz javára elővezetését
Árvaszéki ülnöki állásra: Bírta József, gyűlés fogja meghatározni.
biróság kezétől félő Reck Xándor kihallgatásával
társas
összejövetelek
rendezését
indítványozta.
Csiszér Imre és Botár Béla.
megtartandó
tárgyalás
eredményét annak idején
— Húvnú C*iksxentmlkl6non.
E hú
igazgató-választmány tetszéssel fogadta el kiizöljük.
I. aljegyző: dr. Benke Antal, dr. Márton 8-án ünnepelte Csikszentiniklós egyházközség védő- Az
ez
indítványt
és
azonnal
egy
szűkebb
körű
László, dr. Gál Endre, Lázár Miklós, Botár Béla, szentjének, Szent-Miklós püspöknek emlékét. A hu- vigalmi bizottságot alakított meg tagjai so— A visszavindorlóK munka közCsiszér Imre, Böjthy Gábor.
csnra oly számosan gyűltek össze a szomszéd köz- rából, mély hivatva van a mindenkori társas VGtitCse A földmivelésügyi ministeriuni munkásségekből,
hogy
B
hivek
jó
része
el
sem
tért
a
II. aljegyző: Lázár Miklós, dr. Gál
összejöveteleket előkészíteni. K bizottság agi- ügyi osztálya «zen az utoil is felkéri a munkaadóEndre, Botár Béla, Gábor János, Szász Gyula. templomban, hnneiu a templomkeritésen belül, a lis elnöke nem maradt csak az indítvány mel- kat, ha bármilyen munkásokra szükségük van,
nyitott
templomajtók
előtt
hallgnttak
végig
a
szentIII. aljegyző: dr. Gál Endre, dr. Éllhes
lett, hanem terve megvalósítása czéljából folyó szükségletükről, a hérfeltctelek közlésével, szóval,
Gyula, Veres Dénes, Erőss József, Böjthy Gá- beszédet és szentmisét. György llyés csicsói |.le- hó 9-ére értekezletet hívott össze, bogy egy levélben vagy táviratban értesítsék a munkásügyi
bános
ékesszólóan
méltatta
Szent
Miklós
püspök
bor, Domokos Sándor, dr. Sípos Lázár, Mihály
tervbe vett közvacsorára az előkészületeket osztályt. C'sikszeívdu, JÍMIŢ. évi december hó 5-éli.
erényes életét, akit követeiül"» példaképül állitott megtehesse. Az értekezletre nagyszámmal jötLajos, Botár Béla.
Kéllay I liid főispán.
a hívek elé. A szentmisét Uáliuth Lajos csiksom- tek össze ugy hölgyek, mint urak. Jelen volIV. aljegyző: dr. Élthes Gyula, Erőss lyói alespercs mondotta fényes segédlettel. A dél— A román hadügyminiszter a kaJózsef, Veress Dénes, dr. Sipos Lázár, Kovács utáni vecsernyét Kőrösy Géza csiktapolcai lelkész tak : Kállay Ubulne, 1'. Mikó Ilona, Pál Gá- tonatisztek házasságáról. Komániában még
Miklós, Böjthy Gábor, Domokos Sándor, Mihály tartotta Begédlettel, amelyet megelőzőleg Kés János borué, özv. Riszuer Józsefné, Szántó S.ununé, mindig nagy mértékben divik a vadházasság
Szacsvny Imréné, Lázár Miklósné, Szabó (ié és pedig nemcsak a társadalom alsó rétegei
Lajos.
csiksomlyói hittauár mondott nagyhatásn beszédet,
Felcsiki főszolgabírói állásra: Beczeamelybeu tejtegette a kntholicismns átalakító hutá- záné, Ferenczy G.ézáné, Jeuey Lászlóné, Becze között, hanem a jó társaság tagjai között is.
Imréné, Gözsy Árpádné, dr. Filep -Sándorné, A hadügyminiszter hivatalosan megállapította,
sát a társadalomra. A nagyszámú közönségre, nmely Kiss Ernóné, özv. Molnár Lászlóné, l'ap Do- hogy nyolcvauhét katonatiszt él vadházasságImre.
a
templomot
teljesen
betöltötte,
n
magvas
és
lelGyergyótölgyesi főszolgabírói állásra:
mokosné, Pap Margit. Wolf Ferencznj, Wolf ban és ezért szigorú rendeletet adott
kesen előadott beszéd meggyőzőleg hatott. A bn- Idus, Fejér Sádorné, dr. Veress S.iudorué, Ko- ki, amelyben megtiltja a hadsereg tisztikara
Veress Lajos.
csukor
szokásos
vásári
zajnak
nyoma
sem
volt
a
Jlászon-alcsiki
főszolgabírói
állásra:
vács Antalné és uz árvaházi igazgató-választ- között, elharapódzott vadházasságokat.
Bartalis Ágoston, dr. Sándor Gyula, Wellman községben s igy mi sem zavarta a hívek áhítatos mány részéről többen. Az értekezlet elhatá— Darányi mezőgazdasági statiszbuzgóságát
Géza, dr. Ujfalusi Jenő.
rozta, hogy a farsang folyamán a fóispánné tikája. Berlinben internácionális értekezlet
Gyergyószentmiklósi
főszolgabírói ál— Ajánlat Tusnádfürdó Szóvetkezet elnöklete alatt junuár U-én a Vigadóban köz- volt, nmely a gabonaárak alakulásával és a
lásra: Zakariás Lukács, dr. Márton László, Igazgatóságához a napokban Filipp Endre bu- adakozásból egy közvacsorát ren lez, melyre különbözü tényezőknek ez alakuláson mutatdr. Sándor Gyula, dr. Gál Endre.
dapesti lakostól egy nagyobb szabású vállalati az adományok gyűjtését az értekezleten jelen- kozó hatásával foglalkozott. A konferencia tárI. oszt szolgabírói állásra: dr. Sándor ajánlat érkezett. E szerint a nevezett felaján- levő asszonyok közül többen sziwsek voltak gyalási anyagát Kuhtand tanár, a világhírű
Gyula, dr. Márton László, Wellman Géza, Pus- lotta az igazgatóságnak, hogy 100,000 korona elvállalni. E mulatság részleteinek megbeszé- közgazda terjesztette elő mint eióadó. Az előkás Imre, Gábor János, Szász Gyula, ur. Gál költséggel egy sporttelepet hajlandó uz úgy- lése védett a vegyes vigalmi bizottság még adásból Magyarországot az érdekli, hogy n
nevezett Csukástón és környékén létesíteni, ba egy értekezletet fog tartani, melynek határo- tudós tanár kiváló elismeréssel uyilatkozott
Endre, Böjthy Gábor.
II. oszt. szolgabírói állásra: Szász Gyula,az igazgatóság feltételeit elfogadja. Az aján- zataról annak idején újból be fogunk számolni. Darányi földmivelésügyi miniszternek a világ
— Szeplőtelen
f'of/antatás
ünnepe gabona termést feltüntető jelentéséről. HangGábor János, Puskás Imre, dr. Élthes Gyula, latét valamint a sporttelep részleteit és felépíBöjthy Gábor, dr. Sipos Lázár, Erőss József, tésének feltételeit egy 8 oldalú nyomtatott be- C*1k*onili/ón. A csiksomlyói Szentferencz- súlyozta, bogy a jelentés szerinte minden kiadványban
ismerteti
Mindenesetre
megfontorendiek kegytemplomában folyó hó 8-án, a bol- vána'omuak megfelel. Megelégedéssel vesBzük
Veres Dénes, Domokos Sándor, Mihály Lajos.
landó az njáulat az igazgatóság részéről A
Magánjavak ügyésze állására: Csedő sporttelep megvalósítása, a fUrdőző közönség- dogságos Szűz szeplőtelen fogantatása évfor- tudomásul, hogy a magyar fóldmivelési korIstván, dr. Czikó iBtván, dr. lmecs János, Da- nek nyújtana szórakozást, amit főleg a hazai dulóján a szokottnál nagyobb szabású egyházi mánynak szóban levó kiadványa nemzetközi
ünnepséget tartottak. Ez alkalommal ugyanis jelentőségre emelkedett.
radicB Félix dr.
fürdőhelyeken ritkán talál; a kilátásba helye- n főgimnázium Mária Társulatának tagjai fo— Csalódni emberi doloy, de nem
Gazdatiszti állásra: Kölló János, dr. Ko-zett versenyek pedig előmozdítanák az idegen gadalmukat megújították, s hogy e fontos és okvetlenül
kell. ha e névre „Itétliy*11 figyelünk, ugy
vács József, Bándi Béla, Gál Sándor, Deák forgalmat.
megható aktus minél fényesebb keretben tör- tieiu csalódunk, hanem eredeti Pemetetü-cukorkát
János, Szőke Mihály.
— Teaestéin Csiksomli/ón.
A C'sik- ténjék, arról a társulat praesese gondoskodott. kapunk tiO fillérért, még pedig egy kedvelt régi
Magánjavak igazgatói állásra: dr. Csikylyói Jótékony Nőegylet t. hő 14-én rendezi máso- A gimná'ium és tanítóképző intézet növendé- magyal- háziszert, mely* köhögés, rekedtség és huJózsef és dr. Kovács József.
dik, műsorral egybekötött teaestclyét, melyre ezúton kei a tanártestületek vezetésével vonultak be nitos bántalmnk sok ezer esetében oly kitiinőeu
— Polgármester választás. Mint ér- liivja ineg nz érdeklődőket a rendezőség. Itrli'jin- a templomba, ahol Iiós János gimn. hittanár lievált. |)e vigyázzon, hogy a doboz és u a cukorka
tesülünk, a rend. tanácsú várossá szervezendő dij : személyjegy 1 K, csnládjegy 1 K 00 í. kel- szentbeszéde előzte meg a szetmisét. Hatal- minden dnrahjnti rajta legycu a-„Iiéthy név.
A gróf kissé ideges lett.
tett a tornáczra és szeretettel Üdvözölte ha— De ki fog majd nevetni.
— A nyomorult I
zatérő bitvesét.
— Miért ? Hisz az csak természetes, hogy
— Végre is beláttam, hogy menekülnöm
Bájos volt a viszontlátás. Mert tiszta har- az én Myrináin szépsége feltűnt
kell és egyenesen a szállóm felé tartottam.
mónia fűzte őket egymáshoz. A gróf szinte
— No, no, te túlzásba viszed
Az ismeretlen mindenütt utánam. Egy ékszekönnyezett, mikor az ő Myrináját ilyen üdé— A fürdőhelyen történt?
nek, fiatalnak, ruganyosnak és szépnek látta
— Nem. Budapesten. Tegnap. Mint tudja, rész kirakata előtt aztán megszóllitott Nagyon
viszont, a grófnő pedig gyöngéd aggódással tegnnp délben érkeztem meg a fővárosba. Alig udvariasan szinte félénken. Bocsássak meg,
II.
én oly hatással voltam
tudakozódott férje egészségétől.
hogy megebédeltem, fáradtnak éreztem nn- de igy meg ugy
Korponay grófnő a fürdőről tért haza.
Mikor aztán este együtt ültek a nsgy garnat és lepihentem szállodai szobámban. rá, hogy ő nem tud elleutállnni és ha tolakoPersze nem engedNégyesfogat várt reá a kis állomásnál. A ebédlőben, kettecskén, közel egymáshoz egy- Késő délután volt, hogy felébredtem. A szoba dónak tartom is, de
kegyelmes ur, a félj, nem jöhetett eléje, mert egy uagy angol karosszékben, n gróf enyelegni levegője fülledt volt, pedig a Dunára néztek tem folytatni.
— Remélem is — szólt izgatottan a gróf.
ablakaim. Felöltöztem és sétára indultam. Előbb
a köszvénye megint előfogta. Tehát csak az kezdett a feleségével.
A grófnő elnevette magát.
— Most aztán, drágicza, beszélj valamit a korzón barangoltam, majd kirakatokat akarintéző fogadta.
—
Hiszen tudod, ki Myrina? Az amaa
hódításaidról.
tain
nézni
és
befordultam
a
Váczi-utczába.
Egy
A tömérdek málhát — egy fUrdőröl hazazonok leghatalmasabb királynője. És én nem
Myriua
grófnő
ugy
elpirult,
mint
egy
flakisebb
utcán
vágtam
át
és
egy
bútorkereskeérkezett grófnő málháitl — külön szekérre
dés kirakata előtt állottam meg. Egy gyö- tartom magamat e névre méltatlannak. Rögrakták fel. Igy indult haza a grófnő a kas- tai menyecske.
nyörü szép szetiréuy tetszett meg nekem, tön erélyesen rászóltam. De ennek az urnák,
—
A
hódításaimról
?
No
persze,
te
télyba.
melybe tölgyfagyökér inkrusztácziók voltak ugy látszik, már sokféle amazonnal lehetett
Nem volt már fiatal Korponay grófnő... azt hiszed, hogy én már leszereltem?
applikálva.
Amint nézegetem, egyszerre csak dolga. Egy csöppet sem imponáltam neki. Sót
—
Kérem,
kérem,
asszonyom,
én
egész
Azaz hogy pardon, minden nő, különösen peészréveszem,
hogy egy előkelő külsejű ur áll elég szemtelen volt hozzám igy szólani: „Oh,
dig minden grófnő flatai. Korponay grófnőről komolyan tartom magát hódító szépnek I
meg
mellettem
és kissé feltűnően kezd engem ba tudnád, milyen széppé teszi arezodat a haA grófnő hálásan bókolt a fejével.
is egészen bátran írhatott volna még regéuyt
rag pirja I . .* Tegezett a nyomorult TerBalzac mester. Sőt igen sokan azivesen átél— Köszönöm, köszönöm, öregem. De hi- vizsgálni.
mészetes, hogy rendőrt kezdtem neki emleRögtön megvillant nz eszemben, hogy ez- getni, mire ő eltakarodott.
tek volna még egy regényt a szép Mirinával. szen maga tudja, hogy én sohasem voltam —
Noha már féijnél volt a leánya, még min- olyan. Én nem kívántam csak a maga hódo- zel az úrral feltűnően sokszor találkoztam már
— A pimasz — szólt a gróf kissé mega korzón is a Bétáimon.
dig bájos volt és kívánatos. A megjelenése fe- latát Pedig
nyugodva.
— Valami aszfalt-lovag lehetett, ugy-e
fejedelmi. Arcának vonásai nemesek, klasszi•Itt hamiskásan mosolygott.
A grófnő azonban bájos mosolylyal folykusak, előkelőek.
A gróf megragadta a szót.
— Váljon csak I .
Persze, mihelyt tu- tatta:
— Pedig?
datára jöttem, hogy engem kísérget, szigorú
— Mikor aztán eltávozott, tudod lelkem,
Meg nem tudom bocsájtani magamnak
— Nos igen, ha elbizakodott tudnék lenni, arezot vágtam és siettem tovább. Mindhiába nem tagadom, hogy engem valami jóleső éraz iménti nyelvbotlást. Már hogyne lett voln?
fiatal Korponay grófnő az ö karcsú darázs- most volna rá módom. Egy nagyszerű hódí- Az ismeretlen mindenütt a nyomomban volt. zés fogott el. Az az ember engem letegezett,
Kissé mulatatott a dolog, de boazantott is. Nem uz az ember engem — egy olyan asszonynak
derekával, arciának Udeségével, szép kék sze- tással dicsekedhetném.
— Ah, mondja el hamar, ha nem tartja állhattam meg kirakat előtt, hogy rögtön ott nézett. Hát nem kedves dolog ez ? I . . .
meinek ragyogó tisztaságával?
ne termett volna mellettem.
. . . És hangosan kaczagtak mind a ketten.
A gróf a kőszvényével együtt eléje sie- kíváncsiságom indiszkrécziónak ?
niszter felesége, aki engem bizonyosan össze
tévesztett valaki mással, de tény az, hogy —
tisztességes asszonynak nézett. Hát uem kedves dolog ez?
Hangosan kaczagtak mind a ketten.
A fogat a színház elé érkezett

50. ssAm.
k nott k megtisztelő szavazatot az enyémhárt ra egészítettem vo'na ki. (Amúgy
lett volna szentdomokosi kántor B akkor
hogy a jogi és közigazgatási dolgokban járatlan takarékosság szellemének ápolása jegyében .relyet a magyar ötletesség Magas Csurgónak kire ugatott volna?) Amíg másnak az erkölcsi
:
nevez.
A
hangul:
.os
szakdolgozatot
szerző
7
tóldmívelö népnek a székelyiöldí mii' szteri k'ren- megmutatja az orvosságokat is, — s ezzel egy
élete felett bíráskodik, ahelyett jobb volna
deltség ingyenes jogvédelméről gondoskodjék. A uj irányt nyitott meg a naptárak szerkeszté- s ját fölvétele díszíti. Ezután következik egy inagáb szál'ani éa még azt is eltitkolni, hogy
cukely
az
automobilos
kirándulásokról,
tominiszteri kirendeltség tt miniszter utiisitásn folytán sénél. Ha a címben benne nem vo' ia a széez állást megpályázta, tudva azt, hogy csak
n hét két napján : csütörtökön t'H szombaton dél kely szó, úgyis megtudhatnék, hogy ez igazi vábbá az ET. K. E. 17-ik é.l jelentése s az két szavazatot kapott.
előtt a székelyiöldí miniszteri kirendeltség által székely munka. Nincs az egész naptárban egye.- apróbb közlemények során legfontosabb a gyerS aztán miért fogjam be a szajainat !
dijazott ügyvédek i,:jmentesen adnak útbaigazítást len szó, amely ne érdekelné egyenesen a sze- gyói osztály szervezése a székelyföldi turistaés tanácsot minden jogi. teleikön} . , szerződés- kely embert. Az .Uj székely naptár-4 megér- ság előmozdítása céljából. Az „ErdélyM az Ha uem tetszik, csapasson el allasombol .
kötési, birtokszerzesi, adózási, közigazgatási stb. demli, hogy egész éven át asztalán legyen E. K. E évi 6 korona tagdíj fejében ingyen Ho<*y méri azt mondani, hogy közsegem,regi
ügyekben i;1 <igyencsen megszerkeszt"1! az ilyen minden székely embernek. Irodalmi becsérték- kapják. Előfizethetni a következő cim alatt: jó hírnevét beszennyeztem, honnan veszi mindezekhez a bátorságot, gyáva, tacskó kolyok .
ügyekben az egyes hatóságokhoz 'ítézcndő kisebb kel biró mü, melyben ur, az iparos, a föld- E K. E. Kolozsvár. (Mátyás ház).
Mindezek után azt ajánlom maganak
beadványokat. A pereskedésre ez az intézkedés mives mind megtalálja azt, amit egy naptár- Franoia nyelvi esti tanfolyam,
sarkalni senkit sem fog. mert perek vitelére ingyen ban keresltei Az ,Uj székely naptár" több mint három hónapig tartó, felnőttek számára. A tan- nyomorú teremtés, hogy vagy igazolja, vagy
ügy védet nem adnak, ií'nilen Lzékely lóldmivcs 2( ) oldalas ; a bevezető naptári részeken kivül folyam végével a hallgatód a franczia nyel- vonja visss-a meggondolatlan kijelentéseit, —
ember, aki valamelyes jogügyletet, szerződést kötn:,
vétkem, tn igen nagy vétkem, — mert ha
a ..övetkezó fejezetekből áll: tzépirodalmi, vet szóban és írásban annyira bírják, hogy én
birtokot szerezni, kölcsönt lólvenni vagy töröltetni
soha nem lesz szükségük mesterre. Beirakoz nem, legyen meggyőződve, hogy az én kezem
történelmi,
társadaljpi,
közgazdasági
és
különóhajt stb., aki rendezetlen telelköny .ét adóügyét
hatni a régi törvényszéki palotában, első eme- a maga huta képea felével a legközelebbi
vagy bármely olyan dolgát rendezni óhajtja, ami- félék. Ára 1 korona. — Megrendelhető Qésen let, Hollander nyelvi és zenei iskolájában.
érintkezésbe jön.
ben ő maga járatlan és am'kben cdi1:g vagy a Bariba Balázs pénzügyi fogalmazónál, a könyvCsÍKSzentdomokos, 1907. dec. 1 én.
— yittlráno* kOHzöuet. Mindazon jó
saját eszére, vagy hozzá nem é* .ők ((...ácsaira és kereskedésekben és közs elöljáróságoknál.
Szakács Antal.
— 9zlnbázi évadunk közeledése alkal- barátok és ismerősüknek, kik kedves kis fiunk:
segélyére támaszkodott, költség nélkül megkapja
mából szükségesuek tartjuk már most a pár Tiborka tememetésén megjelenni szívesek vola szükséges útbaigazítást és segedelmet.
hónap múlva városunkba érkező Fehér Károly tak, ezúton mondunk hálás köszönetet. Rudics
— Székely kisgazdák tanulmányi színtársulatával foglalkozni. A társulat jelenleg István és családja.
kirándulása. A székelyföldi miniszteri kiren- Szászrégenben működik, hol eddig o követKÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
deltség a löldmivelésügyí miniszter engedelmével kező színdarabokat adta elő : Milliárdos kisés támogatásával ével '{int tan-.-.lmányi kirándulást asszony, A nap hőse, A becsület. Víg özvegy,
Xf/ilvátioti MMixönet.
rendez Algyógyba,
ottar' tóldmivesiskola gaz- Svihákok, Keresd a szived. Koldusgróf, KurucMindazok, kik felejhetetlen jó férjem el= melléképületekkel együtt = (
daságának megtek:'ltésére. az oka..fi .1 gazdálkodás furfang. A társulat taeiui közt szerepelnek: halálozása alkalmával szívesek voltak részvébemntatása és ismertetése céljából. Az idei kirán- Turi Marcsa, Sebestyén Rizsi, Perényi Melánie, tüket nyilvánítani, fogadják ez uton is hálás
mely áll 5 szoba, konyha, kamra,
dulásokon Maros-Torda, Torda-Aranyos, Udvarhely, Asbóth Lili, Komáromi Terus, Krnssóy Józsika köszönetemet.
Csík, Háromszék és Kisküküllő vármegyéből ösz- színésznők, Zilahi, Dányi. Kovács. Ivánfi. Hekettős-pince, mosókonyha, Istálló
Mikóujfalu. 1907. deczember 8.
szesen 340 székely kisgazda, továbbá lelkészek és gyes <y, Bninti színészek. Mint az ottani - Maros.
.
és 2 raktárhelyiségből
Tisztelettel:
tanítók vettek részt a tavalyi lílil résztvevővel völgy" c. lap irja: a társulat, eltekintve néözv. Szántó Józ8efnó.
szemben. Ez a számbeli növekedés legkéiségtele- hány apró hiányosságtól, teljesen megfelel a
\ A = a Fö-utcában. eladó. = \ j \
nebb jele annak a fokozódó érdeklődésnek, amelyet várható igényeknek; az igazgató mindent ela székely kisgazda közönség az okszerű gazdálKÖZGAZDASAG.
követ,
hogy
a
közönség
meg
legyen
elégedve,
,:
/I
Bővebbet a kiadóhivatalban.
\\
kodás iránt inint nkább fokozódó mértékben tnnusit.
viszont a közönség is pártolja, szép száminál A „Hermea" Magyar Általános Váltó üxlet Héss— Erdelyrészi vásárok december látogatja a szinházat. — Kzekntán remélhetjük, vónytársaság, Budapest, heti jelentése a tóaade»
forgalomról éa a pénsplaoról.
havában. 7. Körösbánya, Oláh-Káposbánya. hogy a tavalyi, többnyire kezdő és gyenge
Budapest, 1907. december 5.
— 9. Ápold, Csikbánkfalva.. — 10. Nyárád- erőkből állott társulat helyett az idén egy
A tőzsde n lefolyt héten határozottan sziSzereda. — 11. Dés, Gyalu, Ó-Radna, Uzon. —jobb, sőt mindenben megfelelő színtársulat
lárd irányzatot követett, nini elsősorban a pénz- Egy jobb családbeli árva leányka
IJM
12. Boicza, Nagyapóid, Zám. — 13. Bethlen- játékaiban fogunk gyönyörködhetni.
helyzetének javulására vezetendő vissza, de
Szent- M'klós, Bözöd, Gyergy >-Szent-Miklós,
ajánlkozik
gyermekek
mellé
— A hazatérők Hatalmas hajók, kü- pincz
Nagy-Selyk. — 14. Földvár. — 1G. Brád.
lön vonatok szállítják haza a megcsalódott nzmilVlül azon körülmény nt;k is tudandó be. hogy
uri házhoz.
Tudakozódni
17. Gyalafehérvár, Parajd. — 18. Mező-Örmé- magyarokat Amerikából. A hazatérőknek mun- nz osztrák-magyar államvasut-társaság államosiményes. — 19. Szilágy-Csoh. — 20. Alsó- kával való ellátása érdekében a kormány gyors tásánrk hírére ezen társulat részvényei jelentékeny
lehet
e
lap
kiadóhivatalában.
emelkedést
értek
el
és
ezen
a
bécsi
tőzsdén
vezető
Csernáton, Szilágy-Somlyó, Vízakna — 21.
tesz. A december 6-án tartott papír gyanánt szereplő részvény árjavulása, az
Szent-Ágotha, Székely-Udvarhely. — 22. Nagy- intézkedéseket
a hazatérő munkások érdekéIda. — 23. Abrudbánya, Csík-Szent-György, minisztertanács
irányzatra szilárditólag hatott. Kppcn ezen 711 —1907. sz.
ben a következő határozatot hozta : A haza- egész
KükUllóvár. — 24. Bánffy-Hunyad. — 28. Xagypnpirnak későbbi hanyatlása volt az oka annak
Árverési hirdetmény.
térőket
első
sorban
a
meglevő
kereskedelmi
Ajta. 90. Algyógy.
is? hogy a hét utolsó napjain az összes töhhi érAlulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel
és ipari vállalatoknál, az állami vállalatoknál tékek
is
többé-kevésbbé
árcsökkenést
szenvedtek,
— AB árvaházi igazgató-választmány és a mezőgazdaságban alkalmazzák; amennyiközhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásfolyó hó 7-én tartotta második rendes illését ben pedig ezeken a helyeken elegendő munka anélkül azonban, bogy a kedvezőbb alaphangulat bíróságnak 1907. évi .Sp. II. 616/3. sz. végzése
Kovács Antal elnöklete alatt, mely alkalom- oein akad, a kormány rendkívüli munkaalka- veszendőbe ment volna. Még nagyobb mértekben, folytán dr. Erős Vilmos csíkszeredai végrehajmal elnök az eddig tett intézkedésről számolt lomról fog gondoskodui és pedig utépités, vízi mint az internaţionala értékeknél n helyi papiak- tató részére Kánya Jakab delnei lakos végrebe. Ez intézkedések közül legnevezetesebb, épités, kómunka előkészítésével, amely munka nál jutott kifejezésre a tőzsde kedvezőbb hangu- hajtást szenvedő ellen 166 kor. s jár. követelés
hogy a létesítendő árvaház javára a csiksom- télen is folytatható. A határozat végrehajtá- lata és tekintettel a; lappangó áru csekély voltára, erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folylyói főgimnázium és területe a róm. kath. stá- sával megbízták a pénzügyi, a kereskedelmi már kisebb tételek *ánti kereslet is az árfolyamok tán alpere.-tól lefoglalt és 1395 koronára betastól örök áron lehető jutányosán megsze- és a földmivelésügyi minisztert és a foldmi- tetemes emelkedését vontu maga ulán. Igy pld. né- csült ingóságokra n csíkszeredai kir. járásbíróreztessék. Örömmel veszünk tudomást arról, velésűgyi minisztériumban külön munkaköz- hány darab pesti hazai első takarékpénztár rész- ság 1907. évi Sp. II. G1G 3. sz. végzésével a
vény vásárlása az árfolyamot kb. 1700 koronával további eljárá» elrendeltetvén, annak az alaphogy a létesítendő árvaház ügye oly kezekbe vetítő osztályt létesítenek.
fel, viszont ezen szükséglet megszűntével és telülfoglaltatók követelése erejéig is, a
van letéve, hogy anak megvalósulása rövid
— Uj állami szemkórház Brassóban emelte
árfolyam mintegy HO0 koronás visszaesést mu- mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna,
idő kérdése.
Folyó évi december hó 2-án egy nagyjelentő- az
— Korcsolya-egyleti közgyűlés. A ségű kulturális intézmény nyilt meg. Ötven éve tatott tel. Lényegesen emelkedett még nz Első ma- it végrehajtást szenvedett lakásán, Csikdelne
A csíkszeredai korcsolya-egylet folyó hó 8-án már, hogy szerény viszonyok között létesitet gyar állalános biztosító társaság, n Wcitzer-félc községéheu leendő megtartása határidőül 1907.
délelőtt tartotta alakuló közgyűlését a Kosuth ték a szemgyógyintézetet. Vezetője Fabritius vnggongyár, salgótarjáni kő szénbánya részvények évi december hó 17. napjának délelőtt 8
szálloda nagytermében. Elnök lett: dr. Bocs- Ágoston dr. buzgóságának és ügyességének árfolyama és miiithogy kereslet mutatkozott még órája kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt
kor Béla; titkár: dr. Élthes Zoltán; pénztár- lehet köszönni, hogy a betegforgalom évről- az urikány-zsilvölgyi kőszénbánya részvények iránt, ingók ós pedig a fenti számú végrehajtási
nok : Veres Árpád; igazgató: Kovács Miklós; évre emelkedett és sok ezer ember nyerte melyek Iiudapcsten ugyan niucseuek jegyezve, de jegyzőkönyvben 1—7., 13—18. és 21—26. tételei
jégmester Dávid László. Veress Árpád és Ko- vissza meggyöngült 9 elveszített látását, AZmely részvények mindazonáltal — hazai vállala- alatt felsorolt tűzifák, szekerek, lovak, hámok,
vács Miklós tagok által Albert Ödöu ideigle- utolsó évben már ezerre nőt a felvett betegek tokról lévén szó — a magyar közönség körében juhok, takarmányok stb. a legtöbbel ígérőnek
nes pénztárnok számadásai átvizsgáltatván, nz száma s az operálásoké meghaladta a kétszá- mindinkább tért hóditanak, anuál is inkább, mi- készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsés jövőjé Ől nagvou áron alul is el foguak adatni.
helyesnek találtatott, a közgyűlés ideigl. pénz- zat. Jelenleg a mostohán felszerelt és elhelye- litau a társaság üzletmenetéről
,;
tárnoknak a felmentvényt megadta. — A kor- zett kórház, minden egészségügyi követelésnek kedvező vélemény uralkot k. Xagy kereslet mutatFelhívatnak mindazok, kik az elárverecsolya egylet készpéuze a számadások szerint megfelelő hajlékba költözött, hol feladatának kozott továbbá ínég a magyar cukoripar társulat zendő ingóságok vételárából a végrehajtató
657 korona 96 fillér. A közgyűlésen intézke- ezután még fokozottabb niértékt.eu fog meg- részvényei Wuit is, miután a brüsscli cukorcouventió követeléset megelőző kielégítéshez jogot tarmeghosszabbításából kifolyólag a magyar cukordések történtek, Brra nézve, hogy a beálló telelni.
ipar helyzetére nézve is kedvezfl befolyást remél- tanak, amennyiben részükre a foglalás korábhideg idővel a jégpálya a nagy közönség ren— A fogyasztási adó alá eső cik nek és miután ezeu elsőrendű vállalat részvényei ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási
delkezésére álljon. A jégpálya elkészülését keket tartalmazó csomagok tartalmának
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi
három lobogó fogja jelezni. A mely közül egy pontos nyilvánítása. A postai csomagok tar- a jelenlegi árfolyam mellett <> százaléknál nagyobb jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt
a Zöldfához címzett (Nagy István) vendéglő tnhnát ugy c<'nii-atbiui, mint n szállítólevélen lehe- jövedelmezőséget biztosítanak.
A befektetési értékek piacán hosszú szünet kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval
kapuján, a második a Kossuth vendéglő előtt tőleg szabatosan és részletesen kell jelezni. Külöbejelenteni el ne mulasszák, mert különben
és a harmadik a bejárónál fog elhelyezhetni. nösen kívánatos, bogy a fogyasztási ailóvonnllid titán ismét nagyobb mérvbeu jelentkeznek vevők csak n vételár fölöslegére lógnak utaltatni.
Elhatároztatott, bogy amennyiben a hideg idő- kerített városokba, köztük kivált Budapestre szóló és hónapok után e lefolvt héten először sikerült
Kelt Csikszereda, 1907. december 2-án.
ben az acetylen világítás be fog válni az egy- oly csomagoknál, amelyek fogyasztási adó alá esd a hazai jelzálogintézeteknek nagyobb összegű záMolnár Sándor
let betenkint háromszor a jégpályát kivilági- tárgyakat ^husuemüeket, szeszes italokat stb.) tar- loglevél-tételeket Ansztriában elhelyezui.
A pénzpiacon már most is kezd könynvebkir. bir. végrehajtó.
tatja az esti órákban. Ezek után az elnök él- talmnznak. a tartalom tüzetesen és részletesen (pl.
biilés
mutatkozni
és
általános
azon
felfogás,
hogy
tetésével a gyűlés véget ért.
H kiló marliahlls, 2 kiló vailsertésbus, 2 nyúl, 1
az
újév
beálltával
még
sokkal
kedvezőbb
pénzvi— Steinherez cég — részvénytár pulyka, H kiló kolbász. 2 és fél liter bor stb. stb. i

— A földmivelők ingyenes Jogvé- met, egyúttal a székely együvét. rtozás érze tyezát hegységen át Nagyszeben khmat kua
delme. A löldmivelésügyí miniszter elrendelte, tének, a vallásosságnak, a Józanágnak és a iragasalati gyógyhelyiség. a nHohe Rinne'-tg. ,

földszintes kőház

I

SUSág. A bnkott Steinhercz-cég részvénytársasággá alakítása most már valószínűleg sikerülni
fog. Elsején alakult meg a ltomániai Fakiviteli
ítészvénytársaság, mely a Steinhercz-nzletet fogja
átvenni. Az uj társaság alaptőkéje (i,250.000 kor.,
ebből 5 millió elsőbbségi részvény és 1,250,000
korona törzsrészvény. A hitelezők követelés fejében elsőbbségi részvényt kapnak az uj részvénytársaságnál. a cég ama ü.telezőít, akik maguk is
fizetésképtelenek, valósziuü, hogy készpénzzel tizetik ki. Az uj részvénytársaság igazgatóságának
maga Steinhercz is tagja: az igazgatóság tagjai
között feltűnő nagy számmal vannak az ügy ,-édek.
A részvénytársaság átveszi a dpmanesti romániai
Üzletet, a veresenlővételt

— U] ssékely naptár. Most jelent
meg Bartba Balázs pénzügyi fogalmazó szerkesztésében az „Uj székely naptár". Minden
tekintetben megfelel e mű címének,- mert uj
is, székely is, naptár is. Uj eredeti munkák
vannak „Az aj székely naptárban". Eddi; csak
góbéságok, bolondságok foglalták le a székely
naptárak nagy részének üres lapjait, bogy
legyen min kacagni. Bartha a mai kor intő
szavát megértve, kiváló gyakorlati erzékkel
nemcsak mulattatni akar, hanem tanit is naptárában ; a ssékely nép pusztulását maga után
vonó egészségtelen állapotokra tereli a ügyei-

nyilváníttassák, bogy cz alapon az esedékes fogyasztási adó a csomag felbontása nélkül kiróható legyen. Hiányos taríalomny llvánitás esetén azonban
a csomag felbontása válik szükségessé, ami nemcsak a tartalom felesleges megbolygatna». okozza,
hanem a csomagnak rendes időben való kézbesítését is tetemesen késlelteti, minek következtében
a küldemény a feladó kárára a megromlás veszélyének is ki lehet téve. Hamis tartalomnyilv-ánitás
esetén pedig a csomag nem a címzett lakásán,
hanem a postahivatalban lesz kézbesítve és a címzettet a pénzügyőri kirendeltség az e'vont fogyasztási adó tízszereséig terjedő pénzbirsággal bünteti.
Kolozsvár, 1907. december 4. Az igazgatóság.

— „Erdély". Ez alatt a cim alatt jelenik meg kétszer havonta az Erdélyi Kárpát
EgyeBÜlet képes folyóirata, hogy a termé
szeti szépségek védelmére és az azokban való
gyönyörködésre serkentse a természeti barátait. A turistaság az egyetlen testedző foglalkozás mely egyúttal a honismeret gyakorlati teijesztésével a bazai föld megismeréséhez
és igy annak fokozottabb szeretetére tanit. Az
„Erdély* 'egujabb 9—10. száma is ezt a hazafias célt szolgálja. A ve-etó cikkely a háziiparcikkek turistalorgalml szerepével foglalkozik Ruzitska Béla dr. pedig leirj.; társas turista vándorlását a Déli Kárpátokban a Re-
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szonvokkal lógtu k számolhatni.
A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a következők voltak :
Kotr. as.
Dec. 5.
4'/o magyar koronajárodék
92.H5
M.40
Magyar hitelrészvény
—
744.—
754.
Pesti hazai I. takurékp. r. 1HÜIH).— 19500.
Első inagy. ált. bizt. részv.
D-00.— 10200.—
Salgótarjáni kőszénb. részv.
553.—
578.—
Weitzer-féle vuggongyár részv. 307.
324.—
Magyar cukoripar részv.-1B50.—
ltíHO.—
Osztrák magyar államv. részv. 6«7.6<»8.-

NYILTTÉR.
(E rovutbau kdzlfltteiért nem {eleifis a szerkesztő.)

Ambrus István okleveles

kántor

urnák.

Eláiulá nevét és mint jelzé, végezni akar
velem ez ügyben végleg. Kis hamis I Hát nem
tudja, hogy minden közös ügyet csakis az érdekeltek hozzászólásával, bozzâjârulâşâval lehet elintézni, — ergo én is itt vagyok.
Furosa valami lebet, amikor a szúnyog
köhög, ön akar erkölcsbiráu, tanítóra lenni ?
On, aki még a képe-de porát keféli ruhájáról;
On, aki az erkölestanitásb..n, az élet tapasztalataiban még csak négy lábon jár ? Miért
nem is tudtam, hogy a káatorválasztás alkalmával Uraságod tyukszen ére lépek, mert akkor olyanformán cselekedtem volna, hogy a

Köhögés, reksdtsig és hurut allén legjobb a

Réthy-féle pemetefű cukorka.
Vasáriásnál azonban vigyáztunk is határozottan Réthy-félst kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. - Egy doboz 60 flllér.

Osak Réthy-félét fogadjunk el.

ember

.
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Csttftömeg-eladási hirdetmény. 2018-907. ki. szám.
Szultán Gergely csíkszeredai bejegyzett kereskedő cég csödügyében a csődválasztmány határozata alapján ezennel
közhirré teszem, hogy a csődleltárban
1—732. tétel alatt felvett 14,829 K. 96
fill. beszerzési áru és 8S51 K. 26 fillér
becsértékü faszer-, rövid- és rőfös-áruk,
lábbelik, készruhák és bolti berendezések, u. m.: pénzszekrény, étrák, állványok, lámpák, áruasztalok stb. szóbeli
nyilvános birói árverés utján kiküldött
végrehajtó közbenjöttével egy tömegben
eladatnak.
Az árverés határideje 1907. évi
december hó 21 én d. e. 9 óra; helye
Csíkszereda, a Szultán Gergely üzlet
helyisége.
Kikiáltási ár a beszerzési á r ; az
ingóságok azonban &000 koronán alul
nem adatnak el.
A vételár készpénzben azonnal alólirt
tömeggondnok kezéhez kifizetendő; az
áruk pedig legkésőbb 1907. dec. 31 ig
elszállitandók ; az árverés határnapjától
azonban a csődtömeg azokért semmi
nemű felelősséggel nem tartozik.
Az ingóságok az árverési határnapig a tömeggondnok közbenjöttével
az irodai órák alatt a Szultán Gergely
üzlethelyiségében megtekinthetők.
Az áruk minőségéért a tömeget
semmi felelősség nem terheli.
Egyebekben az 1881. évi LX. t.-cnek az ingóárverésre vonatkozó határozatai nyernek alkalmazást.
Csíkszereda, 1907. november 29.

Pályázati hirdetmény.

A folyó évi deczember havában
meglartandó városi általános tisztújítás
alkalmával betöltendő és választás alá
eső tisztviselői állásokra ezetiuel pályázatot hirdetek, és pedig:
1. 2400 korona fizetéssel és 600
korona lakbérrel javadalmazott polgármesteri állásra.
2. 900 korona fizetéssel javadalmazott I. városi tanácsosi és városgazdai
állásra.
3. 800 korona fizetéssel javadalmazott II. városi tanácsosi, pénztári ellenőri és közgyámi állásra.
4. 1000 korona fizetéssel és 300
korona lakbérrel javadalmazott városi
pénztárnoki, földadó-nyilvántartási állásra.
5. 200 koroua tiszteletdíjjal java
dalmazott városi tisztiügyészi állásra.
6. Végre az elősorolt állások betöltésével esetleg még megürülendő
egyéb állásokra.
Pályázók kérvényeiket szabályszerűen felszerelve, folyó évi 'deczember.
hó 12-ig hozzám annyival is inkább
adják be, mert a későbben beadottak
figyelembe nem fognak vétetni.
Csíkszereda, 1907 évi november
hó 19 én.

ám.

Sz. 625 -1907.

A „TRIFOLEUM" HAJPETROLE
elejét veeaia fejbőr m e g b e t e g e d é s é n e k
s igy megakadályozza u Ituj kihullását s megvédi nemcsak u külső káros In-hutásoktól, de
megakadályozza a huj kihullását ínég ükkor is.
hft sulvos belső betegségben sinylúiUínk. — A
- T H f o l e u m " n hajunk ugys/ólván tápláléka s
igy a bajunk vele való rendszere* fijiolásn által
u fej sohasem kopaszodik és csak a legkésőbb
öregségben ős/.iil meg. Ilusználuta a legegvszeriibb: esténkihl lefekvés előtt a felrázott folvatlékkul niegncJvesiieil sţiongva Vügy g\a|»jn-iliu"i'bhnl a fejbőrt bekenjük; néhány napi használat
után megszűnik a hajhullás és kor|>aké|>/<i<|és
Hölgyeknek, állanüü használata nílkiilő/.het le->i

Egy üveg ál a 2 korona.
Három üveg ára 5 korona.

Kapható az vayedilii elárusitón:il

Felete Vilmos

SKEST;

Csitarefláta.

9773—907. ni. szám.

Pályázati hirdetmény.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel
közhirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1907. évi V. 877. számú végzése
folytán Puskáriu József brassói ügyvéd által
képviselt Hessbeimer J. L. cég végrehajtató
részére Szakács Károly csiksztdomonkosi lakos
végrehajtást szenvedő ellen 22 Ii. és 944 K.
58 f. követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és
2072 K. 42 fillérre becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság fenti sz. végzésével
a további eljárás elrendeltetvén, annak az alapés felUlfoglaltatók követelése erejéig is, amenynyiben azok kielégítési jogot nyertek volna,
végrehajtást szenvedő lakásán, Csikszentdnniokoson leendő megtartása batáridőül 1907.
evi december hó 28 ik napjaoak d. e.
11 óraja kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt
ingók, es pedig gazdasági eszközök, házi bútorok. bolti árucikkek stb. a legtöbbet ígérőnek
készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Kelhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató
követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak. amennyiben riszükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi
jelentőseiket az árverés megkezdéseig alulirt
kikúldötnél írásban beadni, vagy pedig szóval
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben
csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni.
Kelt Csíkszeredán, 1907. évi december
l ó 3-ik napján.
Keresztes Gyula

Csikvármegye közigazgatásánál a
nyugdíjazás folytán üresedésbe jiitt köz
ponti, illetve járási Írnoki, továbbá uz
ujoiian rendszeresített árvaszéki iktatói
és írnoki állásokra ezennel pályázatot hír
detek.
Ezen állásokkal egybekötött javadalmazások :
aj Iktató fizetése 2000 korona, lakkir. bif. végrehajtó.
bére 420 korona.
b) Mindkét irnok fizetése egyen 350—907. vbtó. sz.
Árverési hL-detmény.
kint 1400 korona, lakbére 360 korona.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
a-s
Dr. Ujfalusi Jenő,
Felhívom mindazokat, kik ezen ál évi IA.
törvénycikk 102. § a értelmében ezenpolpirmuslor.
lások valamelyiket elnyerni óhajtják,hogy nel közhirré teszi, hogy a csikszentmártoni
az 1883. évi 1. t czikk 19. és 33 §-aiban kir. járásbíróságnak 1907. évi Fh. 96/2. számú
Sz. 11191- 1907. tlkvi.
előírt képzettségüket s eddigi szolgála- végzésé következtében (iaál Elek fogy. szöv.
Dr. Imecs János
Árverési hirdetmény kivonat. taikat igazoló okmányokkal felszereli elnök által képviselt Tusnádfürdó fogyasztási
szövetkezet javára Korotli István és neje uj1—2
Qgyvád. töineggondnok.
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint sajátkezüleg irt kérvényeiket a vármegye tusnádi lakusok ellen 73 K. 24 f. s jár. erejéig
telekkönyvi hatóság a Székely népbank rész- főispánjához czimezve nz 190S. évi ja 1907 évi szeptember hó 12-én foganatosított
Árverési hirdetmény.
Nagy Mihály és neje Hulló nuár hó 6-áig bezárólag alulírott alis- kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 693
Magán megbízásból közhírre teszem, vénytársaságnak
liozalin elleni végrehajtása ügyében végrehajbecsült k ivetkező ingóságok, u. ni.: házi
hogy az Egyesült Faterinelők Vidor és tató kerésére a végrehajtási árverést 1500 pánnál nyújtsák be, mert a később be- K-ra
bútoruk, szőnyegek, könyvek stb. nyilvános
társai budapesti cég, mint Grosz Ferenc kor tóke s jár. erejéig a csíkszeredai kir. tör érkező kérvények nem fognak tigye- árverésen eladatnak.
jogutóda által a Miiek Testvérek és vényszék, a csikszentmártoni kir. járásbíróság leií.be vétetni.
Mely árverésnek a csikszentmártoni kir.
A pályázat inikénli benyújtására járásbíróság 1907-ik évi V 383 l. sz. végzése
Xeubaer Fatermelő Részvénytársaság területén levó, a Csikszentimre község határán
fekvő,a
esikszentiinrei
267.
sz.
tjkvben
A.
+
a 125000 -902. Hm. szánni remi.'lettel folytán végrehajtató kérése alapján Ujtusnád
brassói cégnek, mint Deutscli Adolf
1343 hrsz.
ingatlanra
96 korona kiadott vármegyei ügyviteli szabályzat községben lmecs Ferenc lakásán leendő eszjogutódának eladott s vevő által át nem 4886.
.
30 „
izlésere 1907. évi december hó 14-ik
4 és 5. § aiban foglaltak az irányadók. knapjának
vett következő fakészlet:
délutáni 2 órája batáridőül kitli5349/2 ,
14 ,
Csíkszereda, 1907 deczember 3.
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel
1. Csikmadéfalván, az Egyesült Fa- 5710. „
„
20
14 ,
Fejér Sándor, oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
termelők Vidor és Társai cégnek raktár- 7441. .
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi
44 .
telepén beraktározott 3115-50 köbláb 7719. ,
•-9
alispán.
IA. t.-c. 107. és 108. jj-ai értelmében kész4863/2., 4864. hrsz. „
352 _
faragott fa;
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükaz ottani 663 sz tjkvben A. +6967—6973 hrsz.
*
x
•';»óv
*
«fi
oi
'ii
aţ
-T*2. Ugyanott a vasúti állomásnak ingatlanra 131 kor., 0976—6931 hrsz ingatség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
rakhelyén beraktározott 2841 43 köbláb lanra 131 kor., a esikszentiinrei 700. sz. tjkv- A Csíkszeredai TakarékpénztárAmennyiben az elárverezendő ingóságokat
másuk is le- és felülfoglaltatták és azokra kifaragott fa, — az Egyesült Fatennelők ben 8544—8547. hrsz. ingatlan 142 kor; az
Vidor és társai cég által a helyszínén ottani 1484 sz tjkvbeu 903; 1. hrsz. ingntlanra Részvénytársaság tudatja, miszerint elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az
10 korona; az ottani 2037. sz. tjkvben 853 hrsz
1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek
és pedig ezen cégnek csikmadétalvai ingatlanra
22 koronában ezennel megállapított 1908. évi jannár hó 1-tól kezdve javára is elrendeltetik.
raktártelepén 1907. év december hó kikiáltási áron elrendeli azzal, hogy az árveCsikszentniárton, 1907. évi december hó
19. napján délután fél 3 órakor, nyil- rés a 267. sz. tjkvben C. 1. n. és a 2037. sz. a betétek után 5 százalék kamatot fizet.4-ik napján.
Ambrus Lajos,
kir. bir. végrehajtó.
vános árverésen, a legtöbbet Ígérőnek tjkvben C 1. a. Gál Antal özv. és a 663. sz.
\J/ -X- iXr & vT-' -X* X* -X- -X- X> X- 'X' X*
tjkvben
C
2.
a
özv.
Szopos
Antalné
Csató
Kataaz én közbenjöttömmel el fog adatni.
lin életfogytiglani haszonélvezeti jogát nem
Kikiáltási ár mindkét fatömegre érinti.
(r
Képkeretek nagy választéka!
együttesen 4023 korona 95 fillér.
1. Az árverésre határnapul 1908. febA fakészlet a kikiáltási áron alulruar 10. napjának d. e. 9 óráját Kozmás község házához tűzi ki.
is el fog adatni.
A ke a emség szivee
££gy©imék©5)á
A kir. járásbíróság tkvi hatósága.
Bánatpénz nem teendő le, de vevő
Csikszentmártou, 1907. nov. 21.
köteles az egész vételárat és a vétel
Qözsy Péter,
a
után járó III. fokozati illetéket az árveA nagy közönség szíves figyelmét felhívom nagyválasztéku képkir. athiró.
a>
rés után azonnal készpénzben lefizetni
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom ^ -•=--•=• —
M
Ha ezt nem tenné, az árverés nyomban
a
495—907. rki szám.
E 6 É S Z ÉPÜLETEKNEK
ÜVEGEZÉSÉT,
folytattatni fog.
o
A fa tömeg a vételár lefizetése után
t»
bármily fajta és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki
U)
azonnal birtokba adatik vevőnek s ezen
megtekinteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebbŰ
időponttól kezdve az azt érhető minden
Csíkszereda város tanácsánál 1908.
nél szebb és minden igényeket kielégítő képkereteket mielőtt azt másHH
veszély és károsodás vevőt terheli.
évi január elsejével több rendőri állás
J . I hol megrendelné, — amit olcsón és gyorsan állítok elő.
Vevő köteles a vasúti állomás rak- lévén betöltendő, azokra ezeutiel pályáMindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagya
helyén levő fakészlet után az árverés
ságú képet kap. Csupán három koronát kell Hzetnl a passa-portuért.
® '
zatot
hirdetek.
napjától kezdze járó fekbért a vasútnak
Teljes tisztelettel:
megfizetni; az eladó cég rakterületén
Az állással 576 korona készpénza !'
levő fatömeget pedig onnan az árverés fizetés és természetben kiszolgáltatandó
® í >»-»
KARDA GYULA.
napjától számított 30 nap alatt saját egyenrubázat jár.
költségén elszállíttatni.
A rendőri állást elnyerni óhajtók
Özv.KardaLajosnéitalmérésében ^ t í t o ^ . u S ;
A fakészlet az eladó cégnek csikmadéfalvi raktár kezelőségénél való kérelmüket alulírott rendőrkapitányhoz
a legfinomabb tearumok, s mindenféle égetet és szeszes italok kis
jelentkezés utján a helysziuén az árve- deczember 15 ig nyújtsák be.
és nagy mértékben, melyek a legolcsóbb árak mellett hozatnak forgalomba.
résig bármikor megtekinthető.
Csíkszereda, 1907. november 27.
Kelt Csíkszeredán, 1907. dec. 6
Olcsó és pontos kiszolgálás!

Pályázati hirdetmény.

SL

Dr. FoéLor Antal
kir. kftzjegy^ő.

2-s

Kovács János,
rendőrkapitány.

Hosszurovó Cement Födélcserép
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag, olcsó áron kapható
Iroda: Kapu-nlea

IS.

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.

I r o d a : Kapu-ulen 15.

C S Í K I

December 11.
A nagyérdemű közönségnek szíves
figyelmébe ajánlom ujonan és kényelmesen berendezett
8-

FÉNYKÉPÉSZETI
fflMŰTERMEMET®
amelyben a modern fényképészet minden
kívánalmainak megtelelő képeket készítek.
Czélom nem a hangzatos reklámhajhászás, hanein a nngyérdemii közönségnek továbbra is önzetleu és becsületes
kiszolgálása.
Több nagy czéggel való egyenes összeköttetésem folytán abban a kellemes
helyzetben vagyok, hogy a matt fénykéképeket is a fényes képek árában készíthetem; azonkívül bármely reudelésnel
amely 6 darabon felül van, egy példányt
díjtalanul adok
A karácsonyi ünnepek közeledtével
bátor vagyok a nagyérdemű közönség h.
figyelmét felhívni arra, hogy semmiíélc
ajándékkal nem örvendeztethetik meg
övéiket ugy, mint egy szép és tartós kivitelű életnagyságú mellképpel, bróinsifist, platináit, vagy olsjfestsssel színezett kivitelben, amelyet teljes felelősség
mellett szolid árban állítok elő. Továbbá
mindenféle különlegességeket, úgymint:
fényképeket selyemre, üvegre, fára vagy
porczellánrs bsegetve, síremlékek részére
szintén szolid árak mellett vállalok.
Midőn a nagyérdemű közönség b. pártfogását továbbra is kérem, bátor vagyok
megjegyezni, hogy csak első-minőségű
anyagból dolgozom és
s/o|
:
igy minden nalam készült munkáért fele- BIRÓ JÓZSEF
lősséget vállalok, ugy
... ,
a kivitel, mint tarfeWktPWtl Mim
tósság tekintetéhen. Csíkszeredában.

Csikszereda, 1907. november 15.

KALMÁR 5 ENCÍEL.
MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA

Vúrosi r a k t á r :

38

Gyár cs iroilu:

Ajánlja tiţry cséplőgép, mint mulonni/criim* Irprjivizcriilil) I te ti xi ti motorjait. Itt nzinlokoinoMlljuit, vulninitiL í/ivó-gázmotorjHit, nirlvek V. Lipót-köiul 18 bármikor il/.t'iniioii ttic^tckíiiilicl«>k.

Kzon motorok r^yi-nli'ft'S júrnsunk és Wumihitos
o^vs/nrii s/crko7."'Itik folytán l>ármoly U-pjúrntlntitilili i'inl'i'r ált;il is uzrtiuuilküimycn kt-zc-llirtök.
Á r j e g y z ő k i n g y e n . Olcsó á r a k részletflEetési e

A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE.

hozzátartozó melléképületekkel,

Weiszfeiler Sándor,

elutazás miatt, szabadkézből olcsó áron
eladó. — Bővebbet a kiadóhivatalba!].

17 - 62

sUr^ «Ur

pipi re-szucs.

divat-czikkek. vászon-,

Elvallal megbizásokat es p é n z b e s z e d é s e k e t a helybeli piacra
Hivatalos h e l y i s é g e i : saját házában, miudeunap délelőtt 8 órától
r.i-52
nyitva vannak.

ij^iEMiinEnniMiinBiiBii^

A MATÍYAR GAZDÁK VÁSÁRCSARNOK E L L Á T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E

F I Ó K I N T É Z E T E , M ES 0

leizálogkölcsönöket nyújt ;1(K) koronától
kezdódéleg felévi tőketörlesztést és kamatot
magában foglaló részletfizetések
e'lenében 10-tól
l>5 évig terjedő időre 41 , alapkamaton. Magasabb kamatú elözó kölcsönöket konvertál.
Mindeu kölcsönt a leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat
legolcsóbb kamat mellett.
Takarékbetéteket naptól-napig 4"/„-al kamatoztat és azokat rendszerint felmondás nélkül fizeti vissza.
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó biztosítékra
Foglalkozik a bank- és péniváltó-üzlet minden ágával, u. m.: vásárol és elad a legméltá
nyosabb áron értékpapírokat, sorsjegyeket,
idegen pénzeket stb.
Eltd sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az első részlet lefizetése után a nyeremény már a vevőt illeti.)

Legújabb férfi és nöi

!

Bevált idegen pénzeket.
Folyószámla hitelt nyújt.

Vidéki m e g r e n d e l é s e k a l e g g y o r s a b b a n l e s z n e k eszközölve.

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Elvállal töisdel megbízásokat
és átutalásokat bármely piacra.
Az intézet képviseli az ország
legrégibb és legnagyobb „Trieszti
általános biztosító társaságot" és
eszközöl tüz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.
:«; _ r, >

BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE
G Ö Z S Y Á R P Á D GYÓGYSZERÉSZNÉL C S Í K S Z E R E D Á B A N .
A szövetkezet borosztálya a nagyméltóságú foldmívolesügyi miniszter támogatásává! létesült és annak állandó felügyelete alatt áll. A szövetkezet által szállított borok kivétel nélkül a budapesti
m. kir. országos cbemiai intszet
altal vaDnak felülvizsgálva s azok
tisztaságáért s valódiságáéit a legteljesebb mértékben szavatosságot vállal a
szövetkezet.
Az ország legjobb borvidékeiről származó kiiünő minöségii zamatos; fnjhorok !
Kiadás nagyban és kicsinyben. Vörös
ós fehér borok hordókban és palaczkokban, 62 fillértől felfelé literje.
A szövetkezet szállit a boron kívül
jutányos árakon mindennemű égetett
és edesitett szeszes italokat is, melyek szintén Gözsy Árpádnál rendelhetők meg.
5-52

Van szerencséin a t. vevőközönség szives tudomására adni, hogy

VALÓPI M A Í Y A R GYÁRTMÁNYÚ GYERMEKJÁTÉKOK ÉS DÍSZMŰÁRUK

paplan-, czipő- és kész-

szép választékban érkeztek, melyeket a hazai czikkek terjesztése czéljából leszállított áron árusitok el.
Teljes tisztelettel-

* * ruha-raktár. #

POTOTZKY

*

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

egy millió korona.
Betét állomáuy
350 000 kornna.
Értékpapír készlet
Tartalékalap
85 000 korona.
Alaptöke
200.000 korona.
J I e | ; t a k i i r i l t ) l l Ifikék I I Í / . I O H ellirlyrzéKP.
Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratu kötelezvényekre, tisztán
ós nyiltan felszámított legolcsóbb kamatra.
Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél tetszése szerinti részletekben, vagy teljes egészében bármikor visszafizethet; a tökét, anélkül,
hogy e cimen bármi néven nevezhető utáiifizetésre volna köteles..
Más intézeteknél fennálló adósságokat a fél költsége és utánjárása nélkül kifizet és konvertál.
Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított
értékekre.
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket.

SZÜCSMÜHELYT
n y i t o t t a m , Imi ki/áról. p s a j á t k é s s i t m e n y ü mi ml' -nuvintt n ö i g a l l é r o k
(l*onki k a r m a n t y ú k (muitok), s z ő r m e ,
k r i m m e r és s z ö v e t s a p k á k u IrpujaMi
diviit után u lfgolc-óltl» áiitk melleit
knj'liatúk
I'l'v a l<»vár«i-.l>;ui. initil a kiilfüliluii szctv.dt tf11> 1-/.1.1 lul ,iiiii c léfrn
nUlian U kelleiiK'S lirlv/.FT !••• jut tat N;ik,
hogy a k'giiu'sx/.t'lili im'iiö Ízlésektirk
u lopponto^aMuiu és IcpnupvoMi mepelégiulésre nu-pn iitli-lés után elegi-t
tiiilok tenni.
A iont eniliU-lt. ken kivül késxitck
a legújabb tliVut után tniuilrnnonn}
Bsörme, n ö i és g y e r m e k - k á b á t o k a t ,
flgarok
es p a l e t ó k a t , <>py.</.óv.il <•
szakmához lititozó ü>-i/es Lvikk'-ket
Irpiívor-aliluui pontos kW/olptiIsts ós
Ifgol.sóhl. árak nn'll.'tt
l*i:ys/.intóii elvállalok b e b o l e l é s e k e t , p r e m e z é s e k e t , j a v í t á s o k a t és
átalakításokat.
Nálitiu vásárolt s/.<nmeái uk d í j m e n t e s e n tisztit t a t n a k .
liecses pártfogását kérve, vagyok
kiváló líszlelrttel

C s i k s z e r e d a városban
EGY EMELETES KŐHÁZ

Szelvény-beváltás.

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN.

Van s/tTctiesém n l. kö/önsrg 1>.
tiiilomásáiii hozni, Itopy B r a s s ó b a n ,
L e n s o r 20. s a á m a l a t t i d e i g l e n e s e n

xUrvUsţlir Mi/Ml; >11/

Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.

• • »

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR

Ü s l e t e m folyó évi o k t ó b e r h ó 1-től
K a p u - u t c a 46. est. a l a t t n y i l i k m e g

p&ronkint 140 fillértől 7 0 0 fillérig
T r o h á n J ó z s e f piaeztéri vas- és
füszer-üzletében Csíkszeredában.

Uj persely-betét rendszer.

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖNCsíkszeredában kapható a gyógyszertárakban, valamint
F e k e t e V i l m o s illatszer-raktárában.
in r.a

kitünf^pio 1 ^;; Eoeflilletezö öjdonsái!

Olcsó árban kaphatók
MINDENNEMŰ FÉRFI
ÉS NŐI KORCSOLYÁK

EB C S Í K S Z E R E D A I

4 1 ( 8 4 B I V , 4 ! í ¥ S E í K E Í í M e . . á s a 1 k e s , i© í i L
ÁXMA 8 I V , 4 & ¥ E E J E K É B I S Z A F F A M ásft 1
&LB& B I V A E t f f E Î K R i K
4 f « & Mei. i ö f i t .
hatása gyors és állandó. — Dr. gróf Hiigonnay Vilma budapesti orvos
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények a r c - é s kézbor finomítására. a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is, rózsás szint
gS jfju bájt kölcsönöznek az arcnak. =~~
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej
készítményektől. — Az Alba bivalytejkrem készítmények nem csak
harmatfinomságot és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg,
szél és nap ellen is a leghathatósabban megvédik. A krém és szappan
egyforma jóhatásu, a hölgypor pei'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon
felismerhetetlen. 2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve küld a készítő:

• • • •

mint derült idibso eszközlök.
Kívánatra vidékre is utazom.

RA N

I

, VI., UlM-olcw 19.

V., Lipót-köral 18.,

• • •

• •

A hatalom és ártatlanság keverékei az

= = = = = Az i g a z g a t ó s á g .

Állandóan fűtött műterem.
Gyarekfelvételek naponta délelőtt 10 órától
délután 2 áráig. - Felvételeket ugy borult,

ÍB8053E8 Sl^

s s s s s s m *

[ A z „Agrár Takarékpénztár r.-t.
• Marosvásárhelyt
Csíkszeredai F i ó k i n t é z e t e
elfogad ez idő szerint takarékbetéteket
5"'» kamatozás mellett. A 10"» tökekamatadót az intézet sajátjából fizeti.

3

50. azftm.

L A P O K

PÁL g f f i S S " ™

CSIK-SZEREDA.

Nyomatott Hsvobods Jóssof köoyvoyondájibM, Csikaisredtban, 1867

Ajánlja lovÁl'liii Gözsy Árpád r F c k i t e - s a s J
^yógys/.erlúru műIaborutóriuiUHbau feldolgozott
székclj'fültli p y ó g y t e n n é k e i t és a legujabbaii
forgalomba hozott kozmetikus czikkcit, u. m.:
I b o l y a - k r é m és s s é k e l y h a v a s i - g y o p á r k r é m , HZ arcz és kéz bársonyosan pubáu és feltéren Lurtúsára. Bármely orszá£osau hirdetett krémekkel kiállja a versenyt. E g y t é g e l y Sr» 1 k o r .
H a r g i t a i n ő v é n y - h a j s s e s E . legkitűnőbb szer
hajhullás és Imjkorpa elten. E g y Üveg BTtt
1 k o r o n a 4 0 fillér.
Salloyl H e n t h o l SBájvll, a fogak és a száj
ápolására; a ío^ok fehéren tartására páratlannak ismert cpyed iil álló szer. E g y ü v e g 1 kor o n a 8 0 fillér.
Ajánlja kiilöuféle l i k ö r - e a s e n o i a í t es az ahhoz
szüksépes kellékeket, melyekkel, háziliig készitve, egy liter kitiiuA likőr alig jön 1 korona
60 fillérbe.
E g y ü v e g f e n y oki v o n a t 1 k o r o n a ; orvosilap csi'i/., köszvény, hlilés és idegbajoknál rendelve; meh'p kádliirilúbe ö n t r e , kész egy ki*
tiiuő feuyüfürdú.
Ajánlja n ó i é s férfi ó v s z e r e i t , teljes diszkréezióval, jálányos árakon.

Legjobb minöségii Singer-varrógépek, utazó s
kézi kofferek és temeţ:
kezési cikkek raktára.

I

