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atoaMftáM 
A magyar kereskedelem és ipar jö-

vendőjének legfontosabb  problérnaja Ma-
ţr\ arorazág belső piacának kiépítése, vagy 
,üm azzul egyértelmű, a magyar falu, 
ui>n) fogyását  semmit, s igy nem szol-
(rjillmt i'gy hatalmas ipari termelés és 
kereskedelem alapjául. A falu  meghó-
dítása tehát az az igen fontos  feladat, 
mely a magyar kereskedelemre és iparra 
hárul. 

A falu  meghódítása elé azonban óri-
ási akadályok gördülnek. A falusi  nép 
t-lmaradottsága, konzervatizmusa, a me-
zőgazdasági cselédek és munkások ol-
csó munkabére az agrárizmus politikai 
és gazdasági hatalmának alapja. Ezt a 
hatalmi alapot támadja meg az előre-
törő és kulturterjesztő kereskedelem, 
ezt védelmezik kétségbeesetten az ag-
ráriusok képviselői, a nagybirtokosok, 
s azért egész bátran állíthatjuk, hogy 
az agrárizmus és a merkantilizmus kö-
zötti küzdelem ütközőpontja a falu.  Az 
agrár hatalom fellegvára  a falu,  s bár 
a falu  meghódításától fQgg  a magyar 
kereskedelem és vele együtt az ipar 
fejlődése,  az agrárok minden hata muk-
kal a falura  feküsznek  8 a kereskede-
lem útját elállják. 

A kereskedelem szempontjából a falu 
lakosságának tulajdonképpen csak há-
rom nagy csoportja bir különös fontos 
sággal. A mezőgazdasági munkások és 
cselédek, valamint a kisbirtokosok. Az 
első két csoport, a mezőgazdasági cse-
lédek és munkások Magyarország lakos 
ságának csaknem a felét  teszik. S ez 
az óriási tömeg, mint fogyasztó  tömeg 
nlig jöhet számításba. A mezőgazdasági 
cseléd és munkás elmaradott, tudatlan. 
Kulturszükségletei nincsenek, beletörő 
dott a fennálló  bérviszonyokba, melyek 
tőképp természetbeni szolgáltatásokon 
alapulnak. A cseléd az mindent termé-
szetben kap. Ruhát, lakást és élelmi 
szert. Készpénzjövedelme alig nagyobb 
00--6O koronánál. A mezőgazdasági mun-
kás pedig szintén kedveli a természet-
beni munkabért, ezért vállalja el ré-
gért az aratást és cséplést, ezért miveli 
meg részért a burgonya, vagy kukorica-
földet,  ugy, hogy jövedelmének arány-
lag csekely része készpénz. Ha még 
eh ez hozzávesszük, hogy mezőgazda 
sági munkabérek általában Igen alacso-
nyok, teljesen tisztán áll előttünk, hogy 
a magyar falu  lakosságának legtekinté-
lyesebb része a kereskedelem és álta-
lában a fogyasztás  szempontjából a vá 
rosi lakosság mellett messze elmaradt 
A kereskedelemnek, a a piacot kereső 
magyar iparnak tehát elsőrangú érdeke, 
hogy a mezei munkabérek emelkedje 
nek, s hogy a mai naturáliB szolgálta-
tásokat lehetőleg pénzértéken alapuló 
tiszta bérviszony váltsa fel. 

A cselédek és munkások mellett a 

harmadik fogy  asz'ótömeg a kisgazda. A 
kisgazdák azoubau Mi tyarországon rend-
kívül elmaradott gazdálkoi tst folytat 
uak. Tudat'anok, igen sok helyen még 
régi háromnyomásos gazdálkodást foly-
tatnak, a nagyhozamu gumós növénye-
ket nem kedvelik s a termelési eszkö-
zeik primitívek. A mi kevés készpénzt 
keresnek, as elmegy adóba, ugy, hogy 
tulajdonképpen kulturfogyasztásra  ke-
vés esik. A kereskedelemnek elsőrangú 
érdeke, hogy a kisgazdák száma a nagy-
birtokosok rovására növekedjék, hogy 
a kisgazdák tanuljanak intenzív gazdál-
kodást folytatni,  s hogy a kisgazdák ki-
fosztására  alapított magyar adórendszer 
gyökeres változáson menjen át. 

Meg kell tehát hódítani a falut  a ma-
gyar kereskedelemnek 1 És a folytono-
san előretörő kereskedelem el is indult 
a hódító uton. 

A kereskedelem kulturát terjeszt, 
kulturszükségleteket ébreszt, s ezért ön-
maga váltja ki azokat a hatásokat, a 
melyek a magyar faluból  egy nagy fo-
gyasztó telepet teremtenek. Azonban a 
cselédek és munkások munkabérköve 
telése, a kisgazdák terjeszkedése és kul-
turális emelkedése a régi nagybirtoko-
sok politikai és gazdasági hatalmát gyö-
kerében támadja meg. S a nagy birto-
kosság egyszer csak azt vette észre, 
hogy inog a talaj, a magyar falu  meg-
mozdult, ki akar lépni régi konzerva 
tizmusából. S ekkor a hatalmi pozíció-
ját féltékenyen  őrző nagybirtokosság 
kiadta a jelszót: Ki a faluból  a keres-
kedőkkel ! A falu  a merkantilizmus és 
a nagybirtokosság közötti küzdelem üt-
közőpontjává lett s megindult a bare a 
körül. A szövetkezeti mozgalom, a vég-
rehajtási novella, a mezőgazdasági cse-
léd- és munkástörvény, a telepítési ja-
vaslat stb. bizonyságai annak a harcnak, 
mely a falut  akarja elzárni a kereske-
dők elől. 

Ez a harc talán ma a leghevesebb. 
8 hogyha a kereskedők szerény anyagi 
és társadalmi erejét a nagybirtokosság 
óriási vagyonával és hatalmával össze-
mérjük, alig hihetüuk a győzelemben-
Ha a harc csak a kereskedelem és a 
nagybirtok között folyna,  föltétlenül  az 
utóbbi javára dőlne el. Azonban a me-
zőgazdasági cselédeknek és munkások-
nak, valamint a kisbirtokosoknak kultu-
rális és gazdasági emelkedése nemcsak 
a kereskedőknek, hanem ezeknek a tö-
megeknek is mindennél fontosabb  érde-
ke. A kereskedelem tehát ne csak a 
nagybirtokos ellen harcoljon, hanem tá-
mogassa a falu  emanoipációs mozgal-
mát, a demokratikus mozgalmakat is, 
mert ezáltal gyöngiti igazán ellenfelét. 
Minden kulturális és demokratikus ha-
ladás közelebb viszi a kereskedelmet a 
fa'u  meghódításához, mert az a falu 
anyagi jólétét és szükségleteit, tehát a 
forgalmat  növeli. Mindenkinek, akinek 

érdekei Magyarország belső piacának 
kiépítését megkívánják támogatni kell 
>>z általános választói jogot, népoktatást 
a legmesszebbmenő mér.ékben, minél 
intenzivebb parcellázást, szóval mindazt, 
amit demokrácia és kultura név alatt 
ismerünk. Ez az igazi ut a falu  meghó-
dításához. 

Jegyzői közgyűlés. 
Csik vármegye községi- és körjegyzői e hó 

G-án Tu»nádfürdön  tartották meg évi rendeB 
közgj ülésüket, nz egyleti tagok szokatlan ér-
deklődése mellett, a gyűlésen az egyleti ta-
gokon kivUl megjelent Bartalis Ágoaton alesiki 
főszolgabíró,  üálior János szolgabíró, Karkas 
Imre számvizsgáló, Iiápolti Mózes uzoni, Sánta 
Lajos málnási, Apor János gidófalvi,  Iocze 
Balázs árkosi, Csákány József  zaláni liárom-
székmegyei jegyzők. A közgyűlést délelőtt 10 
órakor Pálffy  András egyleti elnök a követ-
kező jelentéssel nyitotta meţ: 

Tisztelt Közgy űlés! 

Ha visszatekintünk a jegyzői kar múltjára, 
sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy annak 
dacára, hogy ez a testület az, melyoek vál-
Inira a törvényhozás minden törvénnyel ujabb 
éB ujabb, ma már majdnem elviselhetetlenné 
vált terheket rakott és rak le, mégis zúgoló-
dás nélkül lü'i azt a testet, éB lelket ölö sok 
oldalú zaklatást, melynek állandóan ki van 
téve. Ai utolsó 2 évtizedben alig hozatott tör-
vény, a mely a jegyzőnek, ennek a különle-
ges közigazgatási mindenesnek munkáját ne 
azaporitotta volna, s a mig az uj és uj hiva-
talok egész sorozata lett felállítva  s azok 
végrehajtó közegeként a jegyző kirendelve, 
addig — ugyszólva — senkinek Bem jutott 
eszébe arról is gogdoskodni, váljon n szintén 
hus éB vérhői való jegyző képes-e anuak a 
sokoldalú teendőnek megfelelni,  amely a köz-
Bégi elöljáróság tág fogalma  alá vont testület 
képében a jegyzők vállaira lerakott. A feljaj-
dulás nem indokolatlan. A végrehajtó hatalom 
képviseletében a kormányzat minden ága azon 
törekszik, hogy a törvény intézkedései betar-
tassanak, B mivel a jegyző ott szenved az 
ostor hegyén, uagyon természetes, hogy min-
den csapás ót éri és ó issza meg mindennek 
a keserű levét. Hiszen egyik hatóságnak sem, 
jut eszébe a községi elöljáróság többi tagjait 
— a kisbirót és caküdteket — felelősségre 
vonni s őket kötelességük pontos teljesítésére 
'szorítani. , 

Ma már rendszerré vált, bogy mindent, a 
mi munkát igényel, kitolták a községekre B 
lett azután a falusi  nép tanácsadójául B a 
községi ügyek vezetésére rendelt falusi  jegy-
zőből adóvégrehajtó, statisztikai adat gyújtó, 
anyakönyvi vezető, vagyis oly közigazgatási 
mindenes, kinek mindenhez értenie kell, a ki 
egyik percben adót szed, a máaikban házas-
ságot köt, majd útlevelet ad ki, anyakönyvez, 
tanköteleseket, házi állatokat, útadót, köz-
munkát, adót, esküdtbíróság! tagokat ir össze, 
végrehajt, munkásigazolványt, cselédkönyvet 
ad ki, bíráskodik, statisztikát gyűjt, tanácBO 
kat osztogat, gyűléseket tart, leltároz, illető-

Bégeket tárgyal, bünügyi nyomozatot vezet, 
nyilvántartja a birtokváltozásokat, a községek 
háztartását vezeti, szegény ügyet kezel s e 
mellett elvégzi mndenféle  képzelhető hivatal-
nak Írásbeli rendeleteit, vagyis jáija a tojás 
táncot, B ha a Bok dolog 10—15 év alatt 
tönkre teszi és kimeríti, akkor nyakába zu-
dul a fegyelmi  és mehet kegyelemből nyug-
díjba oly összeggel, a mely a mai drágaság 
közepette nem a szerény megélhetésre, de 
még az éhenhalásra is alig elégséges. Hogy 
ilyen a jegyző helyzete, arról meggyőződhetik 
bárki, aki rászáqja magát arra, hogy egy na-
pot egy falusi  jegyző irodájában eltöltsön. 

Kvek hosszú során az ország minden vár-
megyei egylete az országos központi egylet 
utján felirt  a magas kormányhoz, kért és kö-
nyörgött, segítsen a jegyzők munkaterhéa is 
mi lett az eredmény? az, hogy 1904. évben 
felemelték  a jegyzők alapfizetését  1600 koro-
nára és adtak neki négyszer 100 koronás kor-
pótlékot, ugy hogy 20 évi szolgálat után el-
érhetik a 2000 koronás fizetést,  vagyis meg-
közelíthetnek egy vasúti baktert fizetésben, 
ki hosszabb szolgálat után 2600 kor. fizetésig 
emelkedhetik. Ebból a 2C00 kor. fizetésből 
kell annak a jegyzőnek nemritkán 8 - 1 0 tag-
ból álló családjával együtt megélni, gyerme-
keit idegenben neveltetni, sót ba teendőit el-
végezni akarja, segédtnunkaerőt alkalmazói. 

Szégyenletes állapit. Minden ember csak 
annyit dolgozik, a mennyit ereje megbír, a 
jegyzőnek el kell végezni mindazt, amit tőle 
követelnek, ha nem bírja, büntetik, bírságolják, 
elcsapják; munkaerőért, szolgálati pragmati-
káért hiába jajgat, süket fülekre  talál. 

Nem szándékom vádolni a jelen kormány-
rendszert, hiszen ideje sem volt, hogy :i mult 
mulasztásait orvosolja; jól tudom, hogy ala-
posan ismeri a jegyzők nehéz helyzetét, s ha 
uj munkaterhét zudit annak a testületnek vál-
laira, a mely az eddigiek alatt is majdnem 
összeroskadt — gondoskodpi fog  arról is, hogy 
a jegyzők helyzete elviselhetőbbé tétessék. — 

Nem rég a segédjegyzók és községi al-
kalmazottak 700 tagu küldöttsége előtt a kor-
mányelnök a következőket mondotta: „Első 
Borban is a községi törvény revíziója és innak 
uj alapra fektetése  fogja  szükségképpen tekin-
tetbe venni az önök helyzetét éa ez fog  gon-
doskodni az önök jövőjéről, gyermekeik ellá-
tásáról azonban az uton, hogy a nyugdíj el-
látást is biztosítva, özvegyeik és árváik ellá-
tásban részesüljenek. 

Talán egy ilyen gyökeres _ reformra  lesz 
szllkség, hogy céljukat eléljék és hogy a köz-
ségek ügyének ellátáBa is helyesebb alapokra 
fektettessék.  Ez nem nagyon hamar és nagyon 
gyorsan bekövetkezhető dolog, mert itt, amikor 
a községekről beszélünk elsősorban igazán 
arról a Bzervről beszélüuk, amely legközelebb 
áll a néphez. Milliók ügyeinek ellátásáról van 
szó és igen gondoson kell megalkotni azt a 
törvényt, amely egy létezőnék és megszokott-
nak a helyébe lép. Mert minden változás ezen 
a téren nagyon messzire nyúlik és a legszé-
lesebb rétegekre lesz visszahatással és befo-
lyással. 

De bár nehéz ez a faladat,  nagy gondját 
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UJ U Z L M ! FÉRFI-, NŐI- ÉS 6YERMEKRUNA NAfSY  ÁRUHÁZÁRA UJ UZLÜil! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
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kell képezze ez az állami kormányzatnak ép 
pen annak a tudatában, hogy ez által a nem 
let miilói részesülnek az önök utján és a köz 
eégi adminisztráció utján mindazokban a köny 
nyebbülésekben, a melyeket jogosan elvár az 
államnak minden polgára. 

Miután közelebbről és régóta ismerem 
közigazgatásnak ez igeu fontos  működését, 
tudom méltányolni mindazok helyzetét is, 
kik ezzel foglalkoznak. 

Adja Isten, hogy az ország oly nyugalmas 
időket érjen, hogy egy néhány év alatt mind 
azok a nehézségek, amelyek most igen sok-
bajnak okozói, eltűnjenek, mert a közviszo-
nyainkban sok elégedetlenségnek alapoka az 
elavult törvényeken nyugszik, ami ezelőtt 40 
évvel talán helyes és megfelelő  volt, ez ma 
már nem feleibet  meg". 

Minden jel tehát arra vall, hogy a társa-
dalom nagy átalakulás előtt áll, ennek az át-
alakulásnak soká késni nem szabad, ha el 
akarja kerülni a nemzet elsorvadását. Az át-
alakulásra készülni kell a társadalom minden 
rétegének, egyesülni kell különösön a kis 
existenciáknak, hogy az újkor kezdete készen 
létben találja őket, államunknak legelhanya-
goltabb szervezete a községi közigazgatás. -
A község vezetőinek kötelessége, hogy vál-
vetve sorakozzanak az elhanyagolt helyzet meg-
szüntetése érdekében, 

Ezek előre bocsátása után a megjelent 
vendégeket és kartársakat szivból üdvözlöm a 
a közgyűlést megnyitom. 

A közgyűlés megnyitása után főjegyző  be-
jelentette, hogy a mult gyűlés jegyzőkönyve 
hitelesíttetett. 

A Kolozsvárt felállítandó  jegyzői interná 
tás ügyében Nagyküküllő vármegye indítványa 
felett  a közgyűlés napi rendre tért és kimon-
dotta, hogy az internátus felállítását  sürgeti, 
annak fenntartására,  minden tényleges jegyző 
terhére 80 koronát és a segédjegyzö terhére 
évi 10 korona hozzájárulási összeget állapított 
meg. Az évi hozzájárulás a fizetésből  a kii*, 
adóhivatal által le vonatik. 

Az általányok egységes rendelkezése tár-
gyában előterjesztett szabályrendelet módosí-
tását határozta, megbízta az elnökséget, hogy 
az ajánlott módosítások figyelembe  vételével 
a szabályzatot átdolgozva, a jövő gyűlésre 
terjessze eló. 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  A se-
gélyzó és kezelő személyzetnek a községi 
elöljáróságoknál leendó alkalms zásáról készi 
lett szabályzatot. 

Megalkotta a közgyűlés a községi és kör-
jegyzői önsegélyezóegylet alapszabályait, ennek 
értelmében minden jegvzö köteles az elhalt 
tagtársak után l - l korona dijat fizetni,  igy 
az ország 7000 jegyzőjétől ugyanannyi korona 
folyna  be, igy ez az összeg elegendő arra, 
hogy a támasz nélkül maradt családot rögtöni 
segélyben réBzesitse. Az átlagos elhalálozás 
30—40 eset s igy egy tag részére évenként 
30—40 korona megterheltetést jelentene. 

Arpa Lajos jegyző bejelentette, hogy Ló-
rincz Vilmos alfalvi  nyug. jegyző elhalt, a 
közgyűlés kimondotta, hogy érdemeit jegyző-
könyvileg megörökíti, a koporsójára koszorúi 
helyez és a temetésen képviselteti magát. 

Budapesten ez év őszén tartandó országos 
közgyűlésre l'álfly  András és Bajkó Ferencz 
küldetett ki. 

A közgyűlés osztatlan lelkesedéssel Uya-
lókay Sándor főispán  ur óméltóságát, Fejér 
Sándor alispán urat és Szász Lajos főjegyző 
urat a vármegyei jegyzői egylet tiszteletbeli 
elnökének választotta meg. 

Farkas Imre számviszgáló urat az egylet 
pártoló tagjai sorába felvette.  Végül a tiszt-
újítás ejtetett meg. A közgyűlés közfelkiáltás-
sal elnöknek, PálfTy  András várdotfalvi,  alel-
nöknek Arpa Lajos azárhegyi, főjegyzőnek  Fe-
rency Béla tusnádi, aljegyzőnek Péter József 
taplocai, pénztárnoknak Lórincz János kozmási 

jegyző választatott meg. Elnök a megtisztelő 
bizalomért köszönetet mondva a közgyűlés 
véget ért. A gyűlést a kurezalonban rendezett 
közebéd követte, melyen a megjelent vendé 
gek, jegyzők és azok családtagjai mintegy 
60-an vettek részt B mindvégig oly jó kedély-
hangulatban voltak, hogy a közebéd csak az 
esti órákban ért véget. Egy jelen volt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Köllfi  Ignáo felfüggesztése  A bel-

ügyminiszter folyó  hó 4-én rendeletet kUlilött 
Marostorda vármegye közönségének, amely-
ben Köllő Ignácz alispánt állásától felfüggesz-
tette. A felfüggesztő  rendeletet KrósJy Sándor 
főispán  felfüggesztett  alispánnak kézbesítette 
és Köllő Ignácz hivatalát már át is adta a 
vármegye főjegyzőjének.  A felfüggesztés  az 
egész országban óriási szenzációt keltett, merj 
Erósdy kinevezése óta a vármegyében min-
den soron ádáz küzdelem folyik  a munkapárt 
és függetlenségi  párt közölt. Az ellentétek 
aunyira kiélesedtek, hogy a megye társadalmi 
élete alapjában rendült meg. 

— A közigazgatási bizottság ülése, 
vármegye közigazgatási bizottsága folyó  hó 

8 án tartotta rendes havi ülését Fejér Sándor 
alispán elnöklete mellett. Az ülésen nz elő-
adók rendes havi jelentései kerültek tárgyalás 
alá, melyeket a bizottság tudomásul vett. — 
Örömmel fogadta  a bizottság elnöklő alispán 
bejelentéseit, nevezetesen a felállítandó  pénz 
ügy-igazgatóság végleges engedélyezését, a 
madéfalva—gyimesi  vonalának célszerűbb me-
netrend beosztását, valamint a mozgó posta 
helyes irányítását. E kérdéseket állandóan : 
közigazgatási bizottság tartotta felszínen  f 
hogy az eredmény bekövetkezett, egyik leg-
főbb  érdeme. A bizottság az ülés végén Fe-
jér Sándor alispánt lelkesen megéljenezte. 

— Uj tani tónő. A vármegye iskolaszéke 
folyó  hó 5-én tartott ülésében a csíkszeredai 
vármegyei polgári leányiskolánál özv. Eltiies 
Jakabné nyugdíjazásával megüresedett tanító-
női állásra egyhangúlag MártonfTy  Mária okle-
veles polg. isk. tanítónőt választotta meg. 

— Változások a osendörség köréből. 
Hodossy Jánost a gyergyósz>'»tmiklósi in. kir. 
csendórszárny hadnagyát Nagykárolyba helyez-
ték át. Helyét Wagner Oszkár zászlós fog-
lalta el. 

— Emelkednek a bora rak . A peronos-
pora pusztítása következtében az idén igen 
10SBZ szüretre van kilátás. A boro'i árai az 
egész országban emelkednek. 

— Egy millió darab 10 koronás arany. 
Hír szerint az osztrák pénzügyi miniszter egy-
millió 10 koronást veret. Az aranyakat főleg 
azért szaporítják, mert kevés a 10 és 20 ko-
ronás papír pénz, amelynek egyrészt az ame-
rikai magyar muukások az okai. Az Ameriká-
ban éló magyar munkások kívánságára a nagy-
ipartelepek magyar papír pénzel fizetik  a mun-
kabéreket. A munkás jobban szereti a hazai 
pénzt és könnyebben iutézi el a péuzkűldés 
dolgát is, ha magyar pénzt kap. Ennek foly-
tán a legutóbbi időben sok kiB papír pénz 
kerül lorgaloiuba Amerikul.no is, ainiuek ha-
tását itthon is megérezni. Ezért kell most a 
10 millió aranypénz. 

Halálozások. Lóriucz Vilmos gyergyó-
alfalvi  nyug. községi jegyzó folyó  hó 5-én 
életének (52. évében meghalt. Temetése 7-én, 
d. u. 4 órakor volt. Az elhunyt 34 éven át 
volt Uyergyóalfalu  nagyközség jegyzője. Ha-
lálát rokonain kívül számos barátja és tiszte-
lője gyászolja. Lórincz Vilmos haláláról a csa-
ládján kivttl Alfalu  képviselőtestülete, vala-
mint a gyergyói jegyzői egyesület — mely-
nek a megboldogult nesztora volt — adtak ki 
gyászjelentést. 

ld. Deniény Lajos földbirtokos,  törvényha-
tósági bizottsági tag, folyó  hó 9-én, éleiének 
51. évében hosszas szenvedéB után megyhalt 

Csikzsögödün. Temetése augusztus 11-én d. e. 
10 órakor lesz. 

Özv. Tóth Jánosné szül. Kelemen Czeczilia 
életének ö2-ik évében folyó  hó 7-én Csiksotn-
lyón elhalt. 

— Uj magán iskola vármegyénkben. 
A vallás- és közoktatásügyi m kir. miniszter 
a Székely erdőipar részvénytársaság gyimesi 
telepén magán elemi iskola felállítására  enge-
délyt adott s n megnyitandó iskolát a Csik 
vármegyei kir. tanfelügyelőség  közvetlen ha-
táskörébe utalta. 

— Az Idei fősorozások  vármegyénk-
ben. A honvédelmi miniszter legújabb rende-
lete szerint az idei fősorozások  a következő 
napokon tartatnak meg a vármegye négy so-
rozó járásában. A kászon-alcsiki Borozó járás-
ban augusztus II. 12. és 13-án, a gyergyó 
tölgyesi sorozó járásban szeptember 7, 8. és 
9-én, a gyergyószentmiklósi sorozó járásban 
szeptemberit, 12, 13, 14. és 15 én, Gyergyó-
szentmiklóson lü-án, Csíkszeredában augusz-
tus 9-én és végül a felcsiki  sorozó járásban 
szeptember hó 19, 20, 21. és 22-én. 

— Leányinternátus Csíkszeredában. 
A csikmegyei polg. leányiskolában 20 tanuló 
részére leányinternátus vau berendezve, hol a 
vidéki szülök gyermekei teljes ellátás mellett 
megfelelő  gondos felügyeletben  és házias ne-
zelésben részesülnek. Teljes ellátási dij egy 
hónapra 33 K Ha a mosást az intézetben 
eszközlik azért külön 2 korona 40 fillér  dija-
zás jár. Jelentkezni lehet aug. 31-ig. Értesítő-
vel és bővebb felvilágosítással  szívesen szol-
gál az igazgatóság. 

— Sertésvész Szépvizen. Mint lapunk 
zártakor értesülünk. Szép-ízen a sertésvész 
kiütött éB megkezdte pusztítását. A hatóság 
a szoros zárt elrendelte és minden intézkedést 
megtett a betegség elfojtására. 

— Száj- és körömfájás  Qyimesbük-
kön. üyimesbükkön is felütötte  fejét  a vár-
megyénkben dühöngő száj és körömfájás,  mely 
miatt most a halóság kénytelen volt a leg-
sürgősebben a forgalmat  beszüntetni és az 
összes hasított körmüeket istálózár alá he 
lyezui. 

— Véres verekedés a rendőrökkel, 
Folyó hő 7-én este 10 órakor a Mikó-uteában 
részeg szolgalegények belekötötték az ott éppen 
cirkáló rendörórjáralba. A legények karókkal 
voltak felfegyverezve  s szóváltás közben egyik 
közülük liera Hál reudórtizedest karóval fejbe 
vágta, másik pedig bicskával a karját meg-
szúrt». A rendőrök erre kardot ráutva, üldö-
zőbe vették n menekülni igyekvő legényeket. 
Egyet közülük sikerült is a vármegyeház kert 
jében elfogni,  mig a-többi elmenekült. Az el-
fogott  Márton Geró, zsögödi László Ignác szol-
gája, kiuek fején  verekedés közben a rendőr-
kord 6 cm. csontig menő súlyos sebet ejtett, 
ezenkívül egyik uji.i is irósen meg van se-
bezve. Az elmenekült tettesek ismeretesek, 
előállításuk iránt a nyomozás folyik. 

— Hegöl te a ma lomkerék . Virág Jó-
zsefué  esicsói lakos folyó  hó 8-án ruhát mo-
sott a patakban a malomnál, mikor vigyázat-
laliságból uly közel ment a működő malom-
kerékhez, hogy az ót a levegőbe kapva maga 
alá temette, hol erős zuzódásai következtében 
azonnal meghalt 

— Egyetemi estély. Folyó hó 8-án folyt 
le a hagyományos jogász-bál, mely fényben 
és Bikerben méltó voll az előzőkhöz. Elókeló 
szép közönség gyűlt össze a Vigadó gyönyö-
rűen feldíszített  nagytermébe, hol a védnökö-
két Csikay Gyuri egy-egy Rákóczival fogadia 
A gyönyörilen díszített terem, a /-nyesre pucolt 
parkett, az élegáneau csillogó báli toilettek 
es fekete  frakkos  urak hadserege egy igaz 
bál képét nyújtották és bizonyították, hogy 
várinegyénk legelső bálja mégis csak a jogágz 
bál. Az estélyen Csikay igen szépen és kedv-
vel játszott. A párok fáradhatatlanul  táncol-
tak emelkedett hangulat mellett a reggeli 
órákig. Az estély sikerében igen nagy része 
van Becze Gábor elnöknek. Másnap délután 

a szintén hagyományos morzsa-bált tartották 
meg Zsögödfürdőn  kedvező idő mellett Ugyan-
az a báli közönség, de az eltöltött estély em-
lékeivel eltelve, talán sokkal nagyobb kedvvel 
lejtették a mindennel felérő  boBtont. A két 
estély emlékei után jogászaink pihennek — a 
legközelebbi viszontlátásig. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Élthes András gyimesi és Ko-
vács Ignácz csikverebei>i állami elemi iskolai 
tanítókat eddigi állomás helyükön igazgató-
tanítókká nevezte ki. 

— Biztosítási képviselet. Amint hall-
juk, egy uépszerü életbiztosító társaság váro-
sunkban is képviseletet szervez. E képvise-
let állal, az illető fényes  mellékjövedelemre 
tehet szert. Ajánlatok „Fényes mellékjövede-
lem 2223* jeligére Blochner hirdetőjébe, Bu-
dapest, IV. intézendők ! _ 3 

Szerkesztői üzenetek. 
W. Jövő számban hozzuk. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hermra* Nagya- Általános Váltóüilet Rész-
vénytársaság, Buda iest, heti jelentése a tözide 

forgalomról  és peniplaciróf. 
Budapest, 1910. aug 4. 

A budapesti értéktőzsdén a fennálló  szilárd 
irányzat a lefolyt  héten még megerósött és a 
közönség részéről fokozott  vételkedv mul átko-
zott. A nemzetközi és a helyi értékek egy-
aránt élénk érdeklődés tárgyát képezték és 
csaknem az összes forgalomba  került < rtek-
papirok áremelkedést értek el. 

A forgalom  élénksége leginkább a bank-
részvények iránt nyilvánult, naţy keresletben 
jutott kifejezésre  és az ezen részvények iránt 
mutatkozott érdeklődés főleg  kedvező félévi 
mérlegbecslésekre vezethető vissza. Különösen 
a Magy ar Általános Hitelbank részvények tün-
tetnek fel  nz elmúlt héttel szemben jelenté-
keny árjavulást, de keresettek voltak a helyi 
bankpapírok közül a Hazai Bank, Magyar Jel-
zálog-Hitelbauk és Magyar Leszámítoló- és 
l'énzváltó Bank részvényei is, úgyszintén a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank részvények, 
melyek a mai napon egészen 400-ig emel 
kedtek. 

Az iparvállalati részvények közül különö-
sen kiemelendő a i ianz- és Társa vasöntöde 
részvények jelentékeny áremelkedése, mely fő-
leg a Konstantinápolyban minden valószínűség 
szerint elnyerendő vitágitási üzlettel hozható 
kapcsolatba. Nagyobb áremelkedésben volt ré 
szűk a mai napon a Sajgótarjáni kószénbánya 
részvényeknek is, véleményvásárlások folytán. 
Ezeken kívül leginkább a Rimamurányi vas-
mű részvények, továbbá a Nasiei tanningyári 
részvények képezték időnként kereslet tárgyát. 

Igeu élénk forgalom  fejlődött  ki az elmúlt 
héten a közlekedési vállalati részvényekben, 
melyek közül az Adria és Atlauticu tengerha-
józási részvéuyek nagy vásárlások folytán  igen 
jelentékeny áremelkedést értek el. Folytató-
lagos vásárlásokra nagyobb árjavulást értek 
el a Budapesti Közúti Vaspálya és Budapesti 
villamos városi vasút részvéuyek is és keres-
let mutatkozott még a Ítészvénytársaság vil-
lamos és közlekedési vállalatok számára i ész-
vényei iránt emelkedő árfolyamok  mellett. 

A járadékpiac a lefolyt  liéleu is el volt 
hanyagolva; a sorsjegypiacon leginkább a Ma-
gyar jelzálogbitelbanki konverzionális sorsje-
gyek iránt mutatkozott kereslet. 

A pénzpiacot az ultimo- erósebben vette 
igénybe és itt némi feszültség  mutatkozik. 

A lefolyt  hét uevezetesebb árfolyamválto-
zásai a következők : 

Hagyar bitel részvény . 
Pesti magyar keresk. bank r. 
Ganz éa Társa vasöntöde r. 
Salgótarjáni köszéubáuya r. 
tíndajtestí Küzati Vaspálya r. 
Adria tengerhajózási részvény 
Atlantica tengerhajózási részv. 

ri FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

J AUT06ÉN HEGESZTÉS ÉS VÂ6ÂS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeztem autó techn ika i é s v i l á g i t a s i szerelések eszközlésére. - Forrasztok minden fémet  úgymint• 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEDÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval ax ipari es mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világitú géneket 
Kiváló tisztelettel: BERKOVIC8 SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 3L szám! 



32. C S Í K I L A P O K 3-ik Oldal. 
Kisiparos kongresszus. 

A Magyaromig! Kisiparosuk Szövetsége 
folyó  «vi augnsstus hó 20. és 21-én Budápes-
t r „ kongresszust tart a követkesó napirendbe : 

I A kisiparosok gacdasági betynne. 
•>. Ax adótörvény és a hitelUgyek. 
3. Aa ípartörvéoy kisiparos szempontból. 
4. A fegyencmunls  éa a kisipar. 
h. Szövetkezeti termelés és fogyasztás. 
0. Kisipari kiállítások éa vásárok. 
7. Betegsegély éa nyugdíj-egyesülés. 
8. Céltudatos szervezkedés. 
9. A sqtó szükségessége és baszna. 
A kongresszus iránt agy a fővárosban,  mint 

vidéken óriási érdeklődéi nyilvánul. A fővá-
riból 23 egyesület jelentette részvételét mig 
:i vidékről eddig a következő Jelentkezések 
nirténtek: Arad, Beszterczebánya, Esztergom, 
.Uuzberény, Kassa, Kolozsvár, Losonc, Miskolc, 
Vigyvárad, Pécs, Ráckeve, Rwsic ibányn, Sze-
iril, Székesfehérvár  Széchenyi telep, Uipest 

A kongresszuara a Szövetjég meghívja a 
Kereskedelmi és Iparkamarát, az Országos lp»r-
i tiyesOletet, valamint e héten kfflditttségllég  a 
Ureskedelemllgyl Kormányzatot Is. 

,\ Voneresszusra vonatkozólag mindennemű 
Mviliisfl^ú^»1  és értesítéssel készséggel Bzol-
gal Anti szövetség; VII., Rottenbiller-u 1. sz. 

Városi  hirdetések. 
Szám: 1522—1910. ki. 

Hirdetmény. 
Csikszentlélek község vadászterülete 

Csikszentlélek község házánál 1910. évi 
augusztus hó 23-án d. e. 8 órakor nyil-
vános árverésen haszonbélbe fog  adatni. 

Árverési feltételek  a községi jegyzői 
irodában megtekinthetők. 

Csikszerraa, 1910. augusztus hó 2-án. 
A városi tanács. 

Hirdetés. 
A szatmári irgalmas nővérek vezetése 

alatt álló. sepsikőrőspataki „Gróf  Kál-
noky"-féle  intézet elöljárósága tisztelet-
tel hozza a nagyérdemű közönség tud-
tára, hogy fönnevezett  intézetbe felvételt 
nyerhetnek oly belnövendékek, kik az 
elemi iskola 1—VI. osztályait akarják vé-
gezni. Bővebb felvilágosítást  nyújt a pros-
pektus, melyet a tisztelt érdeklődőknek 
szívesen küld az elöljáróság. Sepsikőrös-
patak, 1910. augusztus hó. 1-2 

191(1. vhtó. 
Árverési hirdetmény-

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. f >  értelmében ezennel közhírré 
tenzi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
19ia évi V 53a ssámu véglése következté-
ben dr. Szántó Samu Ügyvéd által képviselt 
Aczél Ödön csíkszeredai lakos javára 196 kor. 
64 f.  s jár. erejéig 1910. évi április hé 30-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
ás felülfoglalt  ée 1100 koronára becsült kö-
vetkező ingéságok, u. m. írógép, bikák nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fend  számú végzése folytán  196 kor. 
64 1111. tőkekövelés s a bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig a végrehajtást szen-
vedő község házánál leendő megtartására 
1910. évi angnutoa hó 16-tk napjának 
délutáni 1 órá ja határidőül kltUzctík és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett in-
éságok ai 1881. évi LX. tc. 107 éslU6. § ai 
rtelmébcn készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 

Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el-
fognak  Adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felttlfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1Ü31. évi LX. tc. 120. S-a értelmében ezek 
Javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi julius hó 
25-ilt napján Keresstes Gyala, 

kir. bir. végrehajtó. 
987. szám. 

Kultur haladás. 
A világhíres Savoy-féle  CREME IDEAL 

elismert legjobb arezszépitó és bórtino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában ÍB kapható 
FBKBTB VILMOS illatszertnrában ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér.  K 160 
1 „ * •> rózsa. „ 2-— 
1 doboz * „ pouder . 3~— 
1 probadoboz „ , „ „ 1 — 
1 darab „ . 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 adni, hogy sikerült 
a felülmúlhatatlan  világhíres CREME 
IDEAL szépitőszernek az egyedlili rak-
tárát drága pénzért és Bok fáradság  után 
megszerezni. 

Ennek a csoda világhíres CREME IDEAL 
HépítOszernek jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját megbirálósára 
hízom, mert bátran állíthatom, hogy az 
első próbatégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 11—22 
Első Gshmegyei Illatszer és Pipsrsksrss-
ketfés  Csíkszeredába*. FEKETE VILMOS. 

10Pergetett havasimézQ 

^&H kisebb üvegek-
ben kilogram-
monként 1 kor. 
32 fillér  bruttó. 
Üres ü v e g e k 
v isszavál tat -

_ nak. Kapható a 
CSIKTAPLOCZAI FOGYASZ-
TÁSI SZÖVETKEZETNÉL. 

Sz. 941-1910. 2 - 2 

Hirdetmény. 
A Lárencz örösök tulajdonát képező 

ingatlanok Csíktaploczán a községházánál 
1910. évi augusztus hó 20-án d. u. 3 
órakor nyilvános árverésen eladatnak. Az 
árverési feltetelek  a községházánál a hi-
v,italos órák alatt megtekinthetők. 

Csiktaplocza, 1910. augusztus 10-én. 
1-2 Dr. Botár Benő, 

megbízott. 

1910. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtő az 1881. évi 
LX. tc. 102. I-n értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. Járásbíróságnak 
1909. évi 1163. számú végzése következtében 
dr. Szántó Samu ügyvéd által képviselt Rosa 
Lajos javára 150 kor. s jár. erejéig foganato-
sított kielégítési végrehajtás utján le- és felQl-
foglalt  éB 960 koronára becslllt következő ingó-
ságok, u. m : házi bútorok stb. 92 kor. 43 fill. 
a jár. erejéig nyilvános árverésen eladatnak 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán,  fenti 
tőkekövetelés, s a bíróilag már megállapított 
költségek erejéig^ végrehajtást szenvedők laká-
sán Csíkszeredában leendő megtartására 1810. 
angusatoa hó 12-lk napja nak délutáni 4 
ó r á j a határidőül kitüzetik és ahhoz « venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX tc. 107. ós 108. g ai értelműben kész-
pénzfizetés  mellett, n legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások Is le- i s felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volns, ezen árverés 
az 1908. évi XLI. tc. 20. g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában. 1910. évi julius hó 
25-ik napján. Keresztes Gyula, 

kir. blr. végrehajtó. 

Eladó. 
Csiksomlyón egy jó karban lévő tűz-

mentes anyagból épült gazdasági épüle-
tekkel, kúttal, kert és szép udvarral ellá-
tott 5 lakosztályból álló uri lakás bármely 
elfogadható  árért szabad kézből eladó. 

Értekezhetni László Mária tulajdonos-
nál Csiksomlyón. •—3 

Ugyanott egy teljesen jó karban levő 
árogén gázvilágitógép, amely 20 lángra 
berendezhető és uri lakásba vagy ven-
déglői célra igen alkalmas, olcsó árért eladó. 

kjzöi. 
Hirdetmény. 

Alattirt község elöljárósága közhírré 
teszi, hogy Csikszentlélek község vadász-
területe 1910. évi augusztus 23-ik nap-
jának d. e. 9 órakor, Csikszentlélek 
községházánál hat egymásután következő 
évre nyilvános árverésen haszonbérbe fog 
adatni. 

Árverési feltételek  hivatalos órák alatt 
a körjegyzői irodában megtekinthetők. 

Csikszentlélek, 1910. julius 30. 
Kovács Bila, Veress Dénes, 

kjzö. biró. 

Tanulónak felvétetik  kellő iskolá-
val biró 13—15 éves fiu 

Trohán József  vas-, fűszer-,  olaj- és 
festék-flzietében,  Csíkszeredában. 

2 - 3 

Gőztégla- és fedőcserépgyá-  ] 
ramat teljesen újra berendez-' 
lem, gyártok első minőségű 

MÉSZMENTES FALI-
TÉGLA ÉS HORNYOLT 
FEDŐCSEREPET. 

Gyártmányom bármely más gyárt-
mánynyal ugy ár, mint mintf-
ség tekintetében versenyképes. 

Képviselőt keresek. 
Özv. Zuliáni Péterné 
tégla- és cserényáret, Málaásfardé.: 

14-15 

Szám: 529—1910. 
Pályázat 

A karcfalvi  róm. kath. iskolaszék ta-
nitói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
1000 (ezer) korona törzsfizetés,  200 ko-
rona lakáspénz, 60 korona faátalány  és 
40 korona faiskolakezelési  jutalék a köz-
ség pénztárából. 

Kötelessége: Az iskolaszéki elnök ál-
tal kijelölendő osztályok tanítása, gyer-
mek énekkar szervezése és vezetése, plé-
bános akadályoztatása esetén a hittan ta-
nitása. 

Pályázatok augusztus hó 18-ig Plébá-
noshoz küldendők. 

Karcfalván,  1910. augusztus 2-án. 
Pototfszky  Fcrens, Dr. Kászonyi Alajos, 
iskolaszéki jegyző. iskolaszéki elnök. 

PALLÓ, PESZKA, LÉC, GYALULT PAPOZAT DESZKA 

É P Ü L E T P A . 
CÁNDRA (HULLAPÉK LÉO RÖNKVÉÓ 
S Z E K É R - Í 3 S Ö L - S Z A K S A , . •wCISTT 

F Ü R É S Z P O R 
1 minden mennyiségben állandóan kapható: 

I Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész telepén. 
• TELEFON 19. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a R&kóczi-utca 362. sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-

. szítom. Raktáron tartok a mai kornuk megfelelő,  mindenféle  nagyságú 
RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 

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

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

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Rákóczi-utca 352. szám. 

nimTuiiiyirgimimiixitmiaiTigiimn 

! s t m M a t i a . l « ) d . o B . o m o ] c mzltrmm  t a d o m i s i m l i e s s o z n , 
7 too«y •<•"•« • s o m ' b a t o n bénr&e&m v a n , 30 

Boda Jézsef orgona és bármonium ép'itö 
C 3 I g T A P L O O Í . K . 

Van szerencsém a főtisztelendő  papság ée a m. t. 
egyháztanács szives tudomására hozni, miszerint 

ORGONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉPÍTŐ MŰHELYEMET 

teljesen újonnan rendeztem be, minek ut&nna 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épí-
tését is elvállalni. Bárminemű javítás- és átalakí-
tásokat a legjutányoeabb árban pontosan eszközlök. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
Boda József ,  orgona és harmónium épitö, Csiktaploc&n. 

»2—52 



4-ik oldal. C S Í K I L A P O K 32. szAm. 

K O V A L I ) Pl'n E R I':s F I A 
CSÁSZ. ÉS KIR SZAB KELME ÉS SZŐRMEFESTŐ, VEGYTISZTITÓ ÉS GÖZMOSÓ-GVÁR 

BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM 
megbízói kényeiméi szemelótt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesit és ez által módot nyújt a nagyerdemu 
közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mel-

lőzésével — közvetlenül (elkereshesse —•—— 
MÁTNÉ JÓZSEF CSÍKSZEREDÁBAN 

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri-, női- és 
gyermek-öltönyök, diszitő és bútorszövetek, függönyök,  kézimunkák, 
szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és fes-
tését. — Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérneműek  mosását is. 
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan  munkájáról és mindékor 
méltányos árairól, szíves 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  cég. 

É R T E S I T E S ! 
Van szerencsém az igen tisztelt városi és vidéki közönség szíves tudomására 
hozni, miszerint Csíkszeredában, a Dóczi József-féle  házban, egy 

szoba-, eim-, templomfestő,  mázoló és aranyozó 
üzletet nyitottam. — Midőn ezt a nagyérdemű közönség szives tudo-
mására hozni bátor vagyok, egyben mély tiszteletellel kérem engem 
becses megrendelésükkel megtisztelni kegyeskedjenek. — Jó ízléses és 
csinos munka mellett a lehető legjutányosabb árakot fogom  számítani. 
8 Maradok kiváló tisztelettel: 1 0 

Biró György szobafestő és mázoló. 

Van szerencséin a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, 
hogy Csíkszeredában az özv. Nagyné és Biró Ár pád-féle 

NŐI DIVAT-KALAP-ÜZLETET ÁTVETTE^. 
Elvállalok mindennemű alakításokat, állandó raktárt tartok disz- és 
gyászkalapokban, valamint szőrme és angol nói sapkákban. Nagy 
választék kalaptűk, virágok, tollak, csattok, szallagok és disz sely-
mekben, sima és vasalt bársonyokban. Vidéki megrendelések gyor-
san és pontosan eszközöltetnek. Mérsékelt szolid árak. — Kérve a 
nagyérdemű közönség szives pártfogását,  maradok kész szolgálattal 

ím  lo családbólislc leáiy lamlooai feltétetik.  9S£t&é Jessef . 

| E3 M 0 0 E9 0 0 0 | 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermel rk 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. 
0 0 0 , 0 0 0 0 

Cseh István mészáros és hentes Gsikszereda 
A Ingviiszti) kiiziirisi'-j: sziws li^vrlnirt lelliivni kívánóin :i in;ii kor le^ki'íivi»-
srlil) ip'im-it is kii-l.'^ilo, nioiliTiiiil L'ivnili'zHt. snjiit Ii;i/.jiiiiI>íi jillielvi'Zftt 

MÉSZÁROS- ES HENTES-UZLETEMRE. 
Ni-ni kinii'-Ut'in si• 11111ii anyagi álilozatíit, Im v̂ il l'.><;vaszti» kii/.'insr^l' 
tisztán k.-z.-lt. li-gizli'li'Ki'lili. l'riss lii-nh-sánikkiil. valamint t'fiss  tnailia-. 
Imrjn- rs si-rtrs'liusnkkitl szoIjiúIIuismiiii ki. )lin<l<'iin«i> ka|ilia1<>: 

Párisi-, lengyel-, füstölt-  és szalámi-kolbász, disznófótsajt  és stbl cikkek. 
I-Vitüivkvís.-in. Inijjy a l'i>£V:lsztii küzüns.'-f;  lufjki'liv.-si-lili  igrmvit is ki.'l.'-
);illi->si-ill.v.'l-s.-liykV-|ii-s iiliik ni.-llelt.Állan.lúan rilkiíiritii tarlók zsirt. iiaiiri-
kás-. füstölt-  ,'-s lrliiT-szaliiiinút. Viilíki lll.-f;lvil.l.-l,-s.-k  a l.-;;|mi,t,.saM 
i-szktiziilti'tni-k. A in. l. k;iziinsi')ţ iiártl'.̂ -iisát ki'rw. kivál.'. li.szl.-l.-lt.-l. 

$ C5EH ISTVÁN, mészáros és hentes, CSÍKSZEREDA. 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város és védéke közönségéi tisztelettel érte 
siteni, hogy folyó  1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska uniű házában (Kossuth-utcai, a Kühid melleit. 

Kllugadunk betéteket In-téli könyvecskékre és folyószámlán,  legelő-
nyösebb kamatozás mellett. 

Kölcsönöket adunk beláblázás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat elönyöa kamatfizetés  mellett. 
Lomhtml kölesönöket nyújtunk az értek 80 százalékáig, a tőzsdén jegy-

zett mindennemű értékpapírokra, előnyős kamut mellett. 
Ért-kpapitoktu veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen peznek bevallási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó t'evilágoslitást 

díjmentesen adunk. Tisztek-th-l: 

53 
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TENGERI LISZT 
a csikszentmitaályi gőzma-
lomban bármi ly mennyi-
s é g b e n k a p h a t ó . Cim: 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmihály ( á l lomás) . 
26-52 

{ Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
s Ima- és énekeskönyv 
8 uj kiadásban megjelent. — Kapható S 
9 Szvoboda József  köny?- és MDirteresteJésébeo, • 
Z C s í k s z e r e d á b a n . # 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás o• ellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN-

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

P0RTLAND-CEMENT-6YÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: B a - l á i z s é s urak kereskedésében. 

N y o w t o u U s r o M a Jósatf  kOojrayomdájábu, Caikasaredábu, 1810 




