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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Savoboda J ó a a a f  könyv- éa paplrkareakadóaa, 
liová a lap szellemi részét llletó minden közlemény, 
.:ilainiut hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

Telefon  hívószám 2. 

FŐSZERKESZTŐ: 

Dr. F E J É R ANTAL 
ÜGYVÉD. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. ÉLTHES GYULA. 

Megjelenik minden e i e r d á n . 
Eloflaetaai  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l a g o l o a ó b b a n aaámlttatnak. 

Köriratok nem vlaaaa. 

Szédelgők. 
Nem ÍR kell azt hiszem bizonyítgat-

nom, hogy a magyar nemzetet külföl-
dön nem szeretik, hogy olyan hire van, 
mim régente a bélpoklosoknak, kiket 
messze elkerült mindenki, hacsak a ra-
gályos kor miazmáit nem akarta bele-
helni s avval önmagát megfertőzni.  — 
Hogy országunkat a Balkán kellős kö 
zepén kezelik, menten minden kuiturá-
túl. vad ázsiai hordának néznek, erról 
nap-nap után meggyőződhetünk. S ha 
kutatjuk mindennek alapvetóokát, ugy 
arra a szomorú tapasztalatra kell jut-
nunk. bogy e veszett hírünk javarészét 
maguukuak, illetőleg azoknak a lelket-
len szédelgőknek köszönhetjük, kik a 
magyar név presztízse alatt követik el 
szemenszedett ravaszságaikat, melylyel 
azután a mi rossz hirllnket csak elő-
mozdítják. 

Lilieben (Franciaország) valami agya-
furt  magyar szédelgő eladott egy gya-
nútlan asszonynak egy osztálysorsjegy 
vételét előmozdító reklám cédulát sors-
jegy képen. A szerencsétlen véletlen ugy 
akarta, bogy a reklám cédulán levő 
számot nyereménnyel húzták ki, (ez sem 
történik meg az igazi sorsjegyekkel). 
Mikor a nyereményt fel  akarta venni, 
kisült a turpisság s a szegény asszony 
rájü'it, hogy egész egyszerű csalás ál-
dozuta lett. Persze a magyar szédelgő-
nek botiul Ütheti nyomát a lillei asz-
szony, ára a magyarok rossz hirét sike-
rült u lelketlen gaztickónak ismét ter-
jeszteni, még ott is, ahol talán eleddig 
még létezésünkről sem tudtak. 

ís száz meg száz hasonló esetet so-
rolhatnánk fel,  melyet a napi hirek ro-
vatából szorgalmasan böngészhetnénk, 
de ezek annyira ismert s megunt dol-
gok, bogy felmentve  érezzük magunkat 
azok megismétlése alól. Az bizonyos, 
hogy u szédelgők, csalók, lelketlen uzso-
rások, bizalommal visszaélő kereskedők 
oly nagyszámmal vannak képviselve 
hazánkban, hogy külföldön  szinte ugy 
tűnik fel  a dolog, mintha csakis ilye-
nekből állana a magyar társadalom. 

A hírlapok s kiváltképen a bécsi 
újságok előszeretettel tárgyalják azokat 
u magyar eseményeket, melyek vala-
mely nagystílű szélhámos, szédelgő vi-
selt dolgait t&rgyalj&k s igy azután ter-
jed, mint a futó  tüz rossz hírünk s a 
külföld,  mint valami régi bakonybéli 
rablóbandára tekint az egész magyar 
nemzetre. 

A ki a külföldi  élclapokat figyelem-
mel kiséri, az bizony kellemetlen ér-
zéssel szemlélheti minő módon élcelőd-
nek felettünk  azok s minő fölénnyel 
tárgyalnak le bennünket összes intéz-
ményeinkkel egyetemben. Ha mi a Bal-
kán eseményeiről, azok államairól tré-
fásan  irunk, nem pocskondiázzuk le 

azokat annyira, mint a külföldi  lapokba 
a magyarokat. 

Mikor Széchenyi gróf  oltárhoz ve-
zette a milliárdos Vauderbilt kisasszonyt 
az összes külföldi  lapok versenyt irt-úk• 
a legképtelenebb híreket a magyar vi-
szonyokról. Hatalmas francia  s amerikai 
lapok olyan dolgokat irtak, melyek még 
a legkulturátlanabb csecsenc törzseknél 
is lehetetlenség számba mennének. S a 
külföldi  publikum természetesen elhiszi 
mindazt a badarságot, a mit rólunk szél 
tében-hoszzában írnak s versenyt röliüg 
azokon a rémes történeteken, melyek 
szörnyűségei még a Nick Carterek fan-
táziáját is messze túlszárnyalja. 

S segíteni ezeken a dolgokon egy-
hamar nem lehet. Mert egyetlen ilyen 
lillei eset ismét visszazökkenti évek 
hosszú során tett felvilágosító  munká-
latunkat. Hiába jeleunek meg tizetett 
cikkek a külföldi  sajtóban a magyar 
nép nagyarányú kulturális elóhaladás-
ról, mikor jő egy ravasz szédelgő, ki 
becsap egy együgyü asszonyt s a világ 
ismét okádja rosszindulatú rágalmait a 
magyar nemzetre. Nekünk magunknak 
kell kezünkbe venni az ostort s azzal 
verni végig mindazokon, kik ténykedé-
sükkel a magyar nemzet hirét rontják 
s ha a társadalom száműzi kebléből 
azokat az elfajult  egyedeket, kik neki 
kárát okozzák, akkor talán majd bekö-
vetkezik az a korszak, mikor nem ítél-
nek meg bennünket azért az egynehány 
szédelgő bűnéért s amikor milliók nem 
fognak  erkölcsileg szenvedni, egyesekért. 

Ismét rossz a vasúti menetrend. 
Október hó 1-vel lép életbe az őszi vasúti 

mvnetreud, mely Csikvármegye utazóközönsé-
gének nagy csalódást fog  okozni. A jó nyári 
menetrend után az illetékes tényezők a vas-
utak közlekedését oly bölcsen kombinálták 
össze, hogy ismét három órával hosszabb lesz 
az utunk Budapestre, de ezenkívül a várme-
gyei, tehát a helyi közlekedés is nehézkésebbé, 
hosszabbá válik. 

A nyári menetrenddel mindenki meg volt 
elégedve. Az egyediili sérelem az volt, hogy 
Gyimes-felé  nem volt reggeli vonat s igy a 
gyimesi részeket egy nap alátt megjárni nem 
lehetett. 

A közigazgatási bizottság felterjesztésére 
az államvasutak igazgatósága e baj orvoslá-
sát megígérte októberre. Az otvoslás megtör-
tént, dn nincs köszönet benne. 

Kaptunk Gyimes felé  egy reggel • órakor 
induló vegyes vonatot, melynek menet ideje 
Gyimesig 4V, óra. Van azonkívül Gyimes-felé 
az uj menetrend szerint még két vonatunk. 
Az egyik '/,12 órakor indul délben Madéfal-
váról s igy ha csíkszeredai ember nem akar 
3 óráig Madéfalva  állomás szllk várótermében 
várakozni, kocsival kénytelen Madéfalvára 
menni, hogy ÍBmét útját Gyimes felé  folytat-
hassa. A harmadik vonat délután 3 órakor 
indul Csíkszeredából és dacára annak, hogy 

szcmélyvouat, csak este 8 óra felé  érkezik 
Gyimesre, mert .Mailéfalván  2 ' j óra a vára-
kozási idó. 

Gyiinesről visszajövet ugyanilyen a helyzet. 
Az utas csak 2—3 órai várakozás után ülhet 
Madéfalván  vonatra, hogy az alig 12 percnyi 
utat Csíkszeredáig megtehesse. 

Ez tarthatatlan állapot. Midiin a inenet-
lemlek összeállításánál az illetékes tényezők-
nek arra kell törekedniük, hogy a vármegye 
székhelye a perifériákon  gyors és közvetlen 
összeköttetésbe jusson, nem szabad olyan me-
netrendet üsszeállitaui, hogy a vármegye kö 
zönsége, inely számos ügyes - bajos dolgát 
igen gyakran kénytelen a megye székhelyén 
ellátni, a megye székhelyétől alig 9 kilómé-
ternyire egy rozoga állomáson 2—3 óráig le-
gyen kénytelen vesztegelni és idejét lilába 
lopni. 

Nem jobb a közlekedés Gyergyó felé  seiu, 
ahová és melyen át Budapest és az ország 
szive felé  Csikvármegye személyforgalmának 
gravitálnia kell. A menetidő Csíkszereda—Ko-
csánl között 2 — 3 órával meghosszabbodott az 
által, hogy a várakozási idők mindenütt meg-
hosszabbíttattak. Így a gyergyói vonatok vá-
rakozási ideje Madéfalván  40— 00 perc között 
váltakoznak. Ezen hosszú várakozási időnek 
semmi értelme nincsen, hacsak az nem, hogy 
a vasúti vendőglős nagyobb keresethez jusson, 
de tudtunkkal a menetreudeket nem a ven-
déglősök érdekében, hanem a közönség szük 
séges kényelmére kell összeállítani. E kénye 
lem pedig azt diktálja, hogy a menetidőt apasz 
szak, ne pedig gyarapítsák. A Gyergyóu ke 
resztül Budapest felé  menő vonatok menet-
rendje most már májusig nem igen válo2tat 
ható meg. — De felhívjuk  ezen anomáliára n 
vármegye illetékes tényezőinek figyelmét  már 
most, hogy módjuk és alkalmuk legyen a szük-
séges lépeseket idejében megtenui a jövő má-
jusi menetrend megfelelő  és célszerű megvá-
lasztatása érdekében. 

A téli menetrend beszüntette a Gyergyó 
felé  közeledő Csíkszereda—Budapest közvet-
len kocsikat. Minthogy a menetidő meghosz-
szabbitása folytán  ez nagy sérelmet okoz 
mely csak aképen orvosolható, hogy Csíksze-
reda Budapest között Brassóu át közvetlen 
kocsi állittassék be a Csíkszeredából este 0 
órakor, illetve Budapest keleti pályaudvarról 
délután 2 órakor induló vonatokhoz. Az utazó 
közönség ezen jogus óhaja feltétlenül  teljesí-
tendő. 

A gyimesi menetrend azonban nem marad-
hat meg, mert ez a vármegye székhelyétói 
egészen elszakítja és évtizedekig veti vissza 
a gyimesi községeket. 

Biztos értesülésünk szerint a kolozsvári 
uzlet.ezetóség menetrend javaslata szerint a 
gyimesi vonatok Csíkszeredáig futottak  volna 
be. A vasutigazgatóság ezen propoziciótól el-
téróleg Mudéfalvát  tette végállomásnak anél-
kül, hogy a menetrendet megfelelően  megvál-
toztatta volna. 

Ezen baj könnyen orvosolható az által, ha 
a Gyimes felé  és Gyimesből induló két sze 
mélyvonat pár Csíkszeredáig fut  be, illetve 
innen indul ki. Teknikai akadályba ezen vál-

tozás nem ütközik, mert a csíkszeredai állo-
máson néhány hónappal ezelőtt nagy költség-
gel felszerelt  forditó  korongot ugyancsak te-
temes költséggel ismét helyreállították. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy a vár-
megye főispánja,  alispánja és közigazgatási 
bizottsága magukévá teszik a vármegye kö-
zönsége és különösen, Csíkszereda székhely 
ezen indokolatlanul ért sérelmét és sürgősen, 
esetleg személyes interventióval legalább a 
gyimesi vonal menetrendjének az előadott mó-
don való megváltoztatását ki fogják  eszközölni. 

Ezért szives figyelmébe  ajánljuk az illeté-
kes tényezőknek ezen cikkünket. 

Dr. Kenesse; Béla református  püspök Cs iM 
Valóságos diadal utja volt az erdélyi re-

formátus  püspök és kíséretének, névszerint: 
Nagy Károly kolozsvári theologiai igazgató 
generális nótárius, Jancsó Lajos enyedi espe-
res generális direktor, Bodor Géza kézdi egy-
házmegyei esperes, dr Török Andor polgár-
mester és egyházmegyei f'ógondnok,  PUnkösti 
Pál számvevő és Kiss Mihály püspöki titkár-
nak valamint Beczássy Imre algondnoknak. 

Szeptember hó 17-én reggel indult dr Ke-
nessey püipök és kísérete Kolozsvárról Ma-
rosvásárhely felé  Gyergyószentmiklósra. Körül-
belül ugyanezen órában indult a kézdi egy-
házmegyei papság élén Bodor esperes és dr 
Török fógondnokkal  valamint dr. Domokos 
Ödön főgonduoktárssal,  kikhez csatlakozott a 
csíkszeredai egyház küldöttsége Takács Ká-
roly ev. ref.  lelkész és Karkas Imre p. ü. 
számvizsgáló egyházgondnok vezetése alatt. 

Az egész uton kivétel nélkül minden állo-
máson üdvözölt l'üspök és kísérete, Csíkban 
legelőbb Ditró állomásán lett fényesen  fogadva, 
hol is a Szatbmáry testvérek virágcsokrokkal 
halmozták el és csatlakoztak a Gyergyószent-
miklós felé  robogó vonat magas vendégeihez. 

A 3 óra 34 perces vonat csekély késéssel 
erkezett a már küldöttségekkel és kíváncsiak-
kal zsúfolásig  megtelt kicsiny pályaudvarra, 
hol az egyházmegye fópásztora  magas szár-
nyalású beszéddel fogadta  a püspököt; nyom-
ban utánna Orel Dezső Gyergyószentmiklós 
város polgármestere a tőle megszokott előzé-
keny modorban előadott beszédével üdvözölte 
a város uevébeu, melyre dr Kencssey püspök 
meleg hangon válaszolt, meglepetésének adva 
kifejezést  a nem várt szép és impozáns fogad-
tatása felett. 

Ezután szép és uri fogatok  sora élén a 
l'üspök négyes fogattal  indult a város felé  s 
mintha az Isten is örvendett volna e rég várt 
vendégnek, a még az előtt alig egy órával 
hulló záporesőt és terhes fellegeket,  most kel-
lemes napfény  és meleg váltotta fel,  mely 
óméltóságát egész utján kisérte Csikmegyében. 

Gyergyóban a püspök Bényey Károly já-
rásbiró vendége volt titkárával. 

Gyergyószeutmiklós katholikus hivei lázas 
érdeklődéssel viseltettek a református  püspök 
érkezése iránt s nem kis részük volt a fényes 
fogadtatás  rendezésében, nem különben azon 
fényes  terítékű banketten is, melyet a marék-
nyi református  leányegyház adott püspöke és 
kísérete tiszteletére és amelyen több mint 100 
teríték volt nőkkel vegyesen. 

Délután 5 óra után a virágokkal és zöld-
ágakkal díszített kicsinyke imaház előtt nagy 
tömeg várta a Püspököt, ki a papság kísére-
tében megérkezett s a szép kis fehérruhás 
leánykák élén Takács Károly ev. ref.  lelkéBZ 
fogadta,  a villannyal ez alkalomra kivilágí-
tott templom ajtóban. — Takács Károly nagy 
készültséggel és szép szónoklattal előadott be-

wy y VVrTT T i m i Van szerencsém a n. é. közönség szives figyelmét  felhívni  az újonnan nyilt BUDAPESTI ŢŢ f  ŢŢfTŢ  j n m I 

UJ UZliM! FÉRFI-, NŐI- ÉS (jYERMEKRUHA NA6Y ÁRUHÁZÁRA UJ UZLÜ1! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuőltönyők,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és színes felöltők,  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 BUDAPESTI KÖZPONTI FÉRFI- NŐI- ÉS (SYERMEKRUNA NA6Y ÁRUHÁZ CSÍKSZEREDÁBAN. 52 
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azédére Kenessey püspök hosszason válaszolt 
oktató bölcseséggel és atyai szeretettel hi 
veihez. Még egy fehémiháa  leány nyújtott 
rövidke szép beszéd kíséretében egy csokrot 
a Püspöknek, ki ennek ÍB szívélyesen meg-
köszönte azt s azután bevonult az Istenházába, 
hol Nagy Károly generális nótárinB mondott 
szép és megható imát, dr Kenessey Béla püs-
pök pedig magasszárnyalásu prédikációt. 

Szeptember 18-án, vasárnap reggel 6 óra 
21 perckor indult Püspök ur és kísérete vá-
rosunk felé,  hová pont 8 óra 9 perckor a vo-
nat berobogott. 

A csíkszeredai állomáson városunk Intelli-
genciája csaknem teljes számban megjelent 
sót elókeló hölgyeink közül néhányan már fél 
8 órakor kün voltak. Ott láttuk vármegyénk 
kedvelt főispánját  Gyalókay Sándort, ki maga 
is református  és dr Kenessey Béla püspököt 
saját négyes fogatán  vitte be, oly pompában, 
minóböz hasonlót régen vagy talán sohasem 
látott Csikszeredj. 

A mint elhelyezkedtek a vonattal érkező 
vendégek, Püspök úrhoz az egyház gondnok-
sága nevében Farkas Imre számvizsgáló egy-
házi gondnok körttl-belül a következő beszé-
det intézte: 

FőtiszteletU Püspök ur! 
Méltóságos Uram! 

A csíkszeredai református  anyaegyház gond 
noksága nevében nekem jutott a szerencse 
egyházközségünk határán Méltóságodat üdvö-
zölhetni. 

Midőn ezt teszem, nem mulaszthatom el 
megjegyezni, miszerint ezen kicsiny de erős 
egyházközségünknek közel 23 évi fennállása 
óta csak másodszor van alkalma legmagasabb 
papi méltóságát szemtől-szemben üdvözöl 
betni. 

Annál nagyobb az örömünk, hogy Méltó-
ságod sem késett, ami exponált helyzetünkben 
lévő kicsinyke egyházát megtekinteni. 

Nem azért vártuk, mintha végpusztulás fe 
nyegetne, mert hiszen békességben élünk Is-
tennek hala. Felekezeti viszonyaink a legked-
vezőbbek, ugy, hogy lassan, de biztosan hala-
dunk előre a fejlődés  utján. 

De jóleBÖ érzés fogja  egyházközségünk 
minden egyes tagjának szivét és lelkét, ha 
látjuk közöttünk Méltóságodat, kinek széles-
körű nagy tudásáról, hazafias  buzgó vallásos-
ságáról és körültekintő figyelméről,  különösen 
pedig nagy szivéről oly sok Bzépet és neme-
Bet hallottunk és olvastunk. 

Ezeknek a hatása alatt kívánom üdvözölni 
Méltóságodat I Isten hozta a mi körönkbel 
Isten áldása vezérelje ami egyházunkbal 

Ezen erós szónoki hévvel előadott lelkes 
beszédre, melyet óriási éljenrivalgáB követett, 
dr Ujfalusi  Jenő városunk érdemes polgármes-
tere üdvözlő beszéde következett, ki kereset-
len szavakban a tőle megszokott melegséggel 
üdvözölte a város nevében a ritka magas ven-
déget, mire Őméltósága szépen átgondolt be-
szédben válaszolt a szónokoknak. Ezután kö-
vetkezett a bemutatkozás. 

A körül-belól 200 főnyi  tömegen keresztül 
fogadta  PÜBpök ur a kivonult és csak nemrég 
alakult csíkszeredai önkéntes tűzoltó testület 
egyik parancsnokának jelentését, mely szerint 
62 ember élén a tisztikarral díszben kivonult 
PUspök ur tiszteletére. 

A tűzoltóság ezen ténykedéseért nem hagy-
hatjuk kifejezés  nélkül, az egyház nevében 
köszönetünket nyilvánitani. 

Annál rosszabbul esett az ipartestület tar-
tózkodása, kiknek kevésbbé derogálhatott volna 
hasonló megjelenése, mert hiszen ezen fényes 
ünnepélyt a református  Püspök egész csíki utján 
nem annyira a vallásosság, mint a hazafias 
magyar egyetértés fénye  díszítette. 

De feltűnik  az is, bogy a közebédről nem 
csupán az iparosok, de intelligeus örmény 
kereskedő testvéreink is hiányoztak, pedig ki-
vétel nélkül meghívásban részesültek. Bemél-
jük, hogy ennek oka csak a szeredai bucsu 
volt s ezzel leszegezzük a megróvást! 

Mintegy 15—20 kocsi, fényesnél-fényesebb 
fogatok  élén, kedvelt főispánunk  virággal dí-
szített pompás négyesén vitte a Püspököt, 
utánna a 8 legszebb fogaton  a kiséret tagjait 
az egyházi presbitérium egy-egy előkelő tagja 

Ott láttuk az alispán helyettesét Szász La-
jos főjegyzőt  és számos városi előkelőséget a 
katholikusok részéről is. 

Az impozáus óriási kocsisor a legszebb 
rendben érkezett a vasútnál épült gyönyörű 
diszkapu alatt a Piac-téren át a szintén igen 
csinosan díszített református  templom bejáró 
elé, hol hozsánna kiáltással kezdett hatalmas 
szónoklattal fogadta  mintegy 20 fehérruhás 
kisleány élén a várakozó emberáradat között 
Takács Károly lelkész. Püspökünknek, ki szi-
ves szavakban köszönte meg az üdvözletet 
Kállay Ubul volt főispánunk  fehérruhás  refor-
mátus aranyos kis leánykái egy-egy szép vi-
rágcsokrot nyújtottak át, melyből egyik Nagy 
Károly generális nótáriust illette. 

Ezután ki-ki házához vitte vendégeit, kik 
közül Püspök ur és titkára Szacsvay Imre kir. 
járásbiró vendége volt, valamint Beczássy Imre 
egyházmegyei algondnok is. Nagy Károly só-

Sfánál  Büeher Adolf  erdőmérnöknél, Jancsi 
jos dr Veress Sándornál, Bodor Géza öcscsé-

nél Bodor Gyula erdőtanácsosnál, dr Török 
Andor fógondnok  Farkas Imre gondnoknál stb. 

A soha nem látott fényes  fogadtatás  ha-
tása alatt állunk még ma is! 11 órakor ha-
rangzugás hivott a kicsiny református  Ima-
házba. A zsúfolásig  megtelt templomban vá-
rosunk egész intelligenciáján kívül ott láttuk 
az időkAzben megérkezett udvarhelymegyei 
papságot ÍB nagy számban. 

Különösen pedig egy igen illusztris hall 
gatója volt: egy erőteljes, hatalmas angol re-
formátus  pap, nyugalmazott tbeologiai tanár 
Rev. dr. Matbeus kit az angol reformátusok 
mint tit .árt tanulmány útra küldtek hozzánk. 
Ezen érdekes vendég. 83 éves kora dacára 
Angliából útnak indul Erdélybe s annak is a 
legszélére minket meglátogatni. 

Örömmel fogadtuk  s Vitályos György föld 
mives iskola igazgató atyáuktiához adtuk ven 
dégül a tolmácscsal együtt, ki Szabó Miklós 
kolozsboreai magyar református  pap s igen 
szépen bírván az augol nyelvet készséggel csat-
lakozott az angolhoz tolmácsul. 

Kellemes éB tanulságos egy órát töltöt-
tünk — azt hiszem más felekezetű  testvéreink 
nevében is mondhatom, mint a kik igen so 
kan voltak — akkornap 11 —12-ig. 

A csikszeredai dal- és zene-egylet megható 
szépséggel adta elő a reformátusok  legszebb 
egyházi énekét „Te benned bízunk eleitől 
fogva.*  Hála és köszönet a dalárdának ezért 
s különösen karmesterének Orbán Mihály m. 
kir. adótisztnek, ki fáradhatlan  buzgósággal 
betanította e gyönyörű, de nehéz éneket. 

A gyönyörű dalárdai akkordok elhangzása 
után Nagy Károly generális nótárius mondott 
felséges  imát. Leírhatatlan hatást keltett ki-
vétel nélkül mindenkiben az érzés teljes szó-
noklat, a gyönyörű szép nyelvezet és meg-
ható kifejezés! 

Az egyházi beszédet dr. Kenessey Béla 
mondotta, mély gondolatok és nagy tudás, 
kitűnő oktató magyarázatok, hazafias,  buzgó 
vallásosságtól áthatva. Megáldotta hallgatóit, 
az egyházat, a várost, a megyét, a hazát s 
ezzel visszavonult a papsága élén a reformá-
tus papi lakba! 

Itt folyt  le 12 -1 óra között a tisztelgések 
Bora. Elől a vármegye Szász Lajossal élén. 

A törvényszéki elnök vezetése alntt a bi-
hafróság  és ügyészség teljes számban jelent meg. 

Utána a városi polgármester és főjegyző, 
a tanfelügyelőség,  az adóhivatal, a vasút, az 
Udvarhelymegyei papok, az Erdőliivaial, az 
izraelita hitközség dr. Harmath Leó elnök ve 
zetése alatt stb. stb. 

Pontban 1 órakor kezdetét vette a közebéd 
melynek fényes  kiállításáért a rendezőség után 
Miklós Jánost az „Európa" vendéglősét illeti 
a dicséret. 

Olyan társaság volt ott, milyent eg\Utt 
Csíkszereda nem látott, több mint 80 teríték, 
mind férfiak  1 Az esszentiája Csíkszeredának ! 

Három tói'pán díszítette a fóasztalt. 
Sajnálatos, bogy gyorsíró nem volt, mert 

mindezeket érdemes lett volna megörökíteni. 
Főként pedig sajnálhatják azok a kevesek 

a kik ott nem voltak, s nem élvezhették ezt 
az igazán uri bankettet I 

A felköszöntők  sorát Dr. K e n e s s e y 
Béla püspök nyitotta meg, éltetve a királyt. 
Beszédét fennállva  hallgatta a társaság. Utána 
következtek a hivatalos toasztok. — Gyalókay 
Sándor főispán  emelkedett elsőnek szólásra 
Nagy készültséggel előadott magas szárnya-
lású beszéd volt az, melyet a református  Püs-
pök és református  papságra mondott. Második-
nak Bodor Géza kézdi egyházmegyei eBperes 
a felekezeti  egyetértésről beszélt s Gyalókay 
főispánt  éltette. Harmadiknak Kiss Ernő kö-
szöntötte a vendégeket s különösen az angol 
kiküldöttet, ki nyomban angol nyelven meg-
köszönte a szives figyelmet,  melyet kisérője 
tolmácsolt — a lovagias magyar nemzetre 
ürítve poharát. 

Majd Nagy Károly theologiai igazgató mon-
dott szépen átgondolt gyönyörű beszédet, me-
lyet nagy figyelemmel  kisért mindenki s óriási 
tapsvihar s éljenzés követett. Eszméje magasz-
tos voltl A különböző vallásfelekezeteknek 
egyben a magyar haza szeretetben való egye 
sülését méltatta s az egyetértésre ürítette po-
harát. Végül dr. Veress Sándor várm. főorvos 
Takács Károly csikszeredai református  lelkészt 
köszöntötte fel  lelkes éljenzéstől kisérve. 

Körülbelől fél  öt órakor felállt  a Püspök s 
vele együtt mindenki távozott. 

Ezután a Püspök és kisérote látogatásokat 
tettek a főispánoknál,  alispánnál, főjegyzőnél; 
a tisztelgő testületek főnökeinél,  a gondnoknál 
és több más előkelőségnél. 

Ezen látogatásoknál a Püspök őméltóságát 
Takács Károly lelkész kalauzolta és Bodor 
Géza esperes kisérte. 

Este Gyalókay Sándor fóiBpán  látta ven-
dégül a püspököt és kíséretét, valamint több 
helybeli előkelőséget Takács Károly lelkésszel. 

Hétfőn  19-én d. e. 8 órától 10-ig PUspök 
ur és kísérete az egyházban generális visitá-
tiót tartott. A vizsgálat az egyház vagyonára, 
berendezésére, kiadására és könyveire leltár 
szerint a legkissebb részletekig kiteijedt. Tiz 
órakor a presbitérium jelenlétében rövid gyű-
lést tartott PUspök ur ó méltósága, melyen 
örömmel hallgattuk ama hivatalos nyilatkozá-
sát, mely szerint mindent a legpéldásabb rend-
ben talált és Takács Károly lelkésznek jegy-
zőkönyvi dicséretet szavazott. 

Végre Farkos Imre egyházgondnok rövid 
beszédben a PUspök és vizsgáló bizottságnak 
köszönetet mondott s ezzel a hivatalos eljárás 
befejezést  nyert. 

Tíz órára a Püspök és kíséretének egyrésze 
valamint Gyalókay főispán  Szacsvay Imre ven-
dégszerető házánál volt hivatalos, honnan az 
egész társaság és mások kíséretében kivonult 
a máv. állomásra és a féltizenkettes  vonattal 
Gyimesre utazott. 

FényeB fogadtatása  volt a Püspöknek Gyi-
mesen is, hol ugy a rendezés, mint a házi 
gazdái szerepet Gödri Intván ottani állomás-
főnök  töltötte be. 

PUspök és kíséretét i látta vendégül ebédre. 
Ebéd után teroplomozás volt az e célra szé-
pen feldíszített  váróteremben. Ezután Püspök 
ur a tisztelgéseket logadta, később látogatá-
sokat tett s este pedig fényes  bankett volt 
több, mint 100 teritékkel. 

A fáradhatatlan  állomás főnöknek  dicséret 
és köszönet! — Gyönyörűen volt díszítve az 
egész \asuti állomás! Este a kürüllevő leg-
magasabb hegyeken három óriási örömtűz lo-
bogott. 

Szinte fénypontja  volt ez a fogadtatásnak  I 
Harmadikán délelőtt a fél  tizenegyes vo-

nattal érkeztek vissza Csíkszeredába, hol az 
állomáson várta Farkas Imre gondnok és 
ebédre a PUspök és kíséretét Takács Károly 
fogadta  vendég szerető asztalánál. Itt fogadta 
Püspök ur a helybeli rk. plébános dr. Szeke-
res József  tisztelgését, ki a vasárnapi bucsu 
miatt gátolva volt idejében tenni. 

Itt nem mulaszthatom el megjegyezni, hogy 
püspök ur őméltósága dr. Szekeres József  plé-
bánosnál is látogást tett, mint a ki írásban ki-
mentette volt magát nz aznapi tisztelgéseknél. 

Ebéd után Farkas Imre, Szacsvay Imre, 
Vitályos György és Takács Károly kíséretében 
őméltósága bucsut vett városunktól és tovább 
utnzott a 2 órás vonattal Háromszékre a Kézdi 
egyházmegyébe. 

A csikszeredaiak egészen Sepsiszentgyör-
gyig kisérték, hol a legjobb emlékekkel bú-
csúzott Pttspftk  ur és kísérete. 

Vajha többször volna szerencsénk ezen 
magas vendégekhez! Református. 

A szinpártoló egyesület 
hivatalos közleményei. 

— Színházi hirek. — 
A csikszeredai szinUgyi bizottság folyó  hó 

26-ikán tartott ülésében elhatározta, hogy a 
február  hó 27-ikén kezdői.ö szinidényre érvé-
nyes bérlet gyűjtéseket megkezdi és igy mód-
ját ejti annak, hogy a bérlet árak havi rész-
letekben egyenlittessenek ki. 

A szinUgyi bizottság falragaszokon  hozza 
a színházlátogató közönség tudomására, hogy 
a jövő szinidény 24 előadására bérlet és szel 
vénybérletek válthatók. Bérelni lehet pálio 
lyokra és földszinti  ülőhelyekre. 

A bérlet ára 24 előadásra: Páholy 220 
kor. ; oldalszék és földszinti  támlásszék az 
első Borban 45 kor.; támlásszék a 2—2 Bor-
ban 40 kotona; körszék 32 kor.; zártszék 24 
korona. A páholyokra minden előadásra érvé-
ny eB idény bérletek is válthatók 320 koronáért. 

A szinUgyi bizottság határozata értelmében 
a Bzinpárioló egyesület rendes tagjai az el-
múlt sziuiévadhan birt helyeikre az ala| 
hályban biztosított előváltási jogukat f.  évi 
október hó 4 ikén déli 12 óráig gyakorolhat-
ják. Ezen időn tul a bérletjegyek a jelentke-
zés sorrendjében fognnk  eladatni. 

Figyelmeztetjük tehát a t. bérlőket, hogy 
az elmúlt sziniidényben bírt páholyaik és he-
lyeik megtartása iránti szándékukat Józsa 
Géza egyesületi gazdánál idejében jelentsék 
be, nehogy a nagy érdeklődés következtében 
helyeiktől elessenek. A jövő Bziuiidényre bér-
letek Józsa Géza egyesületi gazdánál (mun-
kásbiztoBitó pénztár) válthatók. Esetleges sé-
relmek és panaszok a szinUgyi bizottság el-
nökéhez Jeney László csikszeredai kir. ügyész-
hez lntézendök. A bérletárak havi részletei 
Vákár Lajos egyesületi pénztároshoz fizeten-
dők be. 

Itt emlitjUk meg, bogy a szinUgyi bizott-
ság folyó  évi december hó 31-ikén műkedvelő 
színielőadást rendez. Színre kerül: A doktor 
ur. Molnár Ferenc bohózata. Előreláthatólag 
a mult évi Sylvester-esthez hasonló nagysikerű 
estély lesz B szinUgyi bizottság OZOQ második 
mulatsága. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A József  Kir. Heroeg Szanatórium 

Egyesület évi közgyűlése. Az Auguszta 
főhercegnő  védnöksége alatt álló József  Kir. 
Herceg Szanatórium Egyesület évi közgyűlé-
sét Kassán, október 23-án tartja meg. A köz-
gyűlésre az egyesület tagjai és azok, akik ok-
tóber 10-ig tagokul belépnek, a Kassára való 

utazásra téláru vasúti jegy kedvezményben ré-
szesülnek. Felkérem a helyi bizottság t tag-
jait. szíveskedjenek velem október l-ig tudatni, 
hogy közgyűlésünkön részt vesznek-e, hogy 
Budapesten az egyesület központi irodájában 
a vasúti jegy váltására Bzolgáló igazolványról 
gondoskodhassanak. Dr. Fejér Antalné a Jó-
zsef  Kir. Herceg Szanatórium Egyesület csík-
szeredai bizottságának elnöke. 

— Eljegyzés. Dr. Sándor Gábor csiksze-
dai ügyvéd eljegyezte Waitsuk Irénkét, Waitsuk 
József  magánzó leányát Gyó-Tölgyeseu. 

— Esküvő. Imreb László honvéd-főhad-
nagy és Kovásznay Katalin folyó  hó 22-én 
tartották esküvőjüket Angyaloson. 

— Uj ügyvéd. Dr. Botár Benő ügyvéd-
jelölt az ügyvédi vizsgát a mult héten lelte 
Marosvásárhelyt. Irodáját Cs'kszeml;ili;in a 
Mielina-féle  házban fogja  megnj iiani. 

— Esküdtek la js t roma. Az mm. ukt. 
17-én kezdődő III. esküdt birósági ülésszak 
szolgálati lajstroma az 1910. szept. 2ö-éu tar-
tott törvényszéki ülésben, a következőkben 
állíttatott össze. ElnlSk : Geczó Béla. Bírák : 
Csiszér János, Bocskor Antal. Jegyző: Len-
gyel Istán Ügyész: Jenei László. Ügyvédi 
kamara részéről: Dr. Fejér Antal. Rendes es-
küdtek : 1. Osz Mihály. 2. Bartba Ignácz. 3. 
Ifj.  Korodi János. 4. Olti Lajos Antalé. 5. Dr 
Tauber József.  6. Nagy Jáuos baláuka. 7. Ja-
kab Ferenc. 8 Oláh Albert. 9. Miske L-iszló. 
10. Sárosy Károly. 11. Kovács Antal. 12. Po-
totzky Alajos. 13. András Lajos. 14. Iíustyák 
Kálmán. 15. Gál György. 10. Imre János Já-
nosé. 17. Dobál Gergely. 18. Mihály Albert. 
19. Mihály István. 20. Nagy Lajos. 21. Nisszel 
Adolf.  22. Szász István. 23. Sárosy Déues. 
24. Dr. Pál Gábor. 25. Pál Sándor. 26. Koncz 
Tamás. 27. líoncz József.  28. Kölönte L tszló. 
29. Mátrai Igaacz. 30. Nagy Gyula. Pótesküd-
tek : 1. Kelemen Józaet Ignáez-é. 2. La|os 
Ignácz. 3. László Lórincz. 4. Szabó Lajos. 5. 
líyés István, ti. Jakab Béla, 7. Farkas Gyulu 
8 Fricd Samu. 9. If.  Dveri József.  10. Gyürfly 
Mózes. 

— Tüz. F. hó 27-én délelőtt 11 órakor 
nagy riadalom támadt a Kossuth Lajos utcá-
ban. Eddig ismeretlen okból kigyuladt özv. 
Koncaiig Györgyné takarmánnyal megrakott 
csűre s a legkomolyabban veszélyeztelte az 
egész utca épületeit. A helybeli önköntes tűz-
oltóságnak köszönhető, hogy minden nagyobb 
szerencsétlenségnek elejét vette. A vészt jelző 
sípra megjelent a tűzoltóság teljes számban. 
élUkön Kozma István főparancsnokkal  s erős 
és bátor munka után aunyira tudta lokalizálni 
a tüzet, — hogy mindössze özv. lioucsag 
Györgyné 2 csűre és Beke Mihály 1 csűre 
égett le. Nagy csapás, hogy az épületekkel 
elégett az idei takarmány is, mely értesülé-
sünk szerint nem volt biztosítva, sót még az 
épületek se:n. mert a mult évbeu lejárt bizto-
sítást nem újították meg. — A tüz színhelyén 
megjelentek a szomszédos községekből is a 
fecskendőkkel  és sikerült az éjjeli órákban a 
tüzet teljesen eloltani. Ujjonnan alakult tűz-
oltó-egyesületünk a második tüzpróbát is ki-
tűnően állotta ki és városunknak még nagy 
szolgálatára lehet 

— Képviselőtestület i közgyűlés. Vá-
rosunk képviselőtestülete folyó  évi október hó 
4 élt d. e. 9 órakor tartja a városháza tanács-
kozási termében rendes ÓBZÍ közgyűlését a 
következő tárgysorozattal: 1. A város 1911. 
évi közpénztári költségvetése. 2. Szászváros 
tanácsának megkeresése a gyolcsostótok ellen 
indított akciójának támogatása tárgyában. — 
3. A város utcáinak öntözése tárgyában alko-
tott szabályrendelet. 4. A városi köztemetóról 
alkott szabályrendet. 5. Hirdetési szabályren-
delet 6. A számvevői állásra vonatkozó sza-
bályrendelet. 7. Községi kötelékbe való fel-
vétele a 4 év óta itt lakó és adózó egyesek-
nek. 8. 1911. évi közmunka kivetési lajstrom 
és közmunka költségvetést. 9. Az iparos ta-
nonc iskolai felUgyelő  bizottság ujjá alakítása. 
10. Az önkéntes tűzoltó egyesület kérése. 11. 
A kényszer tűzoltói dijak kivetési lajstroma. 
12. A helybeli m. kir. honvéd állomás parancs-
nok átirata, a városi tűzoltó szerek átenge-
dése tárgyában. 13. Különféle  kérések. 14. A 
Geczó utca részbeni megszüntetése és ezzel 
kapcsolatban tţj utca nyitása és kiépítése. — 
15. A villamos mü épitéséuek ellenőtzése. 
16. SUrgös ügyek. 17. Indítványok. 

- AB Auguszta sorsjáték hasasa. 
A szegénysorsu tüdőbetegek Auguszta szana-
tóriuma javára kibocsátott egy koronás Bors-
jegyek búzását október hó 8 án tartják Bu-
dapesten a Lottó-igazgaMság huzási termében. 
A húzás napjáig ki nem fizetett  sorsjegyekre 
eső nyeremények nem adatnak ki B a szana-
tórium céljaira fordíttatnak. 

— Adakozás. Klein Sámuel helybeli fű-
részgyáros a csíkszeredai önk. tllzoltó-egylet 
szertárának újjáalakítására, mintegy 150 kor 
értékU fa  és deszkaanyagot; Mátrai Ignácz 
órás szintén a tűzoltó-egylet őrségi szoba ré-
szére egy órát adományozott. Fogadják a ne-
messzivü adakozók az egylet hálás köszönetét. 
Kozma István, főparancsnok.  Pototzky Pál s. 
tÍBZt. 



39. Hám. C S Í K I L A P O K 3-ik oldal. 

— E l m a r a d a népfelkelők  Jelentke-
s é s e is. Nemrég közöltük, bogy « honvédség 
és közös thndeereţ tartalékjainak őszi je-
lentkezése elmarad. Most ujabban a honvé-
delmi miniszter elrendelte, hogy a népfelke-
lők jelentkezését se tartsák meg. 

Gsiki különlegesség 
havasi málnaszörp 

4 kilogrammos fonott  Üvegben 
6 korona 50 fillérért  kapható: 

1 E U T S C H F R I G Y E S 
szertárában, Csikszép vízen, 

Hagyobb vitelnél kfllön  kedvezmény. 
— Blszamolas. Az Erzsébet királyné 

,/obor leleplezése alkalmával tartott ünnepé-
hon felülfizettek:  Mikó Bálint50 kor., Hercz-

Károly 60 kor., Pauazné Mikó Iloua 40 
. r- (\ r. Daradics Félbe, dr. Szántó Samu. Köz-
i„,iiU vÁ.irékpénztár 5—5 kor., Józsa Géza, 
K Antal, id. Gál József  4—4 kor., 
I>.',|" tiábnr, Vákár Lajos 3—3 kor.. Lázár 
Miki"-. I'ototzky Márton, Groszmann Ödön, 

Alfonz,  Szabó István, Bodor Ödön, 
i,' szekeres József,  Nnridsán Márton, Lellik 
\i:ial, dr. KlteB Béla 2—2 kor., Merza Kezsó, 
Kiiszlovosonics Béla, dr. Kiss Jenó, MUller 
l'i.Mi, dr. Búzás József,  dr. Bogdán Ernó, dr. 
iwzy Kálmán, N. N., Vécaey Gábor, N. N. 
h .ilnagy. Kiló Károly, Berkovits Samu, róm. 
kath. segédlelkész 1 — 1 kor., N N. 40 fillér. 

A szobor javára összesen begyült 546 kor. 
Klihul S»> korona az Ünnepély és szobor felál-
,i'i;is költségeire fordíttatott;  Sollak Zoltán 
•.zóbrász pedig 4(10 korona tiszteletdíjban ré-
szesült. Csíkszereda, 1910. szeptember 19-én. 
A szoborbizottság. 

NYILTTER*) 
Az elismert 

legjobb 
legelterjdtebb 

magyar napilap 

„ A Z Ú J S Á G " . 
SZÍ.i-'KKSZTOSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, R Á K Ó C Z I - Ü T 54. 

l o \U ::!- \T \RSAK: HERCZEG FERENCZ, 
KH\i:i)l üliZA, KÓBOR TAMÁS, KOZMA A. 

Felelős szerkesztő: Gajirl Ödön. 
Szerkesztő társ: Dr. Agai Béla. 

Előfizetési  árak: Egy bóra 2 korona 40 fillér. 
1 , évre 7 K. '/, cvre H K. Egész évre 28 K. 

Szám 9447/1910. tkvl. 
Árverés i h i rde tményi k ivona t . 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csik-
megye árvapénztára végrehajtatónak Dani Ist-
ván csigzBÖgüdi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 473 kor. 62 fillér  tőkekövetelés éB jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
trvezék területén lévő Csikzsögöd határában 
fekvó  a zBogödí 1880 sz. tjkvben A t 1 rdsz. 
133/2. hrsz. a. foglalt  ingatlanra 800 kor., a 
2. rdsz. 1061/2. brez. a. foglalt  ingatlanra 2 
kor., a 3. rdsz. 1344/2. hrsz. a. foglalt  ingat-
lanra 1 kor., az 5. rdsz. 1377b/l. hrsz. a fog-
lalt ingatlanra 2 kor., a 6. resz. 2554/2. hrsz. 
a, foglalt  ingatlanra 13 kor., a 9. rdsz. 7494/2. 
hrsz. a. foglalt  ingatlanra 9 kor. ezennel meg-
határozott kikiáltási árban elrendeltetik azzal, 
hogy ezen árveréssel a C 2. alatt Dani Ke-
rencz javára bekebelezett élethossziglani tar-
tás nem érintetik, s az ingatlanok ezen tar-
tással-terhelve fognak  eladatni és hogy a ki-
kiáltási ár '/a-ánái, illetve felénél  alacsonyabb 
áron eladatni nem fognak,  elrendelte, és bogy 
a fentebb  megjelölt ingatlanok az 1810. év i 
ok tóbe r bó 19 én déle lőt t 10 ó rakor 
Csikzsögöd község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul,is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan becsárának 20°/«-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t -c 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügy-miniszteri rendelet 
8 §-ában kijelölt óvadékképes értékéapirban 
a kiküldött kezeihez letenni, avagy az 1881. 
LX. tc. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni s a bá-
natpénzt az 1908 XL1. tc. 25. §-a értelmében 
kiegészíteni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság, 
Csíkszereda, 1910. évi augusztus 22-én. 

A kiadvány hiteléül: 
Oeoző Béla B. k.. Kozma lá tván , 

kir. t.-széki biró. kir. telekkönyvezetö. 

Sz. 8 2 4 - 9 1 0 . 
mj. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai polgári leányiskola és 

a magánjavak igazgatósága részére szük-
séges mintegy 320 • n -r bükk tűzifa 
szállítására versenytárgya' hirdetek. 

Vállalkozni óhajtókat livom, hogy 
írásbeli zárt ajánlataikat 1. ám folyó  évi 

október hó 1-én délelőtt 10 óráig ad-
ják be. 

A később érkező ajánlatokat nem fo-
gom figyelembe  venni. 

Csikvármegye magánjavainak igazgató-
sága. 

Csíkszereda, 1910. szeptember hó 20. 

Dr. Csiky József, 
igazgató. 

llgffMTIBTBJUXlTB >11' >!(' <11* >11' Ml' >11/ >11' >11' >11' >11' >11' <ll' >11' >H' >11' >»i>ll' 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város éB védéke közönségét tisztelettel érte-
síteni, hogy folyó  1910. évi Április hó 20 ik napj&n megnyitottak a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska umő 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 kölcsöuöket 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. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bank éa takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitáat 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁGI. 2 2 -

naiiniiixiTmimTtiirgiiBiTmT «BIBI 

" -Á'/éfrÁ/  'ZMUffJ, 
''ri/  tyyjzrrtc  , /Láx/e/  ^ á ^ r t / / 

Miey/aÁat//  w/fu/m* 
t j /////re / e^ / r / r j / ' 

K u l t u r h a l a d á s . 
A világhíres Savoy-féle  CREME IDEAL 

elismert legjobb arezszépitó és börtino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszertárában ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér.  K 160 
1 r, •> * rózsa. „ 2-— 
1 doboz „ „ pouder . 3'— 
1 probadoboz, , „ „ 1 — 
1 darab „ „ szappan . . —"70 

Figyelmeztetem a tisztelt érdeklődő 
közönséget, hogy ezen hirdetés nem szo-
kásos reklám akar lenni, hanem csupán 
b. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielé-
gíteni. vagyis tudtára adni, hogy sikerült 
a felülmúlhatatlan  világhíres CREME 
• ) E A L szépilőszernek az egyedüli rak-
tárát drága pénzért és sok fáradság  után 
megszerezni. 

Ennek acsoda világhíres CREME IDEAL 
szépltfiszernek  jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját tnegbirálására 
bizom, mert bátran állithatom, hogy az 
első próbatégelynél meglepd lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az is—22 
EliA CaikMgyel lllatsier és Plperekere»-
kedéa Ciikueredában. FEKETE VILMOS. 

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. ni.: j 

Csikbánkfalvi  781. sz. tjkv. 
4955. hrsz. szántó, Fclláb c) nagyhalasztó dűlőben — h. 954 • - ö l 
5091. hrsz. szántó. Felláb d) alláb dűlőben — h. 306 . 1 
5o93. hrsz. szántó. Felláb d) alláb dűlőben 1 h. 774 . 
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 . | 

Hölgyek figyelmébeI 
A nagyérdemű hölgyek figyelmébe 

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

Szives pártfogásért  esedezve 
GERGELY SÁNDOR, 

nöl dlvatterme 
l - i o Brassó, Lensor 28. szám. 

380 K — f. 

1217 K 20 f. 

465 K 60 f. 

1 1 . 
Összesen 2062 K 80 f. 

Csekefalvi  315. sz. tljkv. 
814. hrsz. utca a belsőségben — h. 177 D-öI | 
819. hrsz. kert a belsőségben 1 h. 1214 Q-ö l | 4000 K — f. 

111. Összesen 4000 K — f. 

74 K — f. 
200 K — f. 

800 K — f. 

*) E rovatban kSiMttekiit nem vállal felelős-
séget a szerk. 

J ó házi koszt K l Z T -
1 Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 3 

Csikszentmártoni  27. sz. tjkv. 
579. hrsz. kert a belsőségben — h. 37 Q O l 
618. hrsz. kert a belsőségben — h. 100 • - ö l 

5821. hrsz. kaszáló Asszusorok 3 h. — „ | 
5824. hrsz. kaszáló Asszusorok 1 h. — . j 

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

házában tartjuk meg. 
2. Árverezni szándékozók minden egyes ingatlan kikiáltási árának 10°/°-át 

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

3. Árverési vevő köteles bánatpénzt a megígért vételár 25>-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 ingatlanodat terhelő és az árverés napjától számítandó mindennemű 

rovatait (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. 
C s i k s z e n t m á r t o n , 1910. évi szeptember hó 14-én. 

2-3 Sándor László örökösei. 

FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTDLAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

• AUT06ÉN HEGESZTÉS ÉS VÂ6ÂS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeztem a n t o t e o h n i k a i éB v i l á g í t á s i szerelések eszközléséra. — Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEDÉSEKE :, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek 0sşzes alkatrészeit. * .szitok saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: B E R E O V Í C S S A M U , C S Í K S Z E R E D A , Apaffl  Mihá ly -u tca 3L szám. 

8—52 



4-ik oM*L C S Í K I L A P O K 39. szám. 

Vidéki megrendelések gyoran éa pontosan eeaköaöltetnek. 

jHáthé József  oól dlvat-kalap-ilzlete, Csíkszeredában (Griinwald-féle  ház). 
Van szerenesém a t. közönség szives tudomására liozni, hogy »z öszi és teli 
idényre az u j á rum szeptember hó elején megérkeztek. Du sválasz-
tékot tartok a legújabb párisi modelekből, szőrme és angol nöi s a p k á k b ó l , 
egyszerű és diszkalapokból Úgymint diszitő selymekből, sima és vasuk bár-
sonyokból és autofátyol  újdonságokból. Htrue es disz tollakból virágokból, 
kalaptUkből, selyem és bársonyszallagokból meglépő újdonságok. Kivallatok 
mindennemű alakítást és díszítést vidékre is. — Kérve a nagyérdemű közön-
ség szives pártfogását,  maradok kész szolgálattal Máthé József,  Csíkszereda. 

Állandó raktár dlaa- éa gyáaakalapokból. 

OSZI ES TELI IDENYÜ 
A t. olvasó becses figyelmébe  ajánlom, hogy szük-
ségletéi férfi-,  flu-  és gyermek-ruhában s 
ugyszintén női- és leány-felöltőkben,  kosz-
tümök, aljok, blúzok, pongyolák, jupo-

nok stbiben c s a k i s k i záró lag 

ASCNER I. cégotl 
Brassóban, liensor 26. szerezze be. 

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

A S C H E R I. 
BRASSÓ, LENSOK SZÁM. 

4 - 10 

KOVALD PÉTER ÉS FIA 
CSÁSZ. ÉS KIR. SZAB KELNE ÉS SZŐRMEFESTŐ, VEGYTISZTITÓ ÉS GÚZMOSÓ-GVÁR 

BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZAM 
megbízói kényelmét szemelött tarlva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesít és ez által módot nyújt a nagyérdemű 
közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mel-

•— lőzésével — közvetlenül felkereshesse  -
MÁTHÉ JÓZSEF CSIKSZEREPÁBAH 

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

és számos megbízatást kér a — _ 

K o v á i d P é t e r é s f i a c é o \ 

ERTESITÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint u Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levó 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak melleit 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 ÍI nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden o szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Mairamot it nagyérdemű közönség jóiiitlil-

lat u pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

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

jgg 53 gg 53 53 .53 j 53 53 | 

Gzell Frigyes és Fial 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Bordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

0 53 53 53 53 53 53 53 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József  könyv- is paplrkereskedesebea, 

C s í k s z e r e d á b a n . 

OOOOPOC 

H1EDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
ooooooooooooooooooooooooo 

Kitűnő minőségű é s l egmagasabb s z i l á r a s á g u Port land-Cemente t a jánl o l c só áron a 

P0RTLANP-CEMENT-6YÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: • A . l ' b e r t S a l á z s é s F i a urak kereskedésében. 

Nyomatott Hzrobo<U Jóuef kBayvayoadijAbaa, CaikaseredAbu, 1810 




