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Késiratok nem adatnak viasu. 

Kezdődik a munkai 
Vége a vakációnak, — kezdődik a 

munka ! Ezt a jelszót hallhatjuk szerte 
az országban, bogy a nyári kánikula 
véget ért s a tudomány csarnokai is-
mét feltárulnak  a tanulni vágyó, tudo-
mányszouijas ifjúság  előtt. Miként egy 
röpke pillanat, ugy tünt tova az a pi-
henésre szánt nyári idó, melyet azok 
élvezhettek, kik az egész évben eleget 
tettek kötelességeiknek s akik nyugod-
tan pihenhettek megérdemelt babéraikon. 

Kezdődik a munka 1 Ez a jelszó. 
De vájjon tényleg munkához lát ez or-
szág népe a nyári pihenő után? Vaijon 
tényleg megfogja-e  az eke szarvát, hogy 
nélyebben szántson s hogy végre fel-
virradjon az az idó, mely nyugalmas 
békét, kincses gazdagságot jelent a ma-
gyarnak. Oli, mert a mi népünk, nem 
csak a nyári pihenőből vette ki részét, 
hanem pihen immár évtizedek óta. Nem 
kelti életre ót az a ludat, hogy körü-
lötte a kulturnépek mind-mind a muu-
kánnk szentelik élelQk javarészét, hogy 
valumenuyien gyűjtenek, mint a szor-
galmas méhek, hogy azután mikor a 
munkátlanság ideje elérkezik, legyen 
miból fogyasztania.  A mi tejjel-mézzel 
t'ulyó kanaán országunknak soha sem 
vult szüksége arra, hogy lakosai túlon-
túl megerőltessék magukat, hogy lét-
fenlartásukhoz  szükséges követelménye-
ket megszerezhessék. A magyar nép 
eredeténél fogva  is kényelemszerető és 
iukább pihen, mint dolgozik. Ezért is 
kerestek már őseink is olyan országot, 
ahol a megélhetés könnyű s a termé-
szettel nem kell ugy megbirkózni, mint 
az északi nemzetnek. Ezért pihent hát 
országunk lakossága a múltban s pi 
Itenne a jelenben is, ha végre a körü-
lötte nyüzsgő emberáradat szorgalmas 
munkájának zümmögése észhez nem 
léritené. 

De látja a német, az osztrák, fran-
cia, angol nemzetek erős küzdelmét s 
a küzdelmekben való diadalát. Látja 
azok rohamos fejlődését,  térhódítását, 
gazdagodását, látja hatalmas kulturáját, 
amely mind-mind a nagy vagyonosság 
következménye és lassan-lassan belátja, 
hogyha végképen nem akar lemaradni 
a nemzetek versenyéből, akkor neki is 
munkálkodnia kell, fel  kell hagynia a 
századoB tétlenséggel s ott keresni a 
boldogulás nyitját, ahol az tényleg kí-
nálkozik a szorgalmas utuukábau. 

Vége van tehát a nagy vakációnak, 
annak a nagy pihenőnek, mely immár 
pár száz év óta tart s a magyar nem-
zet belátja, hogy csakis a munka az, 
mely gyümölcsét okvetlenül megtermi, 
a melyben bizonyossággal megtalálja jö-
vendőjének biztos zálogát. 

Munkára fel  tehát! KUzdjünk mi is 
az előrehaladásért, vegyük iei a nagy 
uemzetközi versenyt, melyről lemarad-
nunk nem szabad. Mutassuk meg, hogy 
a magyar munka nem csak külföldön, 
de hazájában is tud érvényesülni. — 
Igazoljuk azt a honi hiedelmet, hogy a 
magyarban veleszületett zsenialitás rej-
lik s hogy csak idó kérdése, hogy e 
lángeszüsége világrengető dolgokat pro< 
dukáljon. 

Álljunk a munkához, hiszen mibeló-
lünk csak az akarat hiányzik. Próbál 
juk meg egész erővel, vagy mint a 
technikus kifejezés  mondja, teljes gőz-
zel nekilátni a teremtő munkának s bíz-
vást hisszük, hogy az eredmény el nem 
maradhat, annak mindenképen be kell 
következnie. 

Ha majd minden magyar ember ugy 
gondolkozik, hogy produktív munkájá-
val nemcsak a saját jóvoltát, hanem 
nemzetének, hazájának üdvét is szol-
gálja, ha majd minden magyar ember 
szorgalma gyümölcseiből igyekszik meg-
élni s késő vénségére tökét gyűjteni, 

akkor a nagy vakációnak, mely immár 
oly régi idó óta tart s hátráltatja, gá-
tolja előrebulodásunkat, tényleg vége 
tesz s mi örömujjongással hirdethetjük 
szerte ez országban : 

Vége tt vakációnak, kezdődik a 
munka! 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósági bizott-

sága rende9 nyári közgyűlését augusz-
tus hó :)l-én és szeptember hó l én 
tartotta meg Gyalókay Sáudor főispán 
elnöklete alalt. A közgyűlés tárgysoro 
zatába fel  volt véve a Lázár Miklós 
nyugdíjazásával megüresedett vármegyei 
1. aljegyzői állás betöltése. A tárgyso-
rozat ez u pontja oly nagyfokú  érdek-
lődést keltett a törvényhatósági bizott-
sági tagok között, hogy a közgyűlés 
látogatottságban vetekedett egy általá-
nos tisztújító közgyűléssel. Az érdeklő-
dés ébrentartásáról különben mestersé-
ges utakon is történt gondoskodás. 

Ezenkívül híre futott,  hogy megala-
kult a vármegyei független  ellenzék, 
mely e választásra jelölteket állított fel, 
beledobva ezzel a politikát a vármegye 
közéletébe és választásaiba. Ez a hir-
telen megalakult vármegyei független-
ségi párt pártkérdést csinált u válasz 
tásokból, mely mint ilyen fehér  holló 
volt Csikvármegye törvényhatósági ter-
űében, hol a politika eleddig a párt-
kérdést netu ismerte. A közgyűlés uagy 
zaj és lárma között indult meg, már-
már azt lehetett hinni, hogy fel  kel) 
függeszteni  a közgyűlést. 

Csedő István bizottsági tag interpel-
lálta a vármegye alispánját azért, hogy 
dr. tiaal Endre vármegyei aljegyző 
főispáni  titkári teendőket végez. Az Írás-
ban is beadott interpellációban az is 
foglaltatott,  hogy dr Gaal Eudre főispáni 

titkári teendői mellett rendes hivatali 
teendőit nem végezi el. Az interpellá-
cióra dr Gaal Endre a közgyűlési ügy-
rend megállapításáról szóló vármegyei 
szabályrendelet 9. § a alapján személyes 
kérdésben szólalt tel s az interpelláció-
ban foglalt  vádakat alaposan megcá-
folta,  beigazolta, hogy a főispáni  titkári 
teeudők végzésével a legszabályszerüb-
ben van megbízva. Beszédét uagy zaj-
ban és folytonos  közbekiáltásokkal ki-
sérve, mielőtt befejezte  volna, Pál Gá-
bor főgimnáziumi  igazgató szakította meg 
ki szólásra engedélyt sem kapva, beszé-
dével oly nugy kavarodást provokált, 
hogy a parallel szónokok egy hangját 
sem lehetett megérteni. Végre az elnöki 
csengő annyira helyre állította a nyu-
galmat, hogy dr Gaal Endre befejezhette 
beszédét. Ekkor azonban feltűnően  lát-
ható, hogy egyes bizottsági tagok miu-
denképpeu zene bonát akarnak csinálni, 
Itogy céljukat könnyebben elérjék. Erre 
pedig a minden áron való hangulatkel-
tést gondolták legalkalmasabbnak. 

ür Daradics Félix bizottsági tag az 
alispáut az Oiszággyülési képviselő vá-
lasztások alkalmával a főispán  részéről 
állítólag elkövetett visszaélésekért in-
terpellálta. E visszaélések korteskeúé-
sek, deputációk s más hasonló bűnök 
lettek volna. Az interpellációkra Fejér 
Sándor alispán azonnal válaszolt. Vála-
szában kijelentette, hogy dr Gaal Endre 
belügyminiszteri eugedélylyel a főispán 
kérésére az ö tudomásával és beleegye-
zésével bízatott meg saját teendői mel-
lett a főispáni  titkári teendőkkel. Ren-
des aljegyzői teendőit e mellett ponto-
san végzi. A választásokat illetőleg pe-
dig kijelentette, hogy nincs tudomása 
arról, hogy a főispáni  irodában minő 
dolgok történtek a választások kimene-
tele érdekében, mert ő a törvényesen 
kinevezett főispáunak  szabályszerűen 
átadta a hivatalos helyiségeket s ezzel 
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Irta.- Páaator Jóaaef. 
Tilda kisasszony az udvur végén lakott, 

abban a kis szürke házban, mely a ráboruló 
akáelombok és uz oldalát befutó  vadszöllő le-
velek között egészen elveszett. 

Kgy tiszta kis szöglet volt az, a hol nem 
történik semmi, a hol az élet folyik,  mint egy 
csendes, uyugodt, tiszta vizU patak, melynek 
sima tükrét még egy ráhulló levél Bem za-
varja meg. 

Tilda kiBBBszony valami kis örökBégból élt 
s ez teljesen elég lett volna neki, de azért 
folytooosan  szorgoskodott valamivel. Apró ké-
zimunkákat csinált, melyek olyan lassan épUl-
tek fel  a pici cérna szemecskékből, mint a 
koraJlok a tenger fenekén. 

Vendéget nem fogadott,  de egy korabeli 
asszony járt hozzá elég sürUn, a ki gyermek-

kori barátuóje volt Tilda kisasszonynak, c'e 
minden tekintetben ellentéte. Dus feketehajú, 
erós középtermetű asszouy volt, arcán szigorú 
tudutosság, de kevés ridegség ült s a hang-
jában is volt valami parancsoló érdekesség. 

Itendesen esténként jött. 
Egyik este megint ott Ilitek a kis ház tor-

nácán. Tilda kisasszony a horgolása fölé  ha-
jolt. Márta, a vendég, egy nagy karosszékben 
Ilit. Egy darabig egyikük sem szólt egy szót 
Bem. Tilda néha felvetette  Mártára a szemét 
s Márta szemei találkoztak a Tildáéval. Így 
társalogtak nagyon sokszor. Mindketten érez-
ték, hogy jó egymás mellett lenniük, maguk 
sem tudták, hogy miért. 

Hallgattak egy darabig. Az udvaron el-
csendesedett minden. A kis tornácra ráborult 
az esthomály. 

Tilda halkao, mintha félne  attól, a mit 
mondani akar, megszólalt: 

— Márta Ma öt éve . . . tudod-e ? 

— Hogy Zsuzsika elszökött, hogy csuful 
itt hag) ott. 

Tilda hirtelen szelíden lehajtotta a fejét  s 
halk hangou folytat!a: 

öt éve, hogy elment. Ki tudja, hogy 
merre jár V 

— Bizonyosan jó helyeken. Rossz véle volt 
annak a leánynak. 

— Ne légy olyan szigorú, a szive vitte el. 
— Márta idegesen mozdult illeg a székó-

ben. Halk sóhaj futott  végig az udvar fölött, 
a levelek rezegtek. Tilda szelíd hangon foly-
tatta : 

— Semmit, semmit sem hallottunk azóta 
róla. . . 

— Jobb is — felelte  Márta komoran. 
Tilda ábrándozva folytatta  : 
— Mégis másként volt, mikor Zsuzsika ve-

lem volt . . . 
Mennyien jöttek.. . A szép vasárnap dél-

utánok. És Kelemen ur is jött. Ó is jö t t . . . 

Kimúlt egyszerre, a mint ó elment.., Vájjon 
együtt maradtak-eV Vagy mi letţ Kelemen 
úrból? 

Ezt a két utolsó szót félénken,  lágyan ej-
tette ki. 

Márta egy Bzót sem szólt, csak komoran 
u földre  nézett. 

— Nagyon szerethette Zsuzsikát — foly-
tatta halkan Tilda. 

Márta felugrott  s hevesen felkiáltott: 
— Mit akarsz Hagy békében ! . . . 
— Megvillant a szeme, a hogy izgatottan 

folytatta: 
— (iyülölöm Zsuzsikát. Érted. Soha nem 

t.ocsájtom meg neki, hogy . . . hogy itt ha-
gyott téged, téged, szó nélkül. 

— Tilda melegen nézett Mártára, közele-
dett hozzá s kéróleg szólalt meg: 

— Ne haragudj Márta, azt az időt nem fe-
lejtem el. Azután Zsuzsika mégis csak az 
unokahugom volt. 
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hatásköre megszűnvén, az interpellációra 
érdemleges választ nem adhat A főispán 
egyik programmpontja a vármegye bé-
ké j é j ek megóvása, éppen ezért kérte 
válaszának tudomásul vételét. A tör-
vényhatóság a választ egyhangúlag tu-
domásul vette 8 ezzel a mesterségesen 
felkavart  vihar jórészben elült 

Takó János főesperes  lemondván a 
közigazgatási bizottsági tagságról, a 
megejtett választásból Bálint Lajos fő-
esperes került ki győztesként Becze 
Antal és Csiky Dénessel szemben. 

A tárgysorozat 13-ik pontja volt az 
érdeklődés tulajdonképeni központja, a 
választás. Erről lapunk mult számában 
röviden mi r számot adtunk. Első al-
jegyző lett dr. Oaal Endre II. oszt. al-
jegyző, dr Sándor Qyula I. oszt. szol-
gabiróval szemben. II. oszt. aljegyző lett 
dr. Éllhes Oyula II. oszt. szolgabíró 
egyhangúlag. II. oszt. szolgabíró lett 
Domokos Sándor közig, gyakornok Mi 
hály Lajos és dr. Sipos Lázárral szem-
ben. Azok, kik pártkérdést csináltak a 
rálasztásokból, az eredményen megle-
pődtek s csakhamar a viharosan meg-
indult közgyűlés nyugodt mederbe te-
relődött. 

Az interpellációk és választásokkal 
azonban annyira előre haladt az idö, 
hogy Kovács János bizottsági tag in-
dítványára a közgyűlés másnapra na-
poltatott el. 

Ebéd. 
Délután 2 órakor Oyalókay Sándor 

főispán  a Vigadó nagytermében 200 te-
ritékes ebédet adott, amelyen a tör-
vényhatóság és a tisztviselői kar párt-
kűlömbség nélkül jelent meg. 

Az első köszöntőt Oyalókay főispán 
mondtottaa királyra, másodikat szintén 
ő a törvényhatóságra. Szép beszédeit 
zajos tapssal és tetszéssel fogadták. 
PelkOszöntőket mondtak még Mikó Bá 
lint, Fejér Sándor, dr. Nóvák Albert, 
T. Nagy Imre, Kállay Ubul, Török Kál 
mán gyöngyösi képviselő, Márton La-
jos és Takó János. A hivatalos ebéd 
délután 6 óráig tartott, mikor Oyalókay 
Sándor főispánt  távozásakor lelkesen 
megéljenezték. 

Második nap. 
A szeptember l - re elhalasztott köz-

gyűlést Oyalókay főispán  fél  1 órakor 
nyitotta meg. A tegnapi zivatar után 
teljes szélcsend uralkodott, a tisztvise-
lőkön kívül alig tiz bizottsági tag jelent 
meg, s az előadók javaslatait a köz-
gyűlés egyhangúlag fogadta  el. A vár-

megye által az újonnan felépített  gim-
náziumnak adandó további segélyezé-
seire tárgyában provokált vitát Becze 
Antal b. tag, a mely után a közgyűlés 
akként határozott, hogy az internátus 
részére eddig adott 700 koronányi se-
gélyt, valamint a konyha berendezése 
Jcet megszavazza, a régebb adott fél-
tanári fizetést  azonban megtagadja. 

Indítvány nem tétetett, s elnök e 
közgyűlést déli fél  12 órakor rekesz 
tette be. 

— Petíciók a Cnria elótt. A kir. 
Curia I. választási tanácsa Sebestyén 
Mihály tanácselnök elnöklésével az In-
cze Domokos csikszentmártoni ország-
gyűlési képviselő ellen beadott petíció 
tárgyalási határnapját 1911. február  2 l - r e 
tűzte ki Előadója Karay Lajos. A kir. 
Curin II. választási tanácsa Peeháta 
Endre biró elnöklésével alaki hiányok 
miatt pótlásra utasította a Sümegi Vil 
mos gyergyószentmiklósi mandátuma és 
a dr. Győrffy  Oyula karcfalvi  mandá 
tuma ellen benyújtott petíciókat. Kállay 
Ubul csíkszeredai mandátuma ellen tud-
valevőleg petíció nem adatott be. 

F E J É R J E N Ő 
papnövendék. 

Fejér Jenő gyulafehérvári  papnövendék, Fe-
jér Jakab szépvizi kereskedő és birtokos fia, 
folyó  hó 4-én, Szépvizen a szülői háznál, hosz-
szas és keresztényi türelemmel viselt kinteljes 
betegség után, önfeláldozó  és a rajongásig sze-
rető szülök karjai között 23 éves korában 
meghalt. 

Több mint két éve, hogy a gyilkos-kór 
csirái emésztették liatal testét és szervezetét, 
szülői a leghíresebb erdélyi és fővárosi  orvo-
sokkal kezeltették s ők maguk is a legnagyobb 
szülői gonddal ápolták s még sem ludták öt, 
a mindenki s különösen az erdélyi püspök 
állal is oly nagyon szeretett drága jó fiút  az 
életnek megmenteni. 

Egyéniségéi s katholikus vallásához való 
hűséges ragaszkodását s az Istenben való tör-
lietlen bizalmát, legjobban jellemzik azon sza-
vak, melyek ajkairól a legutolsó percben hang-
zottak el, midőn halála pillanatában igy imád-
kozott: ,.é» hiszem az iiriik  életet,  Ámen ". 

Ezek voltak utolsó szavai a szülő, testvér, 
rokon és emberbecsülö drága jó Jenőnek. 

Temetése folyó  hó 6-án d. u. volt Szép-
vizen óriási részvét melleit. A temetési szer-
tartást a szépvizi örm. kath. esperes-plebános 
és dr Fejér Gerő gyulafehérvári  régens, az el-
hunyt unoka-bátyja végezte 12 pap segédlete 

melleit. — A simái a csikszentmiklósi segéd-
lelkész, a boldogultnak tanuló és volt papnö-
vendék társa tartott egy szép és igazán szív-
ből fakadt  bucsu-beszédet. 

A kiadott családi gyászjelentés igy szól: 
Alattirtak fájdalmas  szívvel és a Gondvise-

lés megváltozhatatlan akaratában való szomorú 
megnyugvással tudatjuk, hogy az alázatos és 
engedelmes jó fiu,  drága testvér, szerető 
unoka és hűséges rokon Fejér Jenő gyulafehér-
vári papnövendék életének 23-ik évében, folyó 
hó 4-én, a haldoklók szentségének ájtatos fel-
vétele után meghalt. Földi maradványai folyó 
hó 6-án délután 3'/, órakor fognak  a csik-
szépvizi önn. kath. temetőbe örök nyugalomra 
helyeztetni. 

Lelkéért pedig az engesztelő szentmise-áldo-
zat folyó  hó 7-én délelőtt 8 órakor log a csik-
szépvizi örm. kalh. egyházban az egek Urának 
bemutattatni. 

A jóságos Isten, ifjú  zsenge korodban szó-
lított magához, kivel mindnyájunknak sok szép 
reménye szállott a sirba. 

Fiatal életedet tanulásban; szakadatlan val-
lásos gyakolatokban; imádságokban s majdnem 
3 évig súlyos beteg-ágyban töltötted el s ezen 
mártír élettel, valamint szerénységed és példás 
alázatosságoddal biztosítottad magad részére 
azt, hogy az Ur oldalán fogsz  örök helyet ta-
lálni. 

Nyugudjál csendesen I Az örök világosság 
fényeskedjen  neked I 

Csikszépvizen, 1910. évi szeptember hó 4. 
Fejér Jakab és neje szül. Jánosi Elvira, szü-

lök. Fejér Juliska, Fejér Gerő, Fejér Pistuka, 
testvérek. Özv. Jánossy Gergelyné, nagyanya. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. Gyalókay Sándor Csikvár-

megye főispánja  dr. Csiky Dénes közig, gya-
kornokot tiszteletbeli 9zolgabirává, úgyszintén 
Erős Iiéla díjtalan k.-gyakornokot díjas gya-
kornokká nevezte ki, szolgálattételre a köz-
pontba rendelte. 

— Áthelyezések. Domokos Sándor újon-
nan megválasztott szolgabírót a vármegye fő-
ispánja szolgálattételre a felcsiki  járási Tó 
szolgabírósághoz osztotta be. 

Dr. Sípos Iiizár gyakornokot Gyergyószent-
miklósra helyezte át. 

— ÁthelyezéB. Dr. Pop Sándor kir, ügyész 
Csíkszeredára helyeztetett át. 

— Istenitiszteletek a katholikus pl» 
bánia templomban. E hó 8-án „Kisasszony 
napján" csütörtökön délelőtt 10 órakor. Az 
üunepi beszédet dr. Szekeres József  plébános 
tartja.-Szombaton Erzsébet királyné halála év-
fordulón  d. e. 9 órakor gyászisteni tisztelet 
Vasárnap 11-én Mária nevenapján— tekintet-
tel a csikaomlyói búcsúra, az isteni tisztelet 

délelőtt 8 órakor lesz. A délutáni isteni tisz-
telet 6 órakor. 

— Buosu. Csiksomlyón a Fereucz-rendiek 
kegytemplomában a szokásos .Mária névnapja" 
búcsúját az idén e bó 11-én, vasárnap tartják 
meg. Az ünnepi beszédet dr. Szekeres József 
városunk plébánosa tartja. 

— Áthelyezés. Az erdélyi püspök Po-
tovszky Dávid kézdiszentléleki káplánt Gyer-
gyóremetére helyezte át B. lelkésznek. 

— Csíkszereda első szobra. A Csíksze-
redái vasúti állomásuál elfekvő  „Erzsébet" li 
getben Csíkszereda vároB közönsége megbol-
dogult Erzsébet királyné emlékére mellszobrot 
emelt, melynek leleplezési ünnepélyét a meg. 
alakult szobor-bizottság folyó  évi szeptember 
bó 11-én, vasárnap délután 3 órakor tartja m,.,» 
A szobor bizottság Mikó Bálint v. b. t. t. ^ 
Pauszné Mikó Ilona védnöksége mellett al-i" 
kult meg, elnök: Gyalókay Sándor fóis,„iu 
Pénztárnok a : Acél Ödön, máv. osztálymérnok 
Jegyzője: Dr. Ujfalusi  Jenó, polgármester 
az ünnepély tiszta jövedelme a szobor létesí-
tési költségeire fordittatik.  Belépő-jegy : Család 
részére 3 kor. Személy részére 1 kor. Belépő-
jegy előre váltható Merza Rezsó kereskedésé-
ben. Kedvezőtlen idő esetén az ünnepély a 
következő napon tarlalik meg. Az ünnepélyt 
a csíkszeredai újonnan szervezett dalárda 
nyitja meg a Hymnussal; ezt követi dr. l'jfa-
lusi Jenó polgármester megnyitó beszéde. Sza-
val dr. Gaal Endre vm. 1. aljegyző, mely után 
ismét a dalárda énekel. A műsort dr Szekeres 
József  plébános üuuepi beszéde zárja be. Az 
üuoepély iránt igen uagy érdeklődés mutatko-
zik, mert ez lesz első szobra városunknak. Az 
ünnepélyt az Európa éttermében társas va-
csora követi. 

— Jubiláló tanitó. Az igazi munka és 
a fáradhatatlan  szorgalom ünnepét ülte e hó 
1-én Mihály Elek csikmádarasi tanitó. Évszá-
zadok, sót még évezredek a történelemben 
csak egy arasznyi létet töltenek be az egyéni 
életben, ily nagy időkről uem beszélhetünk, 
luinem egy olyan tanügyi, vagy a kuliura akár-
mely más ágában működő emberről, a kinek 
jótékony munkássága egy negyed századra li:u 
vissza, igen Í9 megemlékezhetünk. A írsiknu-
darasi képviselő-testület és az iskolaszék, a 
közellevó barátoknak s a vidékről érkező  táv-
iratok szívből jövő melegsége valóban meg-
mutatta, hogy u jubíláus tauitó igen is méltó 
volt ezen elismerésre. (Beküldetett, i 

— Szerencsétlenség oséplőgeppel. Sik-
lódi Tamás ditrói gazda aug. 28 án csépelte-
tett gőzgéppel, a mint a kévéket hányta az 
etetőbe, beszélgetett társával s igy lépett s lá-
bát a gépbe betette, a gép a lábát ketté sza-
kította, most a szentmiklósi kórházban van, 
életéhez nem sok a remény. 

— Elszámolás. A csikkarcfalvi  iparosok 
által f.  évi augusztus 15-én rendezett táncmu-

— Kn elfelejtem  — felelte  Márta idegesen 
s lassan felszedte  a kézimunkáját nz asztalról, 
összecsomagolta s megbékélt hangon mondta: 

— Haza megyek. 
— Már elmégy ? 
— Késő este van ? 
— Az urad? 
— Azóta otthon van, egész nap a tanyán 

volt. — 
— Hogy megy dolgotok? 
— Jól, jól. Bemmi különös... üszi birka-

nyírás és egyéb dolgok. 
— Átkarolták, megcsókolták egy máét s 

Márta alakja eltűnt az éjszakában. 
• 

— Egyik este beállított Málta Tildához. 
A tornácon találkoztak, Tilda arca ragyogott. 
Márta csodálkozva nézett reá. Tilda alig tu-
dott Bzóboz jutni, csak szorongatta a Márta 
keyét és az izgatottságtól remegő bangón is-
mételgette : 

— Márta... Márta... 
— Mi történt, mi bajod? — kérdezte 

Márta. 
Tilda majdnem fuldokolva  mondta: 
— Zsuzsika, Zsuzsika... 
— NOB, nos? 
— Itthon van, nálam... 
Márta egéBz testén reszketés futott  végig. 

Egy pillanatig szótlanul néztek egymásra. — 
Tilda aztán nyugodtabban folytatta: 

— Néhány órával ezelótt érkezett meg... 
Nagyon fáradt  volt, most alszik. 

Mindketten csendesen benyitottak a szo-
bába. A szoba tiszta, egyszerű, puritán rendje 

teljesen fel  volt forgatva.  Valami finom  iHat 
is terjengett a szobában — Szerteszét, szé-
ken, asztalon a kis állótükör oszlopain ru-
hadarabok lógtak, az asztalon nyitott dobozok, 
a|>ró asszonyi dolgok, fésűk,  B más apróságok 
hevertek. Zsuzsika pedig mélyen aludt, a tüll-
függönnyel  bevont tehér ágyon. Az ajkait egy 
picit édesen felnyitotta,  lasBan lélegzett, az 
egyik karja kicsúszott a takaró alól s bágyad-
tan hullott az ágy szélére. 

A két nó megállott az ágy elótt s vissza-
fojtott  lélegzettel nézték a Zsuzsika arcát, 
mintha valami nagy káprázntos fényességet 
bámulnának. 

Tilda leereszkedett az ágy elótt álló székre, 
fejét  odaérintette a Zsuzsika párnájához ; sze-
líd lelkesültséggel susogta : 

— Édes kis királynőm . . . hát megit itt 
vagy. . . itt is maradsz... megint eljönnek az 
aranyos napok, veszUnk egy zongorát i s . . . 
hogy foglak  ápolni, a te szép arcodat... 
Csak aludj, aludj, pihenj ki magad. 

Felócsudott s félénken  nézett a Márta ar-
cára, ki szótlanul állott az ágy elótt. 

— Ugy-e még szebb lett ? — kérdezte 
Tilda Mártától. 

— Márta hirtelen elfordította  a fejét. 
Tilda tovább suttogta : 
— Már nem szereti Kelemen urat. ü nem 

Is jött vele. 
Márta felütötte  a fejét.  A szeme szikrázott. 
Tilda azután csendesen, suttogva elmondta, 

hogy bejárták fél  Európát, Zsuzsika énekelt 
mindentéle hangversenyeken, Kelemen ur zon-

gorázott éB é a . . . Zsuzsika megunta Kelemen 
urat. Hazavágyott. 

Márta felugrott  B az ablakhoz lépett So-
káig nézett ̂ kifelé,  a neJvesség futotta  el a 
szemet. Azután lassan odalépett Tildához, 
szinte félénken  kérdezte: 

— És Kelemen . . . Kelemen . . . hogy van? 
Tilda leBÜtötte a szemeit s halkan, remegve 

válaszolt: 
— Nem tudom . . . Zsuzsika majd elmondja. 
— Eljön még ide? 
— Nem tudom... Azt hiszem. Bizonyosan, 

Oh Zsuzsika szép még. Nézd milyen szép. 
Csak az alvó pihegése hallatszott. 
Tilda újra beszélni kezdett: 
— Milyen kevés is történt azóta. Emlék-

szem még a szép délutánokra. Milyen zajos 
voit a mi kis házunk. A kirándulások a töl-
gyesbe, milyen kedvesek voltak, minden csupa 
verőfény  volt, caupa tavasz. Nekem is mindig 
jó kedvem vol t . . . Te veled mégis történt 
azóta valami. Nem mégis urad van. 

— Velem sem történt semmi, — Tilda — 
felelte  Márta fojtott  hangon, a sírást alig tudta 
visszafojtani,  a hogy folytatta: 

— Semmi, Bem történt velem. 
Tilda ajkain keserű mosoly suhant végig, 

a fejét  lesütötte, hallgatott Majd lassan fel-
emelte a tekintetét Mártára s megszólalt: 

— Én férjhez  sem mentem . . . pedig me-
hettem volna. 

Márta hirtelen elsírta magát. Tilda a nya-
kába borult. Simogatta a Márta arcát, a mint 
halkan susogta: 

— Te is szeretted. Rég tudom. Látod tó-
lem is elvitte . . . de én belenyugodtam. Ü ki-
rálynő, mig én . . . Zsuzsika királynő. Így kel-
lett ennek lenni. Kellett neki, most meg már 
nem kell. 

A szemében hirtelen fény  lobbant Tói 9 
melegen beszélt: 

— De azután minden ugy lesz, mint ré-
gen, amig Zsuzsika itthon marad. Mesélni fog 
mint járták az idegen országokat Beszélni 
fog  róla i s . . . És egyszer eljön ó is . . . Ke-
lemen ur i s . . . Tudom, hogy megint eljön. 
Legalább látni fogjuk  . . . 

— Eljön? — rebegte Márta s a fejét  le-
hajtotta. 

Zsuzsika ébredezett. A karját kinyitotta a 
levegőbe. Édes, egészséges mosoly öntötte el 
az arcát. Az egész teste remegett a duzzadó 
erőtől. Felnyitotta a szemét a a Márta nya-
kába ugrott Megcsókolta. 

— Tudom, hogy nem haragszol Márta — 
szólt nevetve, hirtelen felkapott  aszókról egy 
puha, illatos, habkönnyű pongyolát s gyorsan 
belebujt. 

Majd ránevetett a szeme Tildára s hozzá-
tette: 

— Tilda se haragszik. Egy kicsit hirtelen 
furcsán  mentem el akkor. De megtörténhetik, 
hogy még egyszer olyan furcsán  megyek el. 
Addig megleszünk vigan egymással. — Csak 
egyre kérlek benneteket, hogy azt a gaz-
embert, azt a Kelement nekem ne is említ-
sétek 1 Piha I Rá se Bzeretek gondolni. 
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Hagyobb vételnél kfllön  kedvezmény. 
— Kolera Danfalván.  Lapunk zártakor 

vesszük a hirt, hogy Dánfulva  község elöljá-
rósága táviratilag ertcsitette a felcsiki  járás 
fószolgabiráját,  hogy Dánfulván  f.  hó 7-re vir-
radólag Abos llyésné kolera-gyanús tUnetek 
között megbetegeilelt. A helyszínére azonnal 
kiszállott Beczc Imre főszolgabíró  és dr. Har-
mat Leo járásorvcs, a beteget megvizsgálták, 
a kolerát azonben konstatálni nem lehetett, 
mennyiben a betegség egyszeril gj omorlmj és 
ezzel kapcsolatban levő hányinger. Mindazon-
által a kellő óvintézkedések megletettek. 

-- Ki tünte te t t méhészek. A magyar, 
német és osztrák mehészek ez évben Buda-
pesten tartották szövetségi nagygyűlésüket A 
méhész gyűlés kiállítással volt összekötve. — 
Megyénk méhészei közül ez alkalommal méh-
i-nnékek és irodalmi munkásságukért Fülöp 
\kus ilitrói takarékpéuztári igazgató és id. 
•Itizsa Sámlor ilitrói katli. igiizgató-tanitó bronz-
éremmel lettek kitüntetve. Örömmel vettük 
hírt s kívánjuk. hogy a méhészet terjesztése 
kurül, més> Mikiiig sikerrel munkálkodhassanak. 

— A békasi ut . Értesülésünk szerint 
békási ut előirányzott költségei aligha lesznek 
a jövő évre kiutalva. Hogy az építés felbe  ne 
szakadjon aministeriuin oly utó Ion kíván a hely-
zeten .segíteni, hogy a libáni utat felveszi  az 
allami utak sorába s igy a vármegye tárcája 
terhére eső 20—25 ezer korona fentartási  ösz-
szeg felszabadulván,  ez összeg megfelelő  tő-
kéjét liocsájtják majd az építkezés rendelke-
zésére. Mindenesetre óhajtandó volna, hogy 
bármiként is álljon a dolog, az intézkedések 
oly időben tétessenek meg, hogy a munkála-
tok fennakadást  ne szenvedjendk. 

— Záaslóssentelés as Ipartestület 20 
éves fennállására.  A gyergyószentmiklósi 
Ipartestület az 1910. évbeu üli meg fennállá-
sának 20 éves évfordulóját.  Az Ipartestület 
ebből az alkalomból nagy Ünnepségeket ren-
doz s egyúttal zászlószentelést is tart 

— Tanító urak figyelmébe.  Minta sze-
rinti előmeneteli, mulasztási, felvételi  és mun-
kanaplók kaphatók Szvoboda József  könyvke-
reskedésében. 

— Vége a dobpergésnek. A bad veze-
tőség uj reformot  akar életbe léptetni a kato 
naeágnál. Ez a reform  nem valami strarégiui 
vívmány és nem is igen jelentós, de mégis 
olyan, amely korszakos intézményt akar meg-
szüntetni és pedig azt, hogy a katonák dobszó 
mellett masirozzaaak. Azt tervezi a hadveze-
tőség, hogy megszünteti a katonai dobosokat 
és helyettük is trombitásokat alkalmaz. Min 
den két dobos helyett két kürtös. — Lesz hát 
ezntán minden kompániának négy trombitása 
az eddigi kettő helyett, a dob pedig teljesen 
eltűnik a katona életből. Csak a nagy dob ma-
rad meg a katona bandában A kisebb pedig 
a katonai muzeumba kerül. 

— Zeneoktatás. Örömmel veszünk tndo 
inast arról, hogy Nádasdy N. Béla zenetanár 

M 'ber hó elsejével Csíkszeredába érkezik s 
i't állandóan fog  letelepedni s ha a tanítvá-
nyuk kellő számmal jelentkeznének, ugy zene 
oktatást nyújt zongorán és hegedűn a legrna 
gasabb kiképzésig. Ezen elhatározására töb-
beknek a nagyközönség köréból történt felhí-
vására lépett s mi is egyénisége, valamint ko-
moly, szimpatikus megjelenéséből is ítélve, re-
méljük, bogy kellő pártfogásban  log részesülni. 

Zonetanulmánynit elvégezve, mintegy 10 év 
óta nagyobb színházak karnagya volt — s n 
ki e terhes munkával tisztában van — remél-
jük, sót tudjuk, hogy tanítása telies sikerrel 
fog  'jnrni s művészete szerepet fog  játszani 
társadalmunkban. Értekezni lehet Darvas Béla 
urnái, esetleg meghívásra lakáson teszi tisz-
taletét, s jelentkezni lehet a kiadóhivatalban is. 

A román határ megnyitaaa. Az uj 
kereskedelme szerződés értelmében Magyar-
ország és Ausztria határállomásain megnyitot-
ták a vámsorompókat a román husbehozatal 
számára. Az év hátralevő négy hónapjában 
ltomániáiiak jogában áll négj ezer darab ök-
röt, 20 ez r darab sertést és 35 ezer ilnmb 
juhot vágott állapotban n vámhatáron át Ma-
gyarországba és Ausztriába behozni. Khhól a 
kontingensből a románok igyekezui fognak  Ilii-
nél többet kihasználni, bár a behozatal nálunk 
nem fog  valami olcsólib árakat eredményezni. 

— Belügyminiszteri rendelet . Az élcl-
mipiau ellenőrzésére. Szól pedig a rendelet 
az összes hatósághoz, hogy l'óleg a forró  nyári 
időszakban uz egészre ártalmas ilyenkor ren-
desen romlitenuk induló élelmi szerek, külö-
nösen a hus- és a halfélék,  tejtermékek, gyü-

h .ti. .. i„„ 

Ami nehezebb a válópernél. 
Beállít az ügyvédhez egy székely Btyafi; 
— Hallom, a tekintetes ur érti a legjob-

ban, hogy a férfit  meg nz asszonyt hogyan 
kell elválasztani 

— Igen, foglalkosom  ilyeu ügyekkel, — 
mondta az ügyvéd. 

— Nó hát válasszon el engemet az asz-
szonytól Nem sajnálom a költséget. Tovább 
élni ugy sem tudok vele. mert igen házsártos, 
meg kikapós is. 

— Az bizony éppm elegendő ok az el-
válásra Mikor keltek egylie V 

— Nem keltünk mü egybe ! 
— Hát . . . ? 
— Csak ugy élüuk egymással! 
— De hiszen akkor nem kell válóper, — 

szólt nz ügyvéd. — Egyszeiüen lerázhatja a 
nyakáról az asszonyt. 

A székely kissé elgondolkozik, azután lassú 
hangon mondja: 

— Hát azt hiszi a tekiutetes úr, hogy ha 
azt az asszonyt es k ügy egyzzerüen le lehetne 
rázni, hát eljöttem volna iile V Próbálja meg 
hát az ügyvéd ur? 

váltassanak s ellenőriztessenek. Jónak ugyau 
jó ez a rendelet, de nálunk csak ímmel-ámmal, 
nagyritkán s unalomból hajúak végre. 

— CJj állategaszsegi felügyelőség.  A 
Kóldmivelésügyi miniszter a kolozsvári állat-
egészségügyi kerület területi beosztásának 
kétfelé  való választásával a belügyminiszter-
rel egyetértóleg Brassó székhelylyel egy uj 
állategészségügyi felügyelői  kerületet szerve-
zett, mely kerülethez Besztercze-Naszód, Ma-
rostorda, Csík, Háromszék, Brassó, Fogaras 
Szeben és Hunyail vármegyék, továbbá Ma-
rosvásárhely Ihat. város fog  tartozni. -- lihez 
képest a kolozsvári m. kir. állategészségügyi 
felügyelő  hatáskórét a feUoroll  vármegyékre, 
továbbá uz egy that. városra, valamiut a ro-
mán liHlármi'llti m. kir. belépóállomásokra 
nézve felszállította.  Kzen felügyelni  kerület 
teendőinek ideiglenes ellátásával Kardeván 
Krnö ni. kir. föállatorvost  bizta meg. 

— AB állami tisstvlselök kérese. Az 
Állami Tisztviselők Országos Egyesületének 
elnöksége a miuisziereluökhöz és a pénzügy-
miniszterhez felterjesztést  intézett. A feltei' 
jesztésben azt kéri az egyesület, hogy az 
1908. évi állami költségvetési törvényjavaslat 
előterjesztése alkalmával az akkori korináiiy-
elnök által megígért statu'rendezés az 1911. 
évi költségvetés utján az összes agazatuknál 
egész terjedelmében megvalósíttassák és az 
állatni tanitók státusviszonyai a középiskolai 
végzettséggel biró többi állami tisztviselőkével 
egyenlő módon rendeztessenek. 

C S A R N O K . 
m i t i 8 « t f < . . 

Eljössz vélem édesem 
Sétálni árnyas fák  alatt, 
Szerelmi kéjjel csendesen. 
Mint álmaimban láttam én; 
És andalító láz között 
Hallgatni kis maJár dalát. 
Szedni a vadvirágokat, 
Bolyongva völgyön halmon át V 

Ha kél a lenge fuvalom, 
Madárka num szól, jó az est, 
Sorvasztó ajkad ajkamon, 
Leülsz-e mellém szép arám : 
És kötsz-e bokrétát velem. 
Amely nem hervad el soha, 
Míg lázas hangon sugdosod. 
Mit rejt n titkok Bzent lioua ? 

• * 

Eljössz tudom te énvelem 
Ez álomkertbe szótalan, 
Hol minden úton útféleu 
Édes boldogság vár reánk ; 
Együtt tépdeljük itt le majd 
Életünk örömvirágait, 
Lelkünknek titkos szózata 
Zengő dalokra itt tanit. 

De hogyha éltem folyamán 
Az éjj homálya ráin borul, 
Zokogva sirnom kell talán 
Gyötrelmeimnek kinjitól, 
Eljössz te akkor is velem, 
Hogy osztd a bút a bánatot, 
A fájdalomnak  zsámolyán, 
Mig multad, álmod Biratod V 

Portik  Andor. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermas" Magyar Altalános Valtóflilet Rész-
vénytársaság, Budaj est, heti jelentése a tőzsde-

forgalomról is pénipiacirál. 
Budupcst, 1910. szept. I. 

A budapesti értéktőzsde irányzata a lefolyt 
héten nem mutatott lényegesebb változást. — 
A pénzpiac helyzete nrin mondható kedvezőt-
lennek, ugy hogy a spekulációt nem gátolta 
tevékenységében, minek folytán  elég élénk 
forgalom  mellett az értékpapírok egyes kate 
goriái csekély árfolyaiujavulást  mutattak. 

KieiuKlenilók a magyar, de különösen az 
osztrák hitelrészvények, melyek a mult hetinél 
szilárdabban tartották magukat. A tégla érté-
kek iránt nagyobb érdeklődés mutatkozott, 
különösen az Újlaki tégla részvények iránt. 
L'tólilii részvények a liét folyamán  442. át-
fol^nni"t  értek el, melyet azonban nem bírtak 
megtartani és nagyobb leálisátiókra ismét 
421) ra estek vissza. A Danubius részvények 
kedvező üzleti hírekre szintén jelentékeny ár-
javulást Hintettek fel.  — A többi ipa*vállalati 
részvényben nem volt jelentékenyebb változás 
feljegyezhető. 

Élénk forgalom  fejlődött  ki nz elmúlt hé-
ten a közlekedési vállalati részvények közül 
a Budapesti városi villamos és a Budapesti 
közüli vaspálya részvényekben, melyek csuk 
csekély árváltozást mutattak fel. 

Ugy a járadék, mint a sorsjegypiac válto-
zatlanul csendes volt. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak : 

kell a szappan összehasonlításánál él i 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy J 

szapoana sem éri el a | 

Schichí | 

szarvas \ 
szappanát j 

minden jó tulajdonságában, tiszta' 0 
sigában, mosóképességében, lágysígá' | 

ban és olcsóságában. J 

Sz. 303-
k. b. 

910. 

Mngynr hitel részvény 
Osztrák hitel részvény 
I • iitiz és társa részvény 
lt.-pesti közuti vaspálya részv. 
Yiírusi vrllumns vnsut részv. 

alig. 25. 
H5H.5II 
7 «2.5H 

3750,— 
751).— 
387.— 

szept. 1. 
rt 113.50 
KIÎH.— 

3H I l i -
in 1.50 
387.50 

NYILTTER*) 
Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, 

hogy Tarsay Sáudor uruál eddigi képvisele-
tünket megszüntettük és helyette Miske László 
kereskedő urat bíztuk meg e képviselet to-
vábbi vezetésével. 

Kiváló tisztelettel 
„Kristály* gözmosógyár 

Kolozsvár. 
*) E rovullian 

;épet u szerk. 
köztöltékért ne in vállal felelús-

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentdomokosi közbirtokosság 

eladja nyilt árverezésen a Földmivelési 
miniszter ur 95430—908. számú rende-
letével megadott engedély alapján a csik-
madaras 2-ik rész Kecskebükk és Kis-
ácza nevü erdórészekben mintegy 863 98 
k. holdon törzsenkinti felvétel  alapján 
kéregnélküli és a termelési és szállítási 
apadékok levonásával 129715 köbméterre 
becsült lucfenyő  haszonfa  tömeget. 

Megjegyeztetik, hogy az 553.98 k. 
holdból a Kis-áca erdőségre esik 84.03 
k. hold. a Kecskebükk erdórészre pedig 
469-95 k. hold és a 129715 köbméter 
haszonfából  a Kisáca erdőrészre esik 16051 
köbméter, a Kecskebükk erdőrészre pe-
dig 113664 köbméter. 

Az összes kikiáltási ár 774,100 ko-
rona azaz hétszázhetvennégyezeregyszáz 
korona, ebből esik a Kisáca erdőrészre 
86700 korona, a Kecskebüki erdörészre 
667400 korona. 

Az értékesítés céljából 1910. évi októ-
ber hó 24-én délelőtt 10 órakor Csikszent-
domokos község házánál nyilvános szó 
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog  tar-
tatni. 

Árverezni lehet mind a két erdőrészre 
együttesen és külön-külön is. 

A fatömeg  becsáron alul nem fog  el-
adatni. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az írásbeli ajánlatok ellátandók sza-

bályszerű bélyeggel és a kikiáltási ár lo 
százalékát tevő összegnek a csíkszeredai 
kir. adóhivatal pénztárába történt letétbe 
helyezéséről szóló nyugtával. 

Szóbelileg árverezni kívánók kötele-
sek a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő 
bánatpénzt a csíkszeredai m. kir. adóhi-
vatalnál letétbe helyezni és a letéti nyug-
tát az árverési bizottságnak bemutatni. 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők Csikszentdomokos köz-
ség házánál éá a járási erdőgondnokság-
nál Csíkszeredában. 

Csikszentdomokoson, 1910. évi szept. 
hó 6-ik napján. 

Ferencz Antal, Barabás. János, 
b. jegyző. 1—2 b. elnök. 

Egy jó családból való, legalább 2 gim-
náziumot végzett Hu ffiszer-fizletbe 

TANONCNAK 
felvétetik.  — Hol? Megmondja lapunk 

kiadóhivatala. 3-3. 
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Hirdetmény. 
A Csiktusnádi Gyógyfürdő  Birtoko-

sainak Szövetkezete Tusnádfürdőn  (Erdély) 
haszonbérbe adni szándékozik 1911. év-
től kezdődőleg 33 évre a fent  nevezett 
fürdőt  az összes középületekkel, köztük 
a nagy gyógycsarnokkal, erdei cukrász-
dával, az összes gyógyforrásokkal  (ku-
takkal), fürdőkkel,  általában a szövetke-
zetet megillető és bérbeadás tárgyát ké-
pezhető jogokkal és javakkal. 

Tusnádfürdő  klimatikus gyógyhely, a 
tenger szine fölött  636 méter magasságban 
mérföldekre  terjedő ősfenyveseivel,  gaz-
dag ásványvíz forrásaival  és vizgyógy-
intézetével egyike Erdély legnagyobb és 
legszebb fürdőinek.  Van vasút állomása, 
posta- és távírda hivatala. 

Értekezhetni alattirt fürdőigazgatóság-
gal vagy a m. kir. Földmivelésügyi Mi-
nisztériummal, hova 1910. szeptember 
hó 20-ig a megkeresések intézendök. 

Szerződéskötés esetén hozzájárulás 
joga illeti meg a m. kir. Földmivelésügyi 
Minisztériumot, melyet a fürdőszövetkezet 
ügyeinél az ellenőrzés joga illet meg. 

Tusnádfürdő,  1910. évi augusztus hó 
14-én. 

A Csiktusnádi Gyógyfürdő  Blrtokosal-
2-3 nak SzOtfetkezete  Igazgatósága. 

(Csíkszereda, vármegyeház) tekinthetők 
meg. 
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága 

Csíkszereda, 1910. évi augusztus hó 
23-ik napján. 

Dr Csiky József, 
igazgató. 

Sz. 743—1910. 1-2 

mj. 

Sz. 400—1910. 1-2 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavainak igazga-

tósága közhírré teszi, hogy a Csikvár-
megye magántulajdonát képező Felsőtöl-
gyes I. határrészében fekvő  „Bálás" és 
„Deák pataki" erdőrészekben az 1908. 
évben kihasznált széldöntéses vágás terü-
leteken visszamaradt erdőgazdasági szem-
pontból okszerűen fenn  nem tartható luc-
fenyő  és bükktörzsek faanyagai  az alábbi 
2 csoportban és kikiáltási áron folyó  évi 
október  hó 28-án délelőtt  10 órakor 
Csíkszeredában,  a megyei magánjavak 
igazgatóságának irodájában (Vármegyeház) 
megtartandó nyilvános szóbeli és írásbeli 
versenytárgyaláson a legtöbbet Ígérőnek 
el fognak  adatni. 

I.  Csoport. 
A Balázs-pataki erdőrészben 112° 18 

kat. hold vágásterületen kijelölt 17916 
darab lo225 tm'-re becsült gömbölyű 
lucfenyő  haszonfa  kikiáltási ára: ötven-
nyolcezerkilencszáznyolcvanöt (58985) ko-
rona. 

II.  Csoport. 
A Deákpataki erdőrész 3 vágásterü-

letén összesen 46.17 kat. holdon kijelölt 
3722 drb 3236 tm'-re becsült gömbölyű 
lucfenyő  haszonfa  és mintegy 300 m" bükk-
mű és tűzifa  kikiáltási ára: tizenkilencezer-
kilencszáztizenkettö (19912) korona. 

Mindkét csoport faanyagára  egy ősz-
szegben is tehető együttes ajánlat. — A 
kikiáltási árak 10 százaléka bánatpénzül 
az árverés megkezdése előtt az árverési 
bizottság elnökének kezébe leteendő. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
benyújtandó és szabályszerű bélyeggel 
ellátott írásbeli zárt ajánlatok a megaján-
lott vételár tiz (10) százalékát kitevő bá-
natpénzzel, vagy megfelelő  óvadékképes 
értékpapírral látandók el és tartalmazniok 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési fel-
tételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 

Elkésetten érkező és utóajánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

A fatömegek  a kikiáltási áron alul nem 
fognak  eladatni. 

Kihasználási határidő a jogerős szer-
ződés kézbesítését követő 14. naptól szá-
mítandó egy (1) év. 

Az I. csoportbeli vágásterület a Gyer-
OTótölgyesi tutajrakparttól és fapiactól  öt 
(5), a Il-ik csoportbeliek pedig átlag 3 km. 
távolságra fekűsznek. 

Az árveresi és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok a kezelő m. kir. járási erdögond-
nokságnál (Gyergyótölgyesen) és a Csik-
vármegyei magánjavak igazgatóságánál 

Paeladási hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavainak igazga-

tósága ezennel közhírré teszi, hogy Csik-
szentmárton község közigazgatási határá-
ban fekvő  Csikvármegye közönsége ma-
gántulajdonát képező „Uz" és „Veresviz-
völgyi" erdőségeiben: 

1. M. kir. Földmivelésügyi miniszter 
urnák 24332—1903. számú rendeletével 
megadott engedély s a vármegye magán-
javai igazgatótanácsának 415—1909. mj. 
sz. a. kelt határozata alapján 3203 04 k. 
holdon megbecsült 380.723 m' gömbölyű 
lucfenyő,  75913 m" gömbölyű jegenye-
fenyő,  11133 m' gömbölyű erdei fenyő 
haszonfa,  valamint 252.194 m* gömbölyű 
bükk haszonfa  és tűzifa  2,820.000 kor., 
azaz kettőmilliónyolcszázhuszezer korona. 

Továbbá ugyancsak Csikszentmárton 
község közigazgatási határában fekvő  s 
Csikvármegye közönségé magántulajdonát 
képező Csobányosvölgyi erdőségeiben: 

2. Magy. kir. földmivelésügyi  minisz-
ter urnák 1381—1906. számú rendeleté-
vel megadott engedély alapján a „ Keresz-
tes" havasnak Sulcza völgyére hajló ré-
szén 393-55 kat. holdon megbecsült 41888 

gömbölyű lucfenyő  haszonfa  és 
42134 m" gömbölyű bükkmü és tűzifa 
221507 korona, azaz kettőszázhuszonegy-
ezerötszázhét korona 

3. Magy. kir. földmivelésügyi  minisz-
ter urnák 50.665—19o0. száinu rendele-
tével jóváhagyott rendszeres gazdasági 
üzemterv szerint kihasználásra esedékes, 
a Csobányos völgyére hajló „Bogársarok" 
nevű erdőrész 47-25 k. holdján megbe-
csült 7187 m* gömbölyű lucfenyő  ha-
szor.fa  és 2835 ms gömbölyű bűkkmű és 
tűzifa  37069 korona, azaz harminchétezer-
hatvankilenc korona. 

4. A magy. kir. földmivelésügyi  mi-
niszter urnák 84972—1903. számú en-
gedélye alapján a Csikvármegye magán-
javaihoz tartozó Gyergyótölgyes I. határ-
részben fekvő  „Baraszóvölgyi" erdőrész-
ben mintegy 1996 80 kat. holdon össze-
sen 95333 tm' luc- és jegenyefenyő  ha-
szonfa,  valamint 800 tm" bükkfára  be-
csült fatömeg  477000 korona, azaz négy-
százhetvenhétezer korona kikiáltási árban 
folyó  1910. évi október  hó 27-én dél-
előtt  9 órakor  a megyei magánjavak 
igazgatóságának irodájában — Csíkszereda, 
vármegyeház — megtartandó nyilvános 
árverésen, szó- és zárt Írásbeli ajánlatok 
mellett a legtöbbet Ígérőnek el fog  adatni. 

Az 1—4. alatti erdőrészek fatömege 
külön-külön fog  a hirdetményben meg-
jelölt sorrendben árverés alá bocsáttatni, 
de írásbeli ajánlat az egészre együttesen 
az ajánlati ár külön-külön való megtétele 
mellett is benyújtható. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképpen az árverés megkezdése előtt 
az árverési bizottság kezeihez leteendő. 
A szabályszerű bélyeggel ellátott Írásbeli 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bánat-
pénzzel, vagy megfelelő  óvadékképes ér-
tékpapírral látandók el és tartalmazniok 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési fel-
tételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 

Elkésett s utóajánlatok nem fogadtat-
nak el, valamint a hirdetményben meg-
jelölt erdőrésznek fatömegei  kikiáltási áron 
alul eladatni nem fognak. 

Az árverési általános és szerződési 
feltételek,  valamint a becslésre vonatkozó 
közelebbi adatok mind a négy erdörész 
fatömegére  külön-külön Csikvármegye 
magánjavainak igazgatóságánál a hivata-
los órák alatt megtekinthetők. 
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága 

Csíkszereda, 1910. évi augusztus hó 
22-én. 

Dr Osiky József, 
igazgató. 

Himzési kézimunkát 
divatos kivitelben, úgymint: 

Asztalteritők, 
különböző nagyságban. 
Redikúl. Divány párnák. 
Gyermekkocsi takaró. 

Szék párnák. 
Kályha ellenzők. 

Házi oipók. 
Kerékpárnyereg s öv. 

Zsámolyok 
Oltár vánkosok 

és egyéb ilynemű cikkek. 

Minden hímzés szövetre, bár-
sonyra vagy plüschre kívá-
natra gyorsan és olcsón készít: 

Szops Répa, Csíkszeredán. 
Mikó-utca. 
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Városi  hirdetésiek. 
Szám 54-910. ki. 

Hirdetmény. 
Az 1907.. évi XIX. t.-c. 3. §-a azt 

rendeli, hogy minden gép tulajdonos a 
maga költségén köteles az összes gazda-
sági gépeknél alkalmazott összes mun-
kásokat ideértve a gépészit is az országos 
gazdasági munkás és cselédsegély pénz-
tárnál baleset ellen biztosítani, kivévén 
ha meggyőződött arról, hogy az illető a 
pénztárnál mint I. vagy I. csoportbeli ren-
des, vagy rendkívüli tag, vagy a 120 fil-
lér hozzájárulási díj fizetese  mellett mint 
gazdasági cseléd baleset ellenére már kü-
lönben is biztosítva van. Ha a géptulaj-
donosa, ezen kötelességének nem tesz 
eleget, ezen mulasztásából eredő teljes 
kárért a munkásoknak illetőleg jogutó-
dainak akkor is felelős,  ha a munka köz-
ben bekövetkezett balesetkörül öt külön-
ben semmiféle  mulasztás nem terheli. 

A törvény értelmében a gazdasági gé-
peknél dolgozó munkások biztosításáért 
a felelősség  még abban az esetben is a 
géptulajdonost terheli, ha a kár vala-
mennyi gépmunkást, akár azoknak csak 
egyrészét is nem a géptulajdonos, hanem 
a csépeltető gazda állítja a géphez. 

Az iparigazolvány váltására köteles 
cséplógég-vállalkozó minda^kat az alkal-
mazottait, a kiket ő magâfizet,  az ille-
tékes kerületi munkásbiztositó pénztárnál 
tartozik biztosítani, ellenben azokat a 
munkásokat, a kiket a csépekető gazda 

ad a vállalkozó gépe mellé, a vállalkozó 
nem a kerületi munkásbiztositó pénztár-
nál, hanem az országos gazdasági mun-
kás és cselédsegély-pénztáránál tartozik 
biztosítani. 

Az a géptulajdonos, aki előre tudja, 
hogy a gépe mellett erre a munkára kik 
lesznek alkalmazva, legegyszerűbben ugy 
jár el, ha az illetőket névszerint 1—1 
korona tagsáp díj befizetése  mellett azon 
évre a rendkívüli tagok sorába a községi 
elöljáróságnál, városi tanácsnál biztosítja. 

Az a géptulajdonos azonban, a kinek 
munkasai változnak, a ki tehát nem tudja 
előre, hogy névszerint kik lesznek azok, 
a kik a gépmunkát- végezni fogják,  bár-
mely gazdasági gépe mellett az összes 
gépmunkásokat, ideértve a gépészt is, 
azok nevének megjelölése nélkül átalány-
ban biztosíthatja az országos gazdasági 
munkás- és cseléd segély pénztárnál, ha 
a szabályszerű nyilatkozatot kellően ki-
állítja és a biztosítási dijat lefizeti. 

Csíkszereda, 1910. augusztus 21-én. 
A városi tanács. 

Szám 1697—910. ki. 
Hirdetmény. 

Mely által közhirrététetik, hogy Csík-
szereda r. t. város képviselőtestülete a 
villamos közvilágítás behozatalát és léte-
sítését határozván el, a városi tanács ré-
széről a villamos erőt szolgáltató telep 
létesítése és az ahoz szükséges gépház 
felépítési  helyéül a város tulajdonát tévő 
Gecző-utca és a vasúti ut melletti régi ló 
vásártért jelölte ki. 

Miről a közelebbi, sőt a távolabbi 
szomszédok azzal értesíttetnek, hogy a 
szükséges építkezések valamint a villa-
mos ipari telep engedélyezése iránti tár-
gyalást folyó  évi szeptember hó 13-ik 
napjának d. e. 10 órájára a helyszínére 
kitűztük, melyen azok, kik a vállalat el-
len bármi oknál fogva  kifogást  akarnak 
tenni kifogásukat  kötelesek szóval vagy 
írásban előadni, különben az ipari üzlet-
telep és az ahoz szükséges építkezések 
engedélyeztetnek. 

Csíkszereda, 1910. augusztus 30-án. 
A városi tanács. 

Szám 1650—910. ki. 
Hirdetmény. 

Közhirrététetik, hogy a marosvásár-
helyi 9-ik honvéd huszárezred ló szük-
ségletének fedezése  végett a pót lóvásár 
Csíkszeredában folyó  évi október hó 24-én 
délelőtt 8 órakor á lóvásártéren fog  meg-
tartatni. Az erre vonatkozó hirdetmény 
a városházán kifüggesztetett. 

Csíkszereda, 1910. augusztus 28-án. 
A városi tanács. 

MEGHI\?0 
f\  Csiktusnádi Gyógyfürdő Birtokosai Szövetkezetének 

Tusnádfürdőn, 1910. évi szeptember hó 25-én d. e. 
11 órakor az igazgatósági irodában megtartandó 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
T Á R G Y S O R O Z A T : 

1. Fürdőigazgató évi zárjelentése. 
2. Fürdőorvos évi jelentése. 
3. Fürdőszövetkezeti ügyész évi jelentése. 
4. Igazgató előterjesztése a jövő évi munkálatok költségelőirányzatára vo-

natkozólag. 
5. A folyó  évi gyógy- és zenedij elszámolás előterjesztése. 
6. Az 1911. évi gyógy- és zenedij előirányzat. 
7. Be nem hajtható követelések leírása. 
8. 1910. évre 2V«-os rovatai kivetése az alapszab. 24. §-a alapján. 
9. A fürdő  állami kölcsöne visszafizetési  módozatainak, esetleg a fűrdö  ál-

lami tulajdonba vagy kezelésbe átadásának tárgyalása, bérbeadás esetére a bérlet fel-
tételeinek megállapítása, esetleg bérleti szerződéskötése. 

10. Indítványok. P' 
Tusnádfürdő,  1910. évi szeptember lló 4-én. 

Kállay übul, 
elnök. 
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HIRDETMÉNY 

rsikpálfulva  község telekkönyve liirtokszn-
biilj oziis következl) lien átalakíttatott és ezen-
gi'l i'g.\idcjllleg aziikra az ingatlanoki a nézve, 
„melyekre az 188«. XXIX., az 1889. XXXVIII 
es az 1891. XVI. t-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1S'.I2. évi XXIX. t.-eikkben szabályozott eljá-
rás a telekjegyzókönyvi bejegyzések helyesbí-
tésével kapcsolatosan foganatosíttatott. 

Kz azzal a felhívással  tétetik közzé: 
1. hogy mindazok, kik az 1886 XXIX. tc 

l.">. és 17. §-ai alapján ideértve e S-oknak az 
1889. XXXVIII, tc. 5. és C. §-aiban és az 
1891. XVI. tc. 15. § a a) pontjábau foglalt 
kiegészítéseit is valamint az 188». XXXVIII, 
tc. 7. §-a és az 1891. XVI. tc. 15. §. b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések vagy az 188(1. 
XXIX. tc. 22. § a alapján történt törlések ér-
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési 
keresetöket hat hónap alatt; vagyis az 1911 
evi március bó 1 sö napjáig bezárólag e te-
lekkönyvi hatóságból nyújtsák he, mert az 
,./. n meg nem hosszabitható záros határidő 
cni'Ur után indított törlési kereset, annak a 
harmadik személynek, aki'időközben njilván-
kün.yvi jogot szerzett hátrányára nem szol-
gálhat : 

•>. hogy mindazok, akik az 188« XXIX. 
te. Ili. és 18. §-ainak eseteiben ideértve a/ 
utóbbi s-nak az 1889. XXXVIII tc. 5. és l> 
jj aihan foglalt  kiegészítéseit és a tényleges 
l.irtokos tulajdonjogának bejegyzése ellem-lien 
ellentmondásnál élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap iilatt, vagyis az 1911. 
évi m: rcius hó l-só napjáig bezárólag a te-
lekkönyvi hatósághoz nyújtsák, mertezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő letelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni nein 
fog;  — 

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában tett intézkedések által, 
nem különben azok, akik 1. és 2. pontban kö-
rülírt eseteken kívül az 1892. XXIX. tc. sze-
rinti eljárás és az ennek folyamán  történt be-
jegyzések által előbb nyett nyilvánkönyví jo-
gaikat bármely irányban sértve vélik, ideértve 
azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 
IS89. XXXVIII, tc IG § a alapján történt be-
jegyzését sérelmesnek találják, e tekintetben 
felszólalásukat  tartalmazó kérvényeiket a te-
kiinvvi hatósághoz hat hón p alatt, vagyis 
IMI 1. évi március hó l-só napjáig nyújtsák 
In', mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
1KII:U ÍIIÜ elmulta után az átalakításkor közbejött 
t»\. < lírvezetésből származó bárminemű jógiié-
in. Uij.iliiszemühaniiailikBisemélyekiránjába^ 
tübbe in-in érvényesíthetik, az említett bejegj-
zésekei [M'ili £ csak a törvény rendes utján és 
e~.iV ;i/ idókiizben nyilvánkönyví jogokat szer-
zett lumuulik személyek jogainak sérelme 
nélkül tanuillialj;ik meg. 

Egyúttal Hm elineztetuek azok a felek,  a 
kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okirato-
kat adtak át, hmry amennyiben azokhoz egy-
szersmind egyszerű másolatokat is csatoltak 
vagy iiyeneket pótlólag benyújtanak az erede-
tieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. trvszk, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1910. évi augusztus hó 10-én. 

Bocitkor  Antal, 
L'ir.  Irrníki  hifi. 

C S Í K I L A P O K -ik oldal. 
Sz. 1224/910. 2 - 2 
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Árverési hirdetmény. 
Csobotfalva  közbirtokossága részéről 

közhírré tétetik, hogy nevezett közbirto-
kosság tulajdonát képező: 

I. A község közelében levő Közép-
bfikk  nevü erdőrész 18 25 kat. hold fe-
lületén levő és 3320 m'-re becsült luc-
fenyő  haszonfa  10335 korona 2 fillér 
kikiáltási ár mellett. 

II. A Suica völgyre hajló Bálintsorka 
nevü erdőrészben tüz által megperzselt 
és 848 5 m'-re becsült 943 drb lucfenyő 
haszonfa  4(»30 korona kiállási dr mellett 
Csobotfalva  község házánál 1910. évi 
szeptember hó 17-én d. e. 10 órakor 
tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilt szóbeli árverésen el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképpen az árverési biztos kezéhez 
leteendő. 

Az ajánlatok külön-külön teendők meg 
mindkét erdőrészre. 

Az 1 korona bélyeggel ellátott, zárt 
ajánlatok szintén lo százalék bánatpénz-
zel vagy óvadékképes értékpapírral látan-
dók el. Az ajánlatban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési fel-
téleket ismeri és magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési és szerződési fellélelek, 

valamint a becslésre vonatkozó ndntok az 
elöljáróságnál megtekinthetők. 

Csobotfalva,  191o. augusztus 28-án. 
Pálffy  András, Cslszer Pál, 

bírt. jegyző. birt. elnök. 

1145—1910. sz. 
ki. 

Hirdetmény. 
Csikrákos és Göröcsfalva  községek 

elöljáróságai közhírré teszik, hogy Gö-
röcsfalva  község 25. számú telekjegyzö-
könyvében 49. hrsz. alatt foglalt  épületes 
belsőség (volt tanitói lakás) a rajta levő 
épületekkel együtt, — mely a papi és 
kántori lakás közvetlen szomszédságában 
fekszik,  — Csikrákos községházánál 
folyó  évi szeptember hó 18-án d. u. 
2 órakor kezdődő nyilvános árverezésen 
— a legtöbbet ígérőnek — el fogadatni, 

Csikrákos és Göröcsfalva  községek 
elöljáróságai. 

Csikrákos, 1910. augusztus 26. 
páiiya Antal, Dobos Árpád, 

körjegyző. 
|Utbi Domokos, 

bíró. 

bíró. 

fehér. 
rózsa 
pouder 

. szappan 
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tisztelt érdeklődő 

Kultur haladás. 
A világhíres Savoy-féle  CKKMK IDKAL 

elismert legjobb arezszépitö és bürfino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszertáráhan ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal 
l „ 
1 doboz 
1 probadoboz 
1 darab 

Figyelmeztetem 
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 szépitószernek az egyedüli rak-
tárát drága pénzért és sok fáradság  után 
megszerezni. 

Ennek acsoda világhíres CREME IDEAL 
szépitfiszernek  jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját inegbirálására 
bízom, mert bátran állíthatom, hogy az 
elsó próbatégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 15—22 
Elsó Csikmegyei Illatszer i i Piperekeres 
kedé* Csíkszeredában. FEKETE VILMOS. 

Felvétetik ^ 
fiatal  kereskedösegéd, ki vidéki fűszer-, 
vas- és rőfösüzletben  alkalmazva volt Csik-
szenttamáson Trohán Bila kereskedőnél. 

IforDcal/  egy 30—35 éves, tisz-
I\C1 CJCIV tas ág és rendszerető 
szorgalmas özvegy asszonyt vagy 
idős leányt konyhára, de- olyat, 
aki bár egy keveset főzni  is tud. 
• Cim a kiadóhivatalban. 3 

OSZI ES TELI IDÉNY!! 
A 1. olvasó becses figyelmébe  ajánlom, hogy szük-
ségletéi férfi-,  fiu-  és gyermek-ruhában s 
úgyszintén női- és leány-felöltőkben,  kosz-
tümök, aljok, blúzok, pongyolák, jupo-

nok stbiben c s a k i s k i z á r ó l a g 

A$CNER I. c*gQ*l 
Brassóban, üensor 26. szerezze be. 

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

A S C H E R I. 
H R A S 8 Ö , L E N S O R 3 0 . S Z Á M . 

>11. Mi, >11, M«M1< Ml, Ml, Ml/Ml, Ml" Ml, Ml, >11, >u, >11, Ml, 

ERTESITÉS! 
Tiszteleltei van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomá-

sára hozni, miszerint bátyámmal történt barátságos megegyezés folytán  a 
közösen folylatolt  cipész-üzletet elosztottuk és igy én külön 
saját magam folytatom  cipész-üzletemet az Apafii  Mihály-
utca 23. szám alatt (Orbán József  házában). 

A nagyérdemű közönség szives jóindulatu pártfogását  kérve, vagyok 
kész szolgálattal 

Kristóf János cipész, Csíkszereda. 
>ü>>lt, Mi, M1,>H< >11, W,.M|,>li,>H, MIAU, MIAIIAHAIMMI'Î'II, Ml,>ll,>ll< Ml, >11, Ml, >11, Ml, >U, >11, >11, Ml, >11, > 

PALLÓ, PESZKA, LÉC, CYALULT PAPOZAT PESZKA 

LETPü. 
CÁNPRA (HULLAPÉK LÉO RÖNKVÉ6 
S Z E Z É B - É S Ö L - S Z A M E A , - V - A - I j - A . ^ X I S T T 

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

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 
TELEFON 19. 

G i m b f a  t u l a j d o n o s o k : e z l ^ r e s t u d o m á s á r a h o z o m , 
g t i o e y m i n d e n s z o m b a t o n b é ' r v á . g ' á s v a a . 30 

F Ű R É S Z T E L E P - ÉS G É P T U L A J D O N O S O K F I O Y E L M É B E I 

! AUT06ÉN HEGESZTÉS ÉS VÂ6ÂS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i é s v i l á g i t á s i szerelések eszközlésére. - Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEPÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes aUatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 31. szám. 
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IKOVALD PÉTER ÉS FIA I 
CSÁSZ. ÉS KIR. SZAB KELNE- ÉS SZŐRMEFESTŐ, VEfiYTISZTITÓ ÉS GÖZMOSÓ-GVÁR g j 

BUDAPEST, VIL, SZÖVETSÉG UTCA 37. SZÁM B 
megbízói kényelmét szemelótt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes g j 
vidéki városban képviseletet létesít és ez által módot nyújt a nagyerdemu g j 
közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mel- Igl 

--- lőzésével — közvetlenül [elkereshesse -- --- = — - H 
MÁTHÉ JÓZSEF CSIKSZEREPÁBAN | 

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri-, női- és E|j 
gyermek-öltönyök, diszitő és bútorszövetek, függönyök,  kézimunkák, |gj 
szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék .stbiek vegytlsztitását es fes-  na 
tését. — Úgyszintén ágy tollak tisztitását és fehérneműek  mosását is. lg] 
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan  munkájáról és mindékor E | 
méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe  ajánlja a képviseletet Igj 

— — és számos megbízatást kér a - - - |jfj 

K o v á i d P é t e r é s fia  c é g . | 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint u Rákóczi-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-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak 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 o szakba vágó muiil.ák 
javítását elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Rákóczi-utca 852. szám. 

gg Efl ' H . H B3 'i H I B3 E | 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelrk 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. 

B ffl  0 H 53 88!' 0 : S3 

Vidéki megrendelések gyorsan éa pontosan esskösőltetnek. 

Méthé József női dlvat-kalap-üzlete, Csíkszeredában (ftrüntfald-féle ház). 
Van szerencsém a t. közönség szives tudomására hozni, hogy az őszi és teli 
idenyre az u j á rum szeptember hó elejen megérkezik. Dus válasz-
tékot tartok a legújabb párisi inoilelekliöl. szőrme és angol női sapkákból, 
egyszerű és iliszkaln|iokból Úgymint ilisziló selymekből, sima és vasalt bár-
sonyokból és auto fátyol  újdonságokból. Slrue és disz tollakból virágokból, 
kalapliikból, selyem és bársonyszallagokból meglepő újdonságok. Klvállalok 
mindennemű alakítást és diszitést vidékre is. — Kérve a nagyérdemű közön-
ség szives pártfogását,  maradok kész szolgáluttal Háthé József,  Csíkszereda. 

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

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

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket adunk betáblázás és váltó fede/.et  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegy-

zett mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
IdegLMt péznek beváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. „,. , . 
1 isztelcltel: 

AZ IGAZGATÓSÁG. 
>11/ >U> >11/ >U/ >11/ >H/ >U/ \ll/ >11/ >H/M1/ >11/ >Mz >11/ >11/ Ml/ >U/ 

Cseh István mészáros és hentes Gsikszereda. 
A fogyasztó  közönség sx iws ligyelmét felhívni  kiváltom a inai kor legkénye-
sebb i g é n y i t is kielégitö. modernül berendezett. saját házamba áthelyezett 

MÉSZÁROS- ÉS HENTES-ÜZLETEMRE. 
Win kíméltem soriniii anyagi áldozatot, hogy a fogyasztó  közönségj i 
liszlán kezelt, legízletesebb. friss  hentesárukkal, valamint friss  marha-, 
horjn- és sertés-hnsokkai szolgálhassam ki. .Mindennap kapható: 

Párisi-, lengyel-, füstölt-  és szalámi-kolbász, disznófötsajt  és stbi cikkek. 
Kötöixkvésem. hogy a fogyasztó  közönség legkényesebb igényeit is kielé-
gíthessem, versenyképes árak mellett. Állandóan raktáron tartok zsirt. papr i-
kás-. füstölt-  és fehér-szalonnát.  Vidéki megrendelések a legpontosabban 
eszközöltetnek. A tn. t. közönség pártfogását  kérve, kiváló tisztelettel; 

CSEH ISTVÁN, mészáros és hentes, CSÍKSZEREDA. 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

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

Csíkszeredában. 

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

A KIADÓHIVATALBAN. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Hosszurovó Cement Födélcserépf 
majd nem határtalan tartósságu, Igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható " Â 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz. p Q R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L BRASSÓBAN. I 

Nyoaatott Hzvobo^a Jóisef  kltnyvnyomdAjában CsikszerodAbar, 1910 




