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FŐSZERKESZTŐ: 

Dr. F E J É R ANTAL 
ÜGYVÉD. 

A szécsényi dráma. 
Valamikor régeo, mikor az esküdt-

széki intézmény nem mentette fel  azokat 
a gyilkosokat, akik a családi tűzhely 
szentségét kezűk, erejűk, fegyverük 
nyereségével, hatalmával védték, Dumas 
filé  idejében nagyon divatos mondás 
volt szerte e világon a „Tu es la!" 
öld meg öt, jelszava. Az aBszony csá-
bítóját, a minden risike nélkül bajt szer-
zőt, a férjek  rémeit, a könnyelmű ké-
jeoceket óhajtották ezzel a jelszóval 
sújtani. — S bizony-bizony azok baj az 
idókber alaposan rájuk járt a rud s nem 
egy szerencsétlen férj  talált .némi elég-
tételt abban, hogy boldogsága össze-
rombolóját megismertette hideg vaaa 
élével, avagy a dórrenó fegyver  go-
lyójával. 

Akkoriban azonban még a dühöngő 
férjek  is több áldozattal hódolhattak 
ennek a jelszónak, mert amaz élveze-
tüket, hogy a csábitót egy szebb ha-
zába menesztették sok évi keserves 
börtönbüntetéssel kellett megszenved-
nek. Ma már sokkal kényelmesebb a 
helyzetük. Qyanakodik valaki, hogy a 
felesége  udvarlót tart magának, kivel 
az ó távollétének keserveit megédesí-
teni igyekszik, s ha a gyanú elég erós 
már, elég érett a cselekvésre, elmegy 
a piaeztérre a cukrászdába 8 az ott leb-
zselő fiatalok  közül kikeres egyet ma-
gának, lehetőleg csinos fiatalembert, 
kihez esetleg szoros baráti kötelékek 
fűzik  s a Browning egyet villan, a a 
lélek az ifjú  testéből a másvilágra illan. 
Nagy szenzáció. A lapok híréhes ripor 
terei megrohannak mindenkit, aki csak 
beszélni tud az eseményről s lapjaikon 
egész hasábokat tálalnak fel  arról is, 
hogy a gyilkosnak mi volt a kedvencz 
étele, nótája, s szőkét szeretett jobban, 
avagy barnát. Azután Összeül az es 
küdtszék s egy háromnapos érdekfeszítő 
tárgyalás után, melyre a világlapok kü-
lön tudositó és fotografáló  embert kai 
denek s amely a szenzációs bünpörök 
minden lényeges kellékét, még a zárt 
tárgyalást sem nélkülözi, egetverő éijen-
riadal közepette felmenti  a vádlottat. 
Felmenti, hogy Ő nem bűnös az ember 
ölésben, mert tettét nem követte el 
beszámítható állapotban, hanem valami 
rendkívüli őrületben, melybe a kény-
szerítő körülmények sodorták. 

A kiontott vérű ifjú  pedig, mint tö-
vén letört rózsaszál ott pihen valahol 
valamely elhagyott temető friss  parcel-
lájában s elmélázva tűnődik azon, hogy 
tulajdonképen miért is kellett neki oly 
gyorsan e szép s reményekkel teli élet-
ből eltávoznia, amikor a gyilkos férj  a 
végin mindent megbocsát s visszaveszi 
azt a feleséget,  aki ót megcsalta, aki 
szeretőjével vígan turbékolt, amikor a 
féijet  politikai ügyek a családi fészek 
bői elszóllitották. Miért kellett kifoly-
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nia az éltető, lüktető piros vérnek abból 
az iţju szívből, amely talán nem is gon-
dolt arra, hogy vétket követ el akkor, 
— mikor egy a s s z o n y mézédes aj-
kán keresi a boldogság elröppenő per-
ceit, aki talán nem is tudta, hogy e 
csókkal ajkán kell egy szebb hazába 
költöznie s egy nagy tragédiát útjára 
engedni. Miért épen neki s miért nem 
az asszonynak. A bűnös asszonynak, 
kinek minden kényelmet nyujtotf  a maga 
választotta bites ura. Aki szeretettel, jó 
bánásmóddal környékezte párját s min-
dent megtett, vagy legalább megtenni 
óhajtott, bogy boldoggá tegye azt, kit 
első sorban hó szerelemmel iuiádott s a 
kit ép ez okból boldogítani is akart! 

Ha már az esküdtek a féltékenység 
paroxismusában gyilkoló férjet  tette kö 
vetkezményeitől felmentenek  s szabad-
lábra hélyezik azt, ki fegyverrel  akarta 
kiegyenlíteni azt, mit a természet kü-
lönbségűi állított fel  kettejük között, 
akkor legalább Ítélték volna el az asz-
szonyt, a bűnöst, minden bajt és bána-
tot felidéző  hitvest, ki megszegte fo-
gadalmát, mit az anyakönyvvezető előtt 
tett, meg esküjét, melyet a templomban 
fogadott. 

Az asszonyt, kit mindennel ellátsz a 
mire csak szüksége van. Akiért küzdői,' 
akiért tűrsz, akiért szenvedsz. Bűnös ó, 
ha nem tudja mindezt méltányolni s pil-
lanatnyi mámort többre becsül a becsü-
letes tisztességnél. — Aki bemocskolja 
gyermekei nevét azzal, hogy megfertőzi 
nászi ágyát, aki szabadon bocsájtja ér-
zelmeit, mikor a törvény, az erkölcs B 
minden társadalmi rend az ellenkezőjét 
követeli. 

Ha majd az esküdtszéki intézmény 
oda fejlődik,  hogy nemcsak a vádolt 
bűnösöket menti fel,  hanem egyben el-
itéli a vádnélküli bűnösöket, akkor, de 
csakis akkor fogja  betölteni azt a híva 
tását, melyet tulajdonképen a törvény-
hozás a társadalom megbízásából reá 
ruházott, 

dok köszönetet és megbízom Önt, hogy ezt 
közhírré tegye. 

Kelt Bad-Ischlben, 1910. évi augusztus bó 
:21-én. 

Ferencz József  s. k. 
Gróf  Khuen-Héderváry  Károly  s. k. 

— Legfelsőbb  k é z i r a t Őfelsége  a Ki-
rály az alábbi legfelsőbb  kéziratot intézte Csik 
szereda város tinácsához: 

Kedves  gróf  Khuen-Héderváry! 
Születésem nyolcvanadik évfordulója  alkal-

mából országaim minden részéből számtalan 
szerencse kivánatot és hü ragaszkodás bizo-
nyítékát vettem, a melyek összes népeimért 
egyformán  melegen dobogó szivemet mélyen 
meghatván, igaz örömmel töltöttek el és a 
melyekből ujabb erót merítettem a jövőre is. 

Hosszú életem alatt az Égtől nyújtott olta-
lom és támogatásért mélyen érzett hálámmal 
forró  imáim szállnak fel  a Mindenhatóhoz, hogy 
államaim összes lakoBsága javának szentelt 
működésemtől a jövőben sem vonja meg szent 
áldását. 

Mindenkinek, a kl e napokban Rólam Bze-
retettel megemlékezett, Bzivem mélyéből mon-

Tanitók gyűlése. 
A Csiki róm. kath. tanítók egyesülete 39-ik 

évi rendes közgyűlését szeptember hó 15-én 
Csikvúrmegye házának törvényhatósági termé-
ben tartotta meg, nagyszámú tag részvételével. 

A gyűlést megelőzőleg d. e. 9 órakor részt 
vettek a Veni Sanctén és csendes misén, me-
lyet Szekeres József  városi plébános mondott. 

Zsögön Zoltán egyesületi elnök 10 órakor 
megnyitotta a gyűlést igen tartalmas beszéd-
del, amelynek főtárgya  a szemléltető tansze-
rek kiállítása volt, fejtegetve  azon megmérhe-
tetlen előnyöket, amelyek ebből származnának. 
Ezen beszédnek hírlapi közlése határozatba 
hozatott, hogy ahhoz azok ÍB hozzájuthassanak, 
akik ezen gyűlésben részt nem vehettek. 

Az elnök ezután jelentést tett több fontos 
dologról, melyeknek helyeslő tudomásul vétele 
után távirati üdvözletet küldött gróf  Majlátb 
Gusztáv Károly kegyelmes főpásztorunkuak. 

A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének fel-
olvasása után az arra adott fópásztorí  leirat 
olvastatott fel,  a melyben Püspök ur őexcellen-
ciája a tagok egyesületi s főleg  Bzociália mű-
ködése fölött  különös megelégedését nyilvá: 

niţja. Ez a fópásztorí  elismerés a gyűlés tag-
jait igen kellemes érzéssel és örömmel tol 
tötte el. 

A kisebb fontosságú  ügyek mellőzésével 
megemlítendő a Péter Sándor szabadelőadása, 
különböző szociális dolgokról. Az egyesületnek 
e széptudásu és szívós munkásságu tagja igen 
élvezetea beszédben mutatott rá az iskola és 
a társadalom azon Bzámos bajaira, amelyek a 
nép tökéletesedésének akadályai s amelyeknek 
megszüntetésén a tanitó-egyesületeknek mü-
ködniök kell, főképpen  azáltal, hogy a végre-
hajtó kormányhatalom tekintetét szüntelen e 
bajokra irányítsa s megfelelő  rendelkezések 
alkalmazásával azok megszüntetésén mun-
káljon. 

Ezen előadás folyamata  alatt a kir. tan-
felügyelő,  a két főesperes,  a köri elnökök és 
Ince Domokos országgyűlési képviselő társa-
ságában megjelent Gyalókay Sándor főispán 
is, akit a gyűlés harsány éljenzése után Zsö-
gön Zoltán eluök a következő beszéddel üd-
vözölt: .Méltóságod megjelenése — mondá a 
többi között — főleg  azért tölti el egyesüle-
tünk tagjait különös örömmel, mert ez az első 
eset vármegyénkben, hogy a szerény tanítók 
lángbuzgalmu, hazafias  munkáját a megye 
főispánja  is látni kívánja, bogy ezt a munkát 
az ő méltóságának díszéig emelje. Méltóságod 
ezen kegyes leereszkedésében zálogát látjuk 
annak, hogy a tanítók működésére nagy súlyt 
helyez s elismerni kegyeskedik, hogy a ma-
gyar Haza megerősödése és boldogulása első 
sorban a tanítók kezébe van letéve". 

Az elnök üdvözlő beszéde után, Gyalókay 
főispán  megköszönvén az elnök és a közgyű-
lés tüntető óvációját, hosszabb beszédben mond 
elismerést a szerény s főleg  a multakban so-
kat szenvedő tanítóság munkájáról. Ezek a 
tanítók vannak hivatva a Haza felvirágozta-
tása mellett arra is, hogy visszaszerezzék az 
állatn szuverenitásának mindazon javakat, a 
melyeket gavallér őseink elég könnyelműen a 
nemzetiségeknek odadobtak. Végül az egye-
sületet és annak minden tagját biztosítván kü-
lönös jóindulatáról, ígéri, hogy bárkinek is le-

gyen valami jogoB kívánni valója, abban min-
den erejével segítségére fog  lenni." 

Ezután Búzás János jegyző olvasta fel  je-
lentését, melyből kiemelendő az, hogy az egye-
sületnek Felcsikon 56, Alcsikon 48, összesen 
103 tagja van. A tagok között 36 községben 
van 30 plebénos, 7 segédleikész, 22 kántor-
tanító, 35 rendes tanító és 9 tanítónő. (Tis köz-
ségben a kántor nem tanitó). 

Az alcsiki és felcsiki  kör tartott négy gyű-
lést, melyeken Tódor István, Csobot István és 
Ferenc József  értékes elnöki megnyitó beszé-
dein kivül Gál Márton, Pálosi János, Péter Ba-
lázs, Balló Veronika, Szabó Lajos, Veress Pé-
ter, Baka Józaef,  Patóne Sándor, Gyérpál 
Berta, Füstös Sándor, tanítók és Szőca Albert 
segédlelkész gyakorlati tanítása alapján, kulti-
válták a nevelés- és módszertan kérdéseit 

Benke Lajos és Szabó Lajos felolvasásai, 
György Lázár szabadelőadása a községi ka-
taszter tanításáról; Király István, Bocskor Ilona, 
Kristó Ida és Ilyée András szavalatai- a- -köri 
gyűléseknek mind igen értékes pontjai voltak. 

A két fiókkör  sok jeles alkotásainak fel-
sorolása után, volt a jelentésnek' egy fájdal-
mas felsohajtása  is, amikor az egyesület leg-
főbb  díszeit, leghatalmasabb erőit t l.t a esik-
somlyóí róm. kath. tanítóképző intézet tanári 
testületét kellett a felcsiki  fiókkörből  Ubu-
csuztassa, gyöngéd szavakban tévén le az el-
ismerés babérkoszorúját. 

Hasonló gyöngédséggel emlékszik meg a 
Ferencz János eltávozásával s több egyesületi 
tag nyugalomba vonulásáról. — Végűi pedig, 
mint örvendeteB tényt említi fel  Ince Domo-
kosnak orsz. képviselővé választatását 

Ezután Xántus Elek tartott igen csinos 
szabadeiöadáat a tűzrendészetről, felsorolván 
számos példáját a tűzveszély okainak és a 
tüzoltószerekkel való mostoha bánásmódnak. 
(A fecskendő  víztartójában néhol tyúkok köl-
tenek, máshol szemét van beraktározva.) — 
Igen értékes tanácsokat ad egyrészről az is-
kolai próba-riasztásról, másrészről a szerek 
kezeléséről és a tűzoltói szervezetről. 

A pénztárvizsgáló bizottság jelentése szól 
ezután az egy eBilíet 725 kor. 85 fillért  kitevő 
vagyonáról. 

Majd ismét Pál Ferenc kép. tanár teszi 
meg jelentését a Péter Sándor népszerű mór-
tanáról, melyet némi javítások eszközlése után 
elfogadásra  ajánl. 

Végezetül még egy lényeges dolgot is fel 
kell említenem. Zsögön Zoltán elnök ugyanis, 
tekintettel arra a megváltozott helyzetre* mely-
ben a tanítóképző intézet tanári, testülete a 
felcsiki  fiókkörrel  szemben van, l elnöki hiva-
tásának keUő módon mqg nem' felelhet,  as 
elnöki tisztről lemond. Ámde a gjnüés nem 
vette oly könnyen ágUÍB és munkás elnökének 
távozását, hanem osztatlan egyhangúsággal 
kérte, hogy helyét a mostohává, vált körül-
mények között is tartsa meg. Az alapszaba-
lyok újra alkotásával pedig hasson oda, hogy 
az egyesület életében a normális helyzet áll-
jon helyre I 

Az elnök elvégre is engedvén a gyflés 
tüntető ragaszkodásának, a tagok lelkes eţjen-
zése között az elnöki széket elfoglalta  s a 
gyűlést befejezte. 

Közgyűlés után közebéd volt az Európa 
nagytermében, alig 40 tag részvételével, ahol 
a kir. tanfelügyelő,  az elnök, Bálint főesperes, 
Koncz István alesperes, Incze Domokos orsz. 
képviselő és mások jeles pohárköezöntőln ki-
vül a kar társi szeretetnek kedves megnyilvá-
nulásai tették emlékezetessé ezt a nevezetes 
napot. —a. 

ÜJ ÜZLET! Van szerencsém a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívni  az újonnan nyílt BUDAPESTI ŢTT 

FÉRFI-, NŐI- ÉS (tfERMEKRUHA NA6Y ÁRUHÁZÁRA U J 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyök,  felöltők,  gallérok éa sport; 
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltök,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási.választék gyermek és fiu  ruhákban. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: • 
A BUPAPESTI KÖZPONTI FÉRFI- NŐI- ÉS (SYERtyEKRUHA NA6Y ÁRUHÁZ CSÍKSZEREDÁBAN. « 21 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezések. Az igazságügyminísz-

ter Jerzsák János kir. táblabírói címmel 
és jelleggel íelruházott csíkszeredai kir, 
törvényszéki birót a csíkszeredai munkás 
biztosítási választott bíróság elnökévé ne 
vezte ki három évi időtartamra. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir, 
miniszter Kálnoky Annát a csikpálfalvi 
állami elemi iskolához tanítónőnek ne 
vezte ki. 

— Kinevezel). A vármegye főispánja  Mi-
nier Lajos végzett joghallgatót és dr Tamás 
Lázár Ügyvédjelöltet díjtalan közig, gyakor-
nokokká nevezte ki, előbbit a felcsiki  járás 
főszolgabírójához,  utóbbit a megyei árvaszék 
hez osztotta be szolgálattételre. 

— lH/effif*ég.  Ady Irénke és ifj.  Tarr J. 
Ferencz jegyet váltottak. 

— Tantíó-ffitUlé*.  A csiki róm. kath. 
felcsiki  fiókköre  folyó  évi szeptember hó 27-én 
(kedd) Gyimesközéplokon, az iskola helyiség-
ben fogja  rendes őszi gyűlését megtartani, 
melyre a kör tagjai és a tunilgy barátai meg-
hivatnak. A gylilés sorrendje: 1. D. e. 10 óra-
kor Veni Sancte. 2. D. e. tél 11 órakor kez-
dődóleg gyakorlati tanítások. 3. Elnök válasz-
tás. 4. Szaval: Györpál Berta. 5. Szabadelő-
adást tart Fodor Miklós. 6. Indítványok. 7. A 
mult gyűlés Jkönyvének felolvasása  és hitele 
sitése. 8. A gyakorlati tanítások zártkörű bí-
rálata. 9. A jövógyülés helyének és tárgysoro-
zatának megállapítása. Karczfalván,  1910. évi 
szeptember hó 17-én. Ferencz József  elnök. 

— Székely  akció C*lkmegyében.  A szé-
kelyföldi  miniszteri kirendeltség csikvármegyei 
megbízottja Kiss Ernő, egy a marosvásárhelyi 
kirendeltséghez beosztott gazdasági szaktanár-
ral, aki kiváló fényképező  is, mintegy öt na-
pon keresztül bejárta Csikvármeg\e területét 
és mindazon községekben, hol államsegélylyel 
feljavított  és itatókkal ellátott havasi legelők, 
bikaistállók, mének, jobbfajta  anyakancák, csi-
kók, erdélyi fajta  szarvasmarhák, bikák, vala-
mint hitel- és fogy  asztási szövetkezetek, gazda-
körök és gazdaköri gépszínek vannak, mind>-
azokról és egyes székely családokról is felvé-
teleket készítettek, melyek szöveggel lesznek 
ellátva és könyvalakban kinyomatva. Miután 
a kitűnően sikerült felvételek  szépen fogják 
illusztrálni a megjelenő müvet, amelyben Caik-
vármegye gazdasági fejlődése  fog  kidombo-
rodni a székelyföldi  miniszteri kirendeltség mű-
ködése óta, azért óhajtva várjuk azt az időt, 
melyben a munka meg tog jelenni, hogy azt 
olvasva és szemlélve benne gyönyörködhes-
sünk és szerzőjének köszönetet mondhassunk. 

— Az idei  f&aorozá*,  a gyergyószent-
miklósi járásban e hó 12-tól 15-ig bezárólag 
ejtetett meg. A három korosztályból 613 egyén 
volt felhiva,  akik közül csak 668-an jelentek 
meg s igy a távollevők száma 145. A megje-
lentek közül összesen 240 embert talált alkal-
masnak a sorozó bizottság, akik közül 15 bá-
rom éves önként jelentkező Boroztatott be. — 
A felcsiki  Borozójárásban folyó  hó 19-én kez-
dődtek meg az idei fősorozások.  Felhivatott 
összesen 9G1 állitásköteles Ííbböl alkalmas-
nak- találtatott 19-én 91, 20-án 78 és 21 én, 
mikor a sorozás még javában foly,  alkalmas-
nak találtatott lapunk zártáig 09, összesen 
238. A sorozás f.  22-én bevégződik hátra van-
nak még a gyimesi községek. 

— A honvédség köréből. A király Fog-
lár József  szatmári 12 honvéd-gyalogezredbeli 
ezredest a brassói 24. honvédgyalogezred pa-
rancsnokává nevezte ki, Kadfy  Imre ezredes-
nek, a brassói 24. honvédgyalogezred parancs-
nokának pedig ezredénél létszám fölött  való 
vezetése mellett a kolozsvári VI. honvédke-
rületi parancsnokságnál rendszeresített beosz-
tott tábori helyre való beosztását elrendelte. 

— Villamostelep a Gyilkostón. A csik-
megyei Uyiikostó vizerejének kihasználására 
a balánbányai rézbányatulajdonosok elektro-
mos vízmüvet akarnak építeni. Csikvármegye 
alispánja as engedélyezési tárgyalást e tárgy-
ban október 28-ik napjára kitUzte. 

— Fölmentették Szőke Jenőt Olva-
sóink elótt bizonyára ismert e név, mely egy 
tragikus családi drámával van összekötve. — 
A nevezett ügyvéd Szécsényben a ugy tett a 
szomorú hírnévre szert, hogy f.  év junius hó 
25-én a nyilt utcán lelőtte a felesége  csábi-
tóját, Keök István járásbirósági jegyzőt, amiért 
letartóztatták. Az ügyet a balassagyarmati es-
küdtbíróság most tárgyalta, melynek ered-
ményét az egész ország -közvéleménye oly kí-
vánsággal várta. Pénleken hozták meg az íté-
letet s ez felmentő  volt. Szőkét azonnal sza-
badlábra is helyezték. 

— öt filléres  váltópénz veretése. Lu 
kácB László régebbi pénzügyminisztersége alatt 
foglalkozott  azzal, hogy a gyengén megsza-
bott váltópénzmeunyiségnt felemeli,  s ezzel 
kapcsolatban a valutatörvényben már elhatá-
rozott 50 filléreseket  éB még 5 filléreseket 
fog  veretni. Egyik-másik kereskedelmi és ipar-
kamara felterjesztésben  is kérte különösen az 
öl filléresek  forgalomba  hozatalát, de időköz-
ben ez a kérdés elaludt. Az öt filléresek  ve-
rése azonban annyira közBzűkség, hogy hiánya 
lépten nyomon észlelhető. Az e részben fel-
hangzó követeléseket feltétlenül  jogosoknak 
kell tartanunk, mert tulajdonképen e kisértékU 
pénz lenne a koronaérték legcélravezetőbb 
népszerűsítési eszköze. Általában gyengén va-
gyunk ellátva váltópénzzel, s ennek orvoslá-
sára is alkalmas eszközül kínálkozik az öt 
filléresek  veretése. 

— Huszonegy magyar kolerabeteg. 
Abelügyminísterium közegészségügyi osz-
tályában teljesített bakteriológiai vizsgálat 
ujabban a következő esetekben állapította meg 
az ázsiai kolerát: Mozsolán József  Szekszárd, 
Keresztes József  Ercsi, Jirsics Pál Esztergom, 
Varga István Ercsi, Kéméndy József  Mohács, 
Kovács János Mohács. Az eddigi esetekkel 
együtt eddig harmincnyolc esetbeo volt bak-
teriológiai vizsgálat, melyek közül huszonegy 
esetben megállapították az ázsiai kolerát. 

— As Országos Kath. Tanitói Begely-
alap segélyezettjei. Egyházmegyénkből a 
Segélyalapból a folyó  tanévre 100 kor. ösz-
ösztöndijat kapott Kristó Ferenc, 40—40 kor. 
segítséget kaptak a következő tanitó és ta-
nitóözvegyek: Bálint József  (Oroszhegyi, Ko-
vács Nándor tSzókefalva),  Orbán Ferenc i Csöb), 
Sata Mihály iGyimesközéplok), Szabó Antalné 
(Kászonujfalu),  Székely Ignácné iCsikszent-
imre), Veres Jánosné (Bélafalva). 

Gróf  Tissa István és a franoia 
grófbő.  Gróf  Tisza István ezüstlakodalma al-
kalmából Nagyváradon a következő kis his-
tóriát beszélik: Tisza István miniszterelnök-
sége idején megjelent a parlament karzatán 
egy csodásan Bzép, dúsgazdag ifjú  francia 
grófnő.  Valami n a g y v i t a támadt ezen az 
ülésen Tisza István és az ellenzék között. A 
miniszterelnök egy órás, frappáns  batásu be-
szédben felelt  az ellenzék támadására. A mi-
kor befejezte  szónoklatát, a francia  grófnő  ki-
pirult arccal sietett le a folyosóra  és egyik 
képviselő ismerését megkérte : — Kérem, ok-
vetlen mutasson be Tisza Istvánnak. Végig-
hallgattam a beszédét s bár egy szót sem 
értettem belőle, de a férfias  heve engem tel 
jesen meghódított. Ugy érzem, bogy ez nlatt 
az óra alatt szerelmes lettem a maguk miuisz-
terelnökébe. Okvetlen beszélnem kell vele. A 
képviselő udvariason teljesítette a francia 
dáma kívánságát és bemutatta Tiszának. A 
hölgy alig tudott néhány szót szólni, csak 
merően nézte az érdekes férfit.  Búcsúzáskor 
bizalmasan a miniszterelnök füléhez  hajolt és 
diBzkréten mondta: A Bristol-Bzállóban lakom. 
Holnap délután hat órakor várom. Tegyen 
boldoggá s jöjjön el. Ebben az órában cxel-
lenciádón kívül más nem keres fel.  Tisza mo-
solyogva felelt:  — ígérem, hogy ott leszek. 
Másnap délután a francia  hölgy selyem pon-
gyolát öltött magára s ugy várta a grófot.  I'ont 
hat órakor megnyílt az ajtó és belépett azon 
gróf  Tisza István — t 

Gsiki különlegesség 
havasi málnaszörp 

4 kilogrammos fonott Üvegben 
6 korona 50 filterért kapható: 

1EUTSCH FRIGYES 
gyógyszertárában, Caikszép vizén, 

liagyobb «ételnél külön kedvezmény. 
— A pápa anekdotája. (Kóma K. T.) 

Mikor egy magyar pÜBpök az idén a pápánál 
kihallgatáson volt, 0 Szentsége jó kedvvel tár-
salogva mondotta el saját életéből e tréfás 
történetet: Mint mantuai püspök bérmauton 
volt. Egy plébánia felé  közeledett A szegény 
plébános a nagy kéazűlődésekben azt Be tudja 
hol áll a feje,  mikor beront hozzá a haran-
gozó. s kérdi, bogy ha a püspök megérkezik, 
melyik harangokat búzza, hogyan harangoz-
zon. Come contra la grandine (Mint a jégeső 
ellen) — válaszolt Beptiben a plébános. 

— A légy mint takarmány. Ameriká-
ban nemrégiben igen különös árucikk derült 
a kereskedelmi forgalomba.  A furcsa  árucikk 
szárított légy, a melyet most legújabban ta 
kormány gyanánt, a tyúkok etetésére használ 
nak fel.  A new-yorki kikötőbe a Meridia gőzös 
hozta Vera-Gruzból az érdekes árucikket 38 
hatalmas zsákban, mintegy nyolc tonna súly 
ban. A szántott legyek egy része porrá van 
törve és a nagy baromfltenyéBztő  telepeken 
ily al»kb?n alkalmazzák. Eddig igen kedvező 
eredménnyel használták. 

C S A R N O K , 
l é l d i » 

Ne nézd arcomon a hervadó rózsákat 
S a szemeket, mi száraz, könytelen... 
Egy élet reménye B kinos csalódása, 
Mi reszket a sárgult levelen. 

Ne halljad a sóhajt, mi ajkamon susog 
8 az elfojtatlan,  síró panaszt: 
Mit tehet a bimbó, ha a nap sugara 
Rajta égő szirmokat fakaszt  1 

Ne bánd, hogy virágos sírhant alá vágyom, 
Egy szenvedővel kevesebb lesz itten: 
Elhervadt virágra ugy sem tekint senki 
A viruló, illatos réteken. 

György Imre. 

I m U B . 
Megállok nézlek egy pillanatra 

Znjongó zugó tengereiét: 
Mi büszke vagy s merész nagy homlokodnak 
Ezren százan amint hajlonganak. 

Dicsőséged: erő, a fény,  a pompa 
Tekinteted népekre néz alá 
Karod hatalmas élő mint acélkar 
Mint ősöd hajdan egykor álmodá. 

Nagy óriásként állsz a fellegekben 
Szemed hunyorgva nézdel szerteszét 
Ajkad és eredben pezsgő vér bugyog 
Minden tagod parányi része ép. 

Tunyáknak hangos nagy intő példa vagy 
Miként születnek, halnak nemzetek 
Egedben fényes  csillagok ragyognak 
Hol tündökölve ég nyugat kelet.. . 

Mátrai  Ferenci  Béla. 

Mulattató. 
Közjog. 

— Ugyan János gazda, mondja csak meg 
már kend, mi is az a petíció ? 

— Hát az, amikor az embörnek szemére 
hányják, amit megevett megivott... 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hermei* Magyar Általános Váltóflilet  Rész 
vénytárssság, Budapest, heti Jelentése a tőzsde 

forgalomról  és pénzpiaciról. 
Budapest, 1910. szept. 15. 

Az elmúlt hét első felében  a budapesti ér-
téktőzsdén meglehetősen szilárd volt az irány-
zat, amikor azonban hivatalosan is közzété-
tetett, hogy az 560 milliós kölcsön Parisban 
ezidőszerint nem helyezhető el, a nemzetközi 
értékek piacán It nyhaság mutatkozott és a 
vezető értékek árfolyamai  lemorzsolódtak. A 
helyi értékek piacán azonban továbbra is élénk 
üzlet uralkodott, tartott, sót emelkedő árfo-
lyamok mellett 

Az üzlet részleteire térve át, a bankérté-
kek közül a magyar hitel részvény árfolyama, 
a kölcsönterv, meghiúsulása folytán,  némi 
visszaélést tűntet fel,  mig a helyi bankérté-
kek közül a Magyar leBzámitoló és Pénzvál-
tóbank réBzvények, nagyobb osztalék hírére, 
a Magyar jelzáloghitelbank részvények az üz-
letkör állítólagos kibővítésére való tekintettel 
és a Budapesti bank részvények ujabb üzle-
tek hírére áremelkedést értek el. Különösen 
kiemelendő az Első magyar iparbank részvé-
nyeinek jelentékeny áijavulása, mely részvé-
nyeket különösen a hét elején, jó kezek ré-
szére nagyobb tételekben vásárolták. 

A lipótvárosi takarékpénztári részvények 
az elhatározott alaptőke felemelés  folytán 
kisebb áijavulást értek el. 

Az iparvállalati í észvények közül a Rima-
murányi vasmű, Danubius hajógyári és Észak-

in agy arerszági kőszénbánya részvények külö-
nösen élénk érdeklődés tárgyát képezték éa 
jelentékeny áremelkedést tüntetnek fel.  Kő-
szénbánya és téglagyár, úgyszintén Újlaki tég-
lagyári részvények e hét folyamán  is állandóan 
keresettek voltak. Nagyobb áremelkedést értek 
el továbbá az Atheneum nyomdai részvények. 

Eléuk érdeklődés tárgyát képezték a köz-
lekedési vállalati részvények, különösen a Bu-
dapesti közúti vaspálya és Budapesti villamos 
városi vasút részvényei, a Nemzetközi érté-
kek közül pedig az Osztrák-Magyar Állam-
vasút részvények, mig a Déli vasúti részvé-
nyek kisebb árfolyamcsökkenést  szenvedtek. 
Keresettek voltak az Adria tengerhajózási 
részvények is. 

A sorsjegypiacon Magyar jelzáloghitelbanki 
konverzionália és Pesti hazai első takarék-
pénztári sorsjegyek állandóan keresettek vol-
tak éa mindkét Borsjegy árfolyama  emelke-
dett 

A pénzpiac az elmúlt héten nem szenve-
dett lényegeaebb változáBt. 

NYILT TÉR.*) 
Az elismert 

legjobb 
legelterjdtebb 

magyar napilap 

„ A Z Ú J S Á G " . 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
B O D A P E S T , R Á K Ó C Z I - U T 64. 

FŐMUNKATÁRSAK: HERCZEO FERENCZ, 
KENEDI GÉZA, KÓBOR TAMÁS, KOZMA A. 

Felelős szerkesztő: Oajári ödín. 
Szerkesztő társ: Dr. Ágai Béla. 

Előfizetési  árak: Egy hóra 2 korona 40 fillér. 
'/. évre 7 K. '/. évre 14 K. Egész évre 28 K. 

• 
t 

kell a szappan összehasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szarr:ina sem éri el a 

Schicht 
\ szarvas 
] szappanét 
j minden j6 tulajdonságában, tiszti' 
I ligában, mosóképességében, lágyságát 
' ban és olcsóságában. 
ea*aa«aHS«aHeaana, tSKai iat>anettaHtal 

*) £ rovatban kSzlSttekért nem villái felelós-
ségat a azerk. 

Sz. 1261 — 1910. 2-2 

Pályázati hirdetés. 
Gyimesbükkön 1 szülésznői állásra 

pályázatot hirdetünk. 
Szabályosan felszerelt  folyamodások 

1910. október 8-ig adhatók be. A vá-
lasztás 10-én fog  megtartatni. 

A szülésznő évi fizetése  240 korona 
a község pénztárából. 

Gyimesbükk, 1910. szeptember 5-én. 
fyisz  Sántha János, fyusz  András, 

jegyző. k. biró. 
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Kultur haladás. 
A világhírei Savoy-féle  CREME IDEAL 

elismert legjobb arczezépitó és bórfino-
mitó Bzer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszirtárában ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme ldeal, fehér.  K 160 
I x * > rózsa. „ 2 -
1 doboz „ „ pouder . 3 — 
I 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 szépitószernek az egyedüli rak-
tárát drága pénzért és sok fáradság  után 
megszerezni. 

Ennek ácsod» világhíres CREMK IDEAL 
t/vvitöszernek jóságát és meglepő hatá-
sai A úíztelt vevőim saját megbir'álására 
bizui», mert bátran állíthatom, hogy az 
ehó Jirnljatégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
kéi utánvét mellett küldi az 17—22 
Elad CtikMgyel Rlatatr te Piperekeres-
kedés Cilkizeredábaa. FEKETE VILMOS. 

Keresek egy 30—35 éves, tisz-
taság és rendszerető 

szorgalmas özvegy asszonyt vagy 
idős leányt konyhára, de olyat, 
aki bár egy keveset főzni  is tud. 
< Cim a kiadóhivatalban. 

Szám M22/I910. tlkvi. 
Árverési hirdetmény és feltételek 

kivonata. 
A esikszentmártoni kir. jbiróság, mint tlkvi 

hatóság liriachaher Mórnak Beke Józsefné  sz. 
Márton Anna elleni végrehajtásom ügyében a 
végrehajtató kérésére a végrehajtási árverést 
I'.IU koiona s jár. erejéig a csíkszeredai kir. 
törvényszék, a usikszentinártoni kir. járásbíró-
ság teriiIrlfii  levö, a Cfikszeotgyörgy  község 
határában fekvő,  a csikszeutgyörgyi I. K 2293. 
sz. tlkjkvben A + 11011/1. hrsz. ingatlanra 
7 korona, a csikbánkfalvi  2404. sz. tlkvben A 
+ .'133ÍJ lirsz. ingatlanra 0 korona, a 11553. 
Iirsz. iugatluora 42 korona, 2608. hrsz. ingat-
lanra 10 korona, a 10330—10332. hrsz. ingat-
lanra 52 korona, 8241. hrsz. ingatlanra 8 ko-
rona, a 2472/1. hrsz. ingatlanra 5 korona, 
2521. hrsz. ingatlanra 2 korona, a 2528/1., 
2528— al 1 hrsz. ingatlanra 3 korona, 2531. 
hrsz. ingatlanra 4 korona és a csikbánkfalvi 
2062. sz. tlkvben A f  40/2. hrsz. Ingatlanra 
1ÜU0 korona ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendeli azzal, hogy ezen árverés a 
esikszentgyörgyi 1. K 2293. sz. tlkvben C/l. 
a., özv. Márton Gáborné szül. Koncsag Kózália 
07. a., özv. Tulit Istvánoé sz. Tompos Anna 
nost férj.  Kömény Utvánné, C/9. a., Kömény 
István, C/10. a. özv. Péter Andrásné sz. Cseke 
Katalin javára a 3339, 11553, 2521, 2528/1, 
2528—a, 1, 2531, 2472/1. hrsz. ingatlanokra 
bekebelezett haszonélvezeti jogot nem érinti. 

1. Árverésre határnapul 1910. év i októ-
ber hó 13 (tizenhárom) nap jának dél-
előtti 8 ó rá já t Csikszentgyörgy községházá-
hoz tűzte ki. 

2. Árverezni 3zándékozók tartoznak min-
ién egyes ingatlan kikiáltási árának lOVo-át 
mint bánatpénzt készpénzben vagy óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. 

Vevő köteles a bánatpénzt az általa ígért 
vételár 10'/o-ig nyomban kiegészíteni mit ba 
meg nem tenne Ígérete figyelmen  kivül ma-
rad B a haladéktalanul folytatandó  árverésen 
részt nem vehet. Az ingatlan a kikiáltási ár 
*/a-ánál alacsonyabb áron el nem adható. 

Csikezentmárton, 1910. évi augusztus hó 
30-án. 

Finta  Jóxsef  *. k., 
kir.  níjbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
Kovács  Antal, 

kir.  HkLrrtzrtő. 

Hirdetmény. 
Megbízás folytán  közhírré 

teszem, hogy az ifjabb  Kánya 
József  tulajdonát képező, Csik-
borzsova község határában 
fekvő  összes ingatlanok közbe-
jövetelemmel nyilvános magán 
árverésen Csikborzsova község 
házánál 1910. évi szeptember hé 
25-én d. e. 8 érakor parczel-
lánként eladatnak. 

Csíkszereda, 1910. évi szep-
tember hó 10-én. 

Dr Kovács Gyárfás, 
ügyvéd. 2 - 2 

Szám 9445-1910 tkv. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A Cíikszeredai kir. törvéuyszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teBzi, hogy Csik-
megye árvapénztára végrehajtatónak Szakács 
Uergelyné szül. Puskás Mónika illetőleg ennek 
jogvevöje Krauaz Mihály csikszentdomokosi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 311 korona 
76 fillér  tőkekövetelés és járulékai iránti vég-
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék, mint telekkönyvi hatóság területén lévő 
CsikBzenttamás község határán fekvő  it csik-
szenttamási 51 számú tjkvben A f  alatt fog-
lalt alább felsorolt  ingatlanokból Krausz Mi-
hály nevén álló '/ l t-ed rész jutalékára és pe-
dig az 1. rdsz. 77. a, 77/b, 77,'c hrsz. belső-
ségre 332 korona, 2. rdsz. 105, 106, 107. 108 
hrsz. belsőségre 160 korona, 4. rdsz. 340. 348 
hroz. kert és udvarra 88 korona, 5 rdsz. J 74!), 
1750, 1751, 1752/a hrsz. szántóra 209 korona, 
ti. rdsz. 2015, 2016 hrsz. szántóra 39 korona. 
7. rdsz. 2309/2 hrsz. szántóra 27 korona, 8. 
rdsz. 2527 hrsz. szántóra 14 korona, 9. rdsz. 
4175/2 hrsz. szántóra 7 korona, 10. rdsz. 4221, 
4222, 4226 hrsz. szántóra 47 korona. 11. rdsz. 
4654 hrsz. szántéra 15 korona, 12 rdsz. 5998 
hrsz. kaszálóra 63 korona, 13. rdsz. 6270 hrsz. 
kaszálóra 63 korona, 14. rdsz. 6757 hrsz. ka< 
száléra 203 korona. 15 rdsz. 8081 hrsz. szán-
tóra 35 korona 16 rdsz. 8600, 81101/a hrsz 
szántóra 20 korona, 17. rdsz. 8603 hrsz. szán-
tóra 15 koronn, 18. rdsz. 8668 hrsz. szántóra 
15 korona, 19. rdsz. 87ülfa  hrsz. szántóra 27 
iorona, 20. rdsz. 8780 hrsz. szántóra 13 ko-
rona, 21 r.lsz. 8917, 8918 hrsz. szántóra 30 
korona, 22. rdsz 8923/a, 8923/b, 8923/c hrsz. 
kaszálóra 50 korona, 23. rdsz. 8939 hrsz. szán-
tóra 50 korona, 24. rdsz. 8956 hrsz. szántóra 
16 korona, 25. rdsz. 8962, 8963,8964. 9015/1 
hrsz. szántóra 84 korona, 26. rdsz. 9776 hraz 
szántóra 14 korona, 27. rdsz. 10546/a, 10546/b, 
10546/c hrsz. szántóra. 16 korona, 28. rdsz. 
10973 hraz. kaszálóra 65 korona, 29. rdsz. 
10979 hrsz. kaszálóra 115 korona, 30. rdsz. 
113/1 hrsz. kestre 19 koronában megállapított 
kikiáltási árban azzal, hogy az 1. 2. rendszá-
mok alatti ingatlanokboli jutalék a kikiáltási 
ár felénél,  a többi ingatlanokbóli jutalékok 
kikiáltási ár hét-harmadánál alacsonyabb áron 
eladatni nem fognak  és bogy vevő a bánat-
pénzt a végrehajtási nov. 25. §-a értelmében 
kiegészíteni köteles, az árverést elrendelte éa 
bogy a fentebb  megjelölt ingatlanok 1910. évi 
október hó 7 napián dólntán 1 órakor 
Csikszenttamás község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen adatnak el. 

Árverezni szándékozók tartozuak az ingat-
lanok becsárának 20'/a-át vagyis készpénzben, 
vagy az 1881: LX. t-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881: évi novem-
ber hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügymi-
nisiteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy a* 1881. LX. t-cz. 170. g-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgál tatnt. 

A kir. t.-azék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1910. évi aug. hó 22. napján. 

A kiadriay hiteléül : 
Oeoző Béla s. k., Koama látván, 

kir. t.-si&kt biró. kir. telekkönyvezetö. 

É R T E S Í T É S I 
Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomá-

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

A n. é. közönség szives jóindulatu pártfogását  kéri, kész szolgálattal 

3 - 3 Kristóf János cipész, Csíkszereda. 

Árverési hirdetmény és feltételek. 
Alattirtak, mint az alább megjelölt ingatlanok telekkönyvi tulajdonosai ezen-

nel közhírré tesszük, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék, a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság területén levő következő ingatlanokat a kitett kikiáltási árban árverés 
alá bocsátjuk, u. m.: | 

Csikbánkfalvi  781. sz. tjkv. 
4955. hrsz. szántó. Felláb c) nagyhalasztó dűlőben — h. 954 E)-öl 380 K — f. 
5091. hrsz. szántó, Felláb d) alláb dűlőben — h. 306 „ I 
5093. hrsz. szántó, Felláb d) alláb dűlőben 1 h. 774 . j 1217 K 20 f. 
5167. hrsz. szántó, Felláb d) alláb dűlőben . — h. 363 

144. hrsz. szántó, Nagymező vizremenő dűlőben — h. 810 
145. hrsz. szántó, Nagymező vizremenő dűlőben — h. 354 

* ) 

i l 465 K 60 f. 

II. Összesen 2062 K 80 f. 
Csekefalvi  315. sz. tljkv. 

814. hrsz. utca a belsőségben — h. 177 Qöl 1 v , 
819. hrsz. kert a belsőségben 1 h. 1214 D-öl ) * ~ ' 

Hl összesen 4000 K — f. 
Csikszentmártoni  27. sz. tjkv. 

579. hrsz. kert a belsőségben — h. 37 •-öl 74 K — f. 
618. hrsz. kert a belsőségben — h. 100 •-öl 200 K — f. 

5821. hrsz. kaszáló Asszusorok 3 h. — . I o™ w t 
5824. hrsz. kaszáló Asszusorok 1 h. — . ( 8 0 0 * ~ L 

Összesen . 1074 K — f. 
1. Az árverést 1910. évi október hó 9-ik napján Csikszentmírton község 

házában tartjuk meg. 
2. Árverezni szándékozók minden egyes ingatlan kikiáltási árának lOVát 

készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban az árverést foganatosító  megbízottunk 
kezéhez letenni tartoznak. 

3. Árverési vevő köteles bánatpénzt a megígért vételár 25'/o-ára azonnal kiegé-
szíteni, különben ajánlatát figyelembe  nem vesszük. 

4. A megígért, vételár 25°/o-a az árverés napjától 60, a fennmaradó  50«/«-a 
pedig 90 nap alatt az árverésen megjelölendő megbízottunk kezéhez fizetendő. 

5. A fennirt  becsáron alul tett ajánlatot figyelembe  nem vesszük. 
6. Vevő az ingatlanokat terhelő és az árverés napjától számítandó mindennemű 

rovatalt (adót stb.) és az átruházási illetéket viselni tartozik. 
7. Vevő az árverés napján a megvett ingatlan birtokába lép, amennyiben azon-

ban a jelen hirdetmény 4. pontjában irt kötelességének eleget nem tesz, a már 
lefizetett  összeg visszatérítését nem igényelheti, ajánlata mint meg sem tett figye-
lembe nem vétetik és az ingatlant a 4. pont alatti 90 nap elteltével birtokunkba 
visszabocsátani köteles, ezennel lemondván minden jogról, mely alapon a birtokban-
tartást, továbbra is igényelhetné. 

8. Vevőnek a tulajdonjoga bekebelezésére alkalmas okiratot a vételár teljes 
lefizetése  után megbízottunk utján szolgáltatjuk át. 

9. A telekkönyvi térmértékért szavatosságot nem vállalunk. 
10. Vevő ezen hirdetmény és feltételeket  magára nézve kötelezőnek elismeri. 
Csikszentmárton, 1910. évi szeptember hó 14-én. 

' - 3 Sándor László örökösei 

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

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

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket adunk betáblázás és váltó fedezet  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. 
Sorsjegyük húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
2 I ~ AZ IGAZGATÓSÁG. 

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

J! AUT06ÉN HEGESZTÉS ÉS VÂ6ÂS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendel tem a u t ó t e c h n i k a i é s v i l á g í t á s i szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  ngymint: 

ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEPÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
s ióval a i ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 31. szám. 



4-ik oldal. c s í k i L A P O K 38. u t a l . 

Vidéki megrendaléaek gyorean éa ponto lap «••ka.filteipek. 

puthé József  női dlvat-kalap-üzlete, Csíkszeredában (6rünwald-féle  ház). 
Vin szerencséin a t. közönség szives tudomására hozni, hogy az ószi es tel i 
i d é n y r e az uj a r u m s z e p t e m b e r hó e le jen m e g e r k e z i k Uu . l . ^ 
tékot tartok a legújabb párisi modelekböl. szőrme es angol noi =apk.ikbo . 
eevszerü és f a l a p o k b ó l  Úgymint diszitő selymekből, sima es vasalt lm 
o' 1 és auto fátyol  ojdonságokból Struc és disz tollakból vjragoU ol, 

kalantükböl, selyem és bársonyszallagokbol meglepő ujdonsagok h v a N ^ 
mindennemű alaíitást és díszítést vidékre is r ^ ^ S ^ S S L ^ S S u 
ség szives pártfogását,  maradok kesz szolgalattal Mathe József ,  Csutszerau 

Állandó raktár diaa- éa gyáaakalupokból. 

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

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

ASCNER I. c*gQ*l 
Brassóban, Iiensor 26. szerezze be. 

Postai megbízások utánvétel mellett leggyorsabban 
eszközölte!nek. mely alkalommal csak a mell-
bőség, szin és hozzávetőleges árak meg-
jelölendők. Nem megtelelő áruért a pénz készsége-
sen visszatér i t te t ik. Felkérem a 1. közönségei, 
bogy Ikassóban leendő tartózkodása alkalmával 
üzletemet — minden vélelkötelezetlség nélkül — 
megtekinteni szíveskedjék. — Kiváló tisztelettel: 

A S C H E R I. 
UKA8SÓ, LENSOK 30. SZÁM. 

KOVALD PÉTER ÉS FIA I 
CSÁSZ. ÉS KIR. SZAB KELNE ÉS SZŐRMEFESTŐ, VEGYTISZTITÓ ÉS GÜZM0SÓ-6VÁR [§j 

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

= lőzésével — közvetlenül felkereshesse 
^ATHÉ JÓZSEF CSÍKSZEREDÁBAN 

vette ál a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri- női- és 
gyermek-öltönyök, diszitő és bútorszövetek, függönyök,  kézimunkák, 
szőnyegek, csipke- es vegaruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és fes-
tését. — Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérneműek  mosását is 
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan  munkájáról és mindékor 
méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe  ajánlja a képviseletet 

— ; — - — — és számos megbízatást kér a -
K o v á i d P é t e r 

s 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint u R á k ó c z i - u t c a 3 5 2 . sz . a l a t t i s a j á t h á z a m b a n levő 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden c szakmábu 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 

R U G A N Y O S D I V Á N O K A T É S M A T R A C O K A T 
azért, liogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

K É S Z U R I K O C S I K A T É S U R I S Z Á N K Ó K A T . 
Végül a uagyérdemll közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden c szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magainot u nagyérdemű közönség jóindu-

Iulii pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Rákóczi-utca 35k2. szám. 

S8 EB EB | EB jj EB) EB J EB [ EB 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
L e g j o b b b e s z e r z é s i f o r r á s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
H o r d ó k b a n é s p a l a c k o k b a n . 

Kitűnő saját termésű és v ö r ö s b o r o k . 

SS;, 83 EB EB [, EB" EB I EB EB 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 

Ima- és énekeskönyv 
uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József  Mnn- és papirkereskedéEébeii, 

C s í k s z e r e d á b a n . 

OOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

HIRDETÉSEK 
o l c s ó á r s z á m i t á s m e l l e t t 
k ö z ö l t e t n e k s f e l v é t e t n e k 

A KIADÓHIVATALBAN. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

K i t ű n ő m i n ő s é g ű é s l e g m a g a s a b b s z i l á r d s á g ú P o r t l a n d - O e m e n t e t a j á n l o l c s ó á r o n a 

P0RTLANP-CEMENT-6YÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: B S L I S L Z S é s urak kereskedésében. 

Nyomatott ttzvotoU Jésief  kftnynyoad^ibu,  Csíkszeredában, 1010 




