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9ze;k9Sztiség és kiadóhivatal:
S a v o b o d a J ó s a e r könyv- éa papirkereakedóae,
hová a lap szellemi részét UletA minden közlemény,
valamint hirdetések és elAAzetésl dijak Is kQldendAk.
=
Telefon hívószám 2.
=

FŐSZERKESZTŐ:

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Meajelenik minden K a r d é n ,
Blóflaetéal
téal t_ :. Egész évre 8 kor. (Külioldre) 12 kot

Dr. F E JKÖZGAZDASÁGI
É R ANTAL
^ . Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Dr. ÉLTHES GYULA.
POLITIKAI,
ÉS TÁRSADALMI
HETILAP.Hirdetési
dijak a l e g o l o a ó b b a n námtttatnak.
ÜGYVÉD.
Kóalratok nem

'

szolgált gyógyszerekről fizettette meg mily kevesen vannak, kik a csalás reci- városoknak az állam iránt való jogos Igényei
számláit a betegpénztárral. Az orvos, aki péje szerint nem gyógyítanák beteges kielégítésének a hangoztatása által magukra
vonták a közvélemény rokonszenves érdeklőAz útszéli haramia megvetett alakja megesküszik arra, hogy embertársai sze- meggazdagodási viszketegségüket.
Azt hisszük, hogy a diplomás embe- dését. A városi elem, a dolgozó, mllvelt pola társadalomnak. Az emberek nem kere- retetének szenteli életét, egész apró öszsik, nem kutatják az okokat amik a gaz- szegekkel megkárosítja őket és csaló lesz. rek csalásai ellen a börtön még kevésbbé gárság van hivatva pótolni a pusztulófélben
A diplomás csalók még csak a rabló- véd meg, mint az útonálló ellen. Nem levő régi magyar nemesi középosztályt, a müembert rablásra késztetik. Kurtán elitéli
ói ember és törvény egyaránt. Pedig romantika fényben sem sütkérezhetnek. megtorló intézkedésekre van szüksége veit városi lakosság van hivatva az egységes
akárhányszor előfordul, hogy mély lelki Az aljasság oly mélységébe sülyedtek, ennek az elpetyhüdt társadalomnak, hanem magyar állam épületét társadalmi uton megforrongások vitték az utonállót a bün ös- hol a megvetés teljes sötétsége borul reá- oly nevelésre, mely az erkölcsöket meg- építeni, a nemzeti konszolidáció munkáját elvényére. A legtöbb esetben hiányos volt juk. Az orvos ínég tán azzal mentheti nemesiti, az igazi becsületérzést erőssé, végezni. Hogy pedig ebbeli nagy hivatásának
a nevelése, értelmisége is ennek követ- magát, hogy szegényes keresete utalta a szilárddá növeli és a lelkületet megedzi megfelelhessen, hogy a magyar nemzeti állam
legbiztosabb támaszai s a régi vármegye hekeztében oly alacsony fokon áll, hogy a csalárd manipulációra, de a gyógyszerész minden bűnös kísértés ellen.
Erre kellene törekedni tanárainknak lyére lépő .védőbástyái' — a városok — nemjó és a rossz megkülönböztetését nem még ettől a mentségtől is meg van
és nem annyira a latin magolásra, hogy zetépítő és föntartó föladataiknak megfelelfosztva.
lehet tőle várni.
oly nemzedéket nevelnének, mely hazán- hessenek, a magyar állam és a magyar tárEmberileg
mennyivel
magassabban
áll
A lélektannal keveset törődő törvény
szigorú szakaszokkal fordul ellene. Bör- ezeknél a helyes megitélúképességében kat az epedve várt boldogulás felé ve- sadalom morális és materiális támogatására
tönbe vetik, hol a szabad élethez szokott korlátolt haramia. Amikor kiáll az ulra, zethetné. Mert látjuk a sikeresen végzett van szUkségilnk, de joggal igényt is tarthatAmi specialiter a rendezett tanácsú vászegény legényt a visszafojtott bosszú a saját életét is kockáztatja, mert "szem- diplomás férfiak ím gaz csalók, gonosz- nak.
roBok kívánságait illeti — az a 111 művelt
tevők
és
rosszabbak
az
útszéli
haramiánál.
től
szembe
fordul
ellenfele
ellen.
A
dipmegrögzötté teszi. Ha kikerül, újból kezdi
magyar város, annak magyar érzésben, műés most már nem riad vissza semmitől lomás csaló pedig csa!< olyasmit kockázveltségben és lankadatlan munkában előljáró
sem. Szerencsétlen páriájává válik a tár- tat, aminek az ő szemében semmi értéke
A rendezett tanácsú városok
polgársága joggal elvárhatja a kormánytól és
nem
lehet:
a
becsületét.
Pedig
ennek
az
sadalomnak, kit voltaképen sajnálni, de
az országgyűléstől azt, hogy az oly régóta
kongresszusa.
értékét megbecsülni tanulhatta ama sok
leginkább javítani kellene.
munkában levő s oly nehezen megszülető moA rendezett tanácsú városok polgármeste- dern városrendezési törvény post tot dÍBcriA hét eseményei a bűnösök egy má- év alatt, amikor nemcsak a tudását, hanem
lelki
kincseit
is
gyarapítani
igyekezreinek
országos
egyesülete
a
mult
vasárnap
sik nemét állították elénk. Orvosok, gyógymina rerum, megalkottasBék s a rendezett tatartotta meg ötödik kongresszusát Szombat- nácsú városok nagy része, amely a törvényszerészek egész apró csalásairól hullott le tek tanítói, tanárai.
A diplomás csalók példája ujabb ada helyen, ahol Csíkszereda várost Ujfalusi Jenő hatósági városokkal népeBBég, mttveltség, anyagi
a lepel. A humanizmus legelőkelőbb
zászlóhordozói, a felvilágosultság, a mű- léka a mai társadalom romlottságának, polgármester képviselte.
és szellemi képesség tekintetében már ma is
A városok ezen gyűlése iránt nemcsak az kiállja a versenyt — a vármegyei hatóság
veltség hirdetőinek sorából kerültek elő azé a társadalomé, amely mindenáron,
azok a gazemberek, kik nem szemtől még a becsület árán is, csak a külszín ériekeltek részéről, de általában a közvéle* alól kivétessék s önnálló törvényhatósági jogot
szembe, bátorságos rabló módon, hanem megóvására fordítja figyelmét, s alattom- mény részérül is általános volt az érdeklődés. nyerjen.
És ez termeszetes is. Mióta városaink kinőtorozva, alamuszi csalafintasággal fosztot- ban teljesen elzüllött.
Ebben a társadalomban, mint a példa tek a régi keretekből, mióta megmozdultak s
ták meg az áldozatot, a betegsegélyző
Joggal kívánják továbbá a rendezett taigazolja, kevés azoknak a száma, kik
a modern haladás iránt való törekvésektől át- nácsú városok azt, hogy adóllgyi, rendészeti,
pénztárt, pénzétől.
Az anyagi jóllétben dúslakodó pati- becsületességet a becsület kedveért őrizik hatva, úgyszólván amerikai gyorsasággal igye- katonaiigyi, közegészségi, gyámllgyi, közoktakus, akit annyian irigyelnek könnyű, meg, hanem inkább azért, mert félnek keznek a mult mulasztásait, elmaradottságát tási stb. igazgatási kiadásaik — melyek pár
gazdag keresetéért nem átalkodott össze- attól, hogy megcsípik őket, ha rossz útra helyrepótolni s rohamos építkezések, közgaz- exeellence államigazgatási teendőkre fordítjátszani a magáról megfeledkezett orvos- térnek. — Ha planzibilissé válik előttük, dasági, közművelődési, városfejlesztési refor- tatnak, — az állam által megtéríttessenek,
sal és bűnszövetségre lépve vele, ki nem hogy aljasságaik fel nem derittetnek, oh, mok kivitele által, az erők tömörítése által, a hogy ezáltal a polgárság vállaira nehezedő.

Diplomás csalók.

„A ruha uj,' mondja a hölgy, „ma viselem először, teljes árát, kétszáz rubelt kell
tehát érte követelnem.*
.Kétszáz rubel :* kiált fel megrökönyödve
A i i h n k t i f itó®.
Egy déloroszországi városban elegánsan a hadfi. .Negyedévi fizetésem megy rá."
Körülöttük csoportosult a nép, mely hallöltözött házaspár sétált a főúton. Az ur a
város egyik leggazdagabb kereskedője volt és gatta a beszélgetést.
neje féijének gazdagságát ruházatában is ki.Követelnem kell tehát, hogy a rendőri
fejezésre juttatta; díszes ruhájának uszályát bírósághoz jöjjön el velünk,' vélekedett a
maga után vonszolta a járdán.
hölgy.
„De a legnagyobhh zavarba hoz engem",
Egy dragonyos hadnagy sietve jött le lakásáról és a kaszárnya irányába vette útját. kérlelte a szerencsétlen hadnagy
A szemközt levő házból egy szép leány köMég kissé vitatkoztak, de az asszony kér
szönt neki; a hadnagy kézmozdulattal Üdvözli, lellietlen maradt és letartóztatással fenyegeelragadva néz TÓI az ablazra és ugyanabban tett, a hadnagy kénytelen volt a bírósághoz
a pillanatban, brrr — sarkantyújával eltépi a menni.
kereskedő feleségének uszályát
A biró rövidesen ítélkezett:
.Ezer bocsánat, nagyságos asszonyom !* —
.A hadnagy fiizessen vagy bezárják az
rebegi a fiatal ember. „Vigasztalhatatlan vagyok az okozott kár miatt, remélhetőleg kl adósok börtönébe.*
lehet majd javítani."
„Azonnal nem fizethetek,* moudá a had„Dehogy, uram", kiáltja az asszony, .az nagy, „s nem tulmagas az ár?"
uszály tönkrement, a ruhát nem lehet többé
„Mindenki maga határozhatja meg tulajdohasználni."
nának árát," világositá fel a biró, „de taná.Heg kell térítenie a kárt," teszi bozzá csolhatom n panaszosoknak, hogy legyenek
a félj.
méltányosak és ne tegyék szerencsétlenné a
.Megtérítem," biztosítja a hadnagy. .Itt a tisztet."
címem," a kivette névjegyét; de a kereskedő
A számosan megjelent közönség Borából
visszautasította és boszuson megjegyezte:
tetszés nyilatkozatok voltak hallhat&.
„Előbb fizessen I Nem eresztjük el, mig
A kereskedő sugdosott feleségével, ugy
nem fizetett."
,De kérem, szolgálatba kell mennem. Ha látszik, engedékenységre hajlott, de rábeszé
lését
erélyes fejrázással utasította vissza az
elkések, szigorúan megbüntetnek. Mennyi a asszony.
kár ?"
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„Engedjünk az igazságnak Bzabadfolyást,"
kiáltott fel. „Biró ur, kémem intézkedni."
„Türelem!* kiáltott közbe egy mély hangú
férliu, s egy öreg ur, kinek kabátján számos
érem díszlett, a bírói asztal elé lépett. .Miloradovits nyugalmazott tábornok vagyok; hadnagy ur, akarja tőlem kölcsönbe a kétszáz
rubelt?"
.Nem vehetem át, kegyelmes uram," sopánkodott a liatal ember, .egész életemben
se fizethetném tán vissza.*
A tábornok néhány szót súgott a dragonyos fülébe, mire a hadnagy arca felderült.
.Kifogadom a kölcsönt,* mondá s a bankjegyeket átnyújtotta a hölgynek.
Az asszony erre férje karján el akarta
hagyni n tárgyalási termet.
„Még csak egy csekélységet kell elintézni,"
szólalt fel a tiszt.* „Kérem a biró urat, segítsen most tulajdonomhoz.*
„Mit akar?* kérdezé a biró.
.Ez a ruha ott most az enyém, meglizcttem.*
„Még ma elküldöm lakásába,* veté oda
könnyedén az asszony, „minthogy, ugy látszik,
megkívánta ezt a rougyot.„ Dehogy, nagyságos asszony, követelésem
jogos és kívánom, hogy az Ugy azonnal rendbe
hozassék. Akar-e oly jó lenni, tulajdonomat
azonnal átudni ? Nagyon sietek.*
A hallgatóság csak nehezen türtőztethette
nevetését.

.De csak nem vethetem le ruhámat itt a
tárgyalási teremben I* kiáltott magából kikelve
a kereskedő neje.
„H!I, az most az én ruhám," válaszolt hidegen a tiszt.
A férfi zavarában megígérte, bogy a ruhát
azonnal elküldi, mert hiszen csak rossz tréfa
lehet, hogy feleségét felszólítják, vetkőzzék
itt le.
.Legkevésbbé sem tréfálok," erósité a hadnagy, „s most én kérem a bíró urat, szíveskednék intézkedni."
.A kívánság jogos," mondá szárazan a biró,
„a tiszt tulajdonának azonnali átadását követelheti. Megtagadja ezt?"
„Teimészetesen," rikácsolt az asszony,
„semmi szín alatt se vetem itt le ruhámat"
A biró intett a szolgának, s ez katonás
diszmenetben közeledett a hölgyhöz. A hallgatóság hangOBan nevetett
„Várjon,* kiáltott a kereskedő. „Viszszavásárolom a ruhát. Itt a kétszáz rubel."
„Ez nem elég", felelt a dragonyos. „Mindenki tulajdonának árát maga határozhatja
meg. Ezért a ruháért valószínűleg bUntetést
kell elszenvednem, mert kötelességet mulasztottam. Ezer rubelt követelek."
„Ezer rubelt — ez szemtelenség I" kiáitott
a hölgy.
„Oh, nem", válaszolt udvariasan a hadnagy.
Nyolczszáz rubelt jótékony célra ajánlok fel I*
A kereskedő fizetett „A leczke drága, de
meglesz a jótékony hatáBa."
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mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi- és fluöltönyök, felöltők, gallérok és sport
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete és színes felöltök, raglánok, kimonok, leánygallérok stb.
Modellekben
mindig _kfilönlegesség.
és téli újdonságok
Óriási választék
—
——:
- rt Az őszi
na&yciuciuu
ntwiun-g megérkeztek:
K
...... gyermek
—-— ésflu ruhákban. Elvünk I Pontos és szolid kiszolgálás.
32
—
a
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R U H Ă Z CSIKSZEREPABAH.
25

a ik oldal.

CSÍKI

L A P O K
— Artézi kut Kézdivásárhelyen. Az

— B o r s a e k y Soma nyugalomban.
a legtöbb Tárosban az utóbbi évek alatt taa vízhiány, melyben Kézdivásárhely állandóan
pasztalható rohamos fejlődés miatt elviselhe- Budapestről jelentik, hogy Burszéky Soma mi- szenved, azt eredményezte, hogy artézi kutat
tetlenné vált pótadó leszállítható legyen egy niszteri osztálytanácsos, a Csikmegyei Gazda- létesítenek. Ezen eszmét a tűzoltóparancsnokrészt se az állami rekompenzáció révén fel- sági Egyesület állandó kiküldette »z O. M. G. éig vetette fel, mely el is határozta a kut
szabadult városi jövedelmek városrendezési E.-ben, a székely vasutak fejlődésének nagy létesítését és már a napokban hozzá is kez(csatornázás, kövezés, vízvezeték) célokra, harcosa, a székely Iparos tanoncok székes- denek. A piactéren állítják be és ha beválik,
hasznos beruházásokra, közművelődési, köz- fővárosi felügyelője, ezenkívül több humánus ugy a város még egy helyén lesz ártézi kut.
egészségügyi s közjótékonysági institúciók lé- és kulturális egyesület tevékeny munkása 84 Mint értesülünk, Oroszfalu község is fog ily
tesitésére fordíttassanak. Szükséges továbbá a éves kólában a közügyektől visszavonult, ami kutat létesíteni. Városunk vízzel való ellátása
városok hitelviszonyainak a rendezése is oly- bizonyára nagy veszteség, mert hosszú mun- is már ezek után napi rendre kerülhetne.
fonnan, hogy adói3ágaik egységes konvertá- kássága alatt minden nemes célt önzetlen nagy— A Romániába BZÓÍÓ postai osomalása B a városoknak szükséges kölcsönök meg- buzgalommal szolgált.
gok felszerelése. A román vámhatóság megadása állami támogatás, illetve közvetítés mel— Kelemen Lajosné kitünte- kiváuju, hogy a Komániába szóló mindennemű
lett történjék.
tése. A Kolozsvárt székelő Erdélyi Iro- postai csomaghoz ezentúl az eddig is szükséA községi pórtómentesség, mint n közteher- dalmi Társaság mult héten tartott Ülé- ges két darab árubevalláson (vámnyilatkozaton; kivül a feladó a csomagban elhelyezett
viselés elvével ellenkező privilégium, mely a sében Kelemen Lajosné sztll. Zatliu- árukról'Bzóló eredeti számlát is mellékelje.
reczky
Berta
úrasszonyt,
a
nagynevű
város törzsökös lakosságára elviselhetlen terAz e tekintetben hiányosan felszerelt csomaheket ró s igazságtalan is, eltörlendő. A köz- székely Írónőt rendes tagjának válasz- gokat a román vámhivatalok visszautasítják.
szolgálati pragmatika, a városi tisztviselők totta. Az uj tagot Gyulai Karkas és
— Tömegesen elhullott vadállatok.
státusának törvény által való rendezése, nyug- Pelszeghi Dezső hírneves íróink távira- A putnai és békási erdőségekben a száj- és
tilag
üdvözölték.
Jólesik
látnunk
Keledijviszonyaiknak modern szabályozása, a szekörömfájás több erdői-észen elpusztította az
gényügy országos rendezése, mind oly kérdé- men Lajosné kitüntetését annál is in- őzeket és a vaddisznókat. Békáson több beteg
sek, melyek nemcsak a városokat érdeklik, kább, mert az irói munkálkodást elis őzet fogtak a lakók s igen aok elhullott állat
de amelyeknek megoldása a magyar állam- mérés ritkán kiséri, de annál gyakrab- maradványát találták meg. A vaddisznók a
ban a kicsinyes guny.
nak régi tartozása, halaszthatatlan kötelessége,
körömfájás miatt falkákban hevernek a ren— A vármegyei számvevőségek visz- getegekben s miután mozdulni sein tudnak
hogy a nemzeti konszolidáció folyamata végrevalahára kezdetét vegye s a modern állam, szahelyozése. Széli Kálmán miniszterelnök- (livel és gyökerekkel táplálkoznak s igy igen
jogállam eszméje nálunk is a valóságban is sége idején n vármegyei számvevőségeket, igy sok állat elpusztult.
meglegyen, ne csak ajkúinkon lebegjen s frá- a gyámpénztárakat is államosították. Miut ér— Női ruha szabászati tanfolyam
tesülünk, a pénzügyminisztériumban elkészítet- Brassóban. A t. hölgyküzönBég becses tudozisokban jelentkezzék.
A kongresszus mostani kiemelkedő, minket ték azt a javaslattervezetet, a mely szerint a mására hozom, hogy Brassóban, Kapu-utca
közelebbről érdeklő határozata az, hogy ugy volt vármegyei számvevőségeket célszerűségi 16. sz. alatt levő divatszalonomat folyó év
az Andrássy, mint a Kbuen-Héderváry-féle vá- szempontból az alispáni hivatalok mellé he- szeptember hó 29-étől Hirsoher utoa 2 sz.
aia (I. emelet) helyeztem át, a u mai kor
rosi tisztviselő-fizetésrendezés tárgyában kibo- lyezik vissza és igy a belügyi tárca kötelé- igényeinek megfelelően rendeztem be. — Egycsátott rendeleteket és még a koalició alatt a kébe fognak tartozni. A javaslattervezetet tör- úttal az érdeklődők szives tndomására hozom,
két millió városi segély megadásával egyide- vénybe iktatják, a mely 1913. január 1-én lép hogy folyó év október 15-étól kezdódőleg
női ruha szabásBati tanfolyamot nyitok,
jűleg nyilvánossogra hozott törvényjavaslatot életbe.
hol a jelentkezők mérsékelt díjazás mellett a
az Ügyre vonatkozó és a belügyminiszterhez
— A székelyudvarholyl uj főgimná- nói ruha szabászatban, valamiül a munka köadresszált emlékiratot elfogadták, mely oda- zium fölavatása. A székelyudvarhelyi régi rüli kivitelben is beható szakszerű oktatást
konkludál, hogy a városoknak juttatott, illetve flnövelö intézet helyére emelt, hatalmas, há- uyernek. — A nagyméltóságú m. kir. keres
ezután évről-évre juttatandó állami hozzájá- romemeletes uj főgimnáziumot, mely teljes be- kedeluinügyi miniszter ur által engedélyezett
rulás 60 százaléka egyformán osztassék szét fejezést nyert, november hó 2Cl-nn fogják emel- s az 1909. évben Budapesten, a m. kir. techa rendezett tanácsú városok között, 40 per- kedett ünnepség keretében felavatni. Az ün- nológián megtartott nói ruha szabászati tancent pedig a városi pétadó nagysága szerint nepély előreláthatólag impozáns éB fényes lesz, folyamot kiválló sikerrel végeztem, s a folyó
évben Brassóban is a magas kormány megbíarányosan adassék meg, ugy hogy a nagyobb mert nemcsak a környék intelligenciája vesz zásából egy BÍkeres tanfolyamot vezettem. A
pótadóval adminisztrált városok többet, a ke- részt teljes számban a felavató ünnepségen, szabászati tanfolyam kezdete folyó év október
vesebb pótadóju városok kevesebbet kapjanak hanem Kolozsváiról a Státus Igazgató tanácsa 15-én. Kiváló tisztelettel Házy Ignác nói
4—10
a városi pótadó arányában az állami hozzá- is testületileg fog az ünnepségen megjelenni. szabó, szabászati szakoktató.
járulás 40 percentjéből. Azonkívül köteleztes- A fölavatást Majláth gróf püspök végzi fényes
— Beoepthamisitók. Orvos és gyógysék minden r. t. város arra, hogy tisztviselői szertartások közölt. A fógimuazium igazgató- szerész bűne. A budapesti hatóság folyó évi
uyugdijszabályzatát 1911. év végéig aliossa sága már össze is állította a fölavatási ünne- október hó 10-én bizalmas ulon arról értesült,
meg.
pély műsorát, mely a következő: 1. l'ápai hogy egy budapesti előkelő gyógyszerész,
Hymnusz, énekli az ifjúsági énekkar. 2. Mikes összejátszva egy szintén ismert budapesti orJános gróf főesperes, miut a gimn. építő bi- vossal óriási recept-csalást követett el, amelylyel a kerületi rauukásbiztositó pénztárt érzé— Kitüntetés. A mint értesülünk P. Hikó zottsága elnökének üdvözlő beszéde. 3. Ünnepi kenyen megkárosították. A bűnös manipuláció
vers.
4.
Vonós
zenekar,
előadja
a
gimn.
zenelika úrnő tiszteletére abból az alkalomból,
abbau állt, hogy az orvos hamis recepteket
hogy a közjótékonyBág terén szerzett érdemei kar. 5. Tamás Albert igazgató beszéde. 6. Kerti irt, melyeket a betegek megkerülésével pénzért
énekkar.
7.
Az
ifjúság
képviselőjének
beszéde
elismeréséül U. oszt. Erzsébet renddel tüntetadott el a gyógyszerésznek. Miud a gyógyszetetett ki, a város uri közönsége nagy ünnep- 8. Trió (zongora, hegedű, cell.j 9. Alkalmi dialog. rész, mind az orvos bevallotta bűnét s a rendőr10.
Hangversenyek.
séggel készül.
ség kedden le is tartóztatta őket. A bűnügy
— Házasság. Dr. Élthes Gyula vm
— Ttta. Tegnap, folyó hó 18-án este fél szereplői Glück Rezső gyógyszerész, a Rákócialjegyző, lapunk felelős szerkesztője f. hó 10 órakor az Orbán János gyógyszerész udva- téri patika tulajdonosa és " Fraenkel Lipót dr
17-én vezette oltárhoz Pap Domokos kir. rán lévő csűr eddig ismeretlen okból kigyu- fővárosi orvos, aki a kerületi munkásbiztositó
műszaki tanácsos és neje Sándor Anna ladt s teljesen leégett. Gyorsan elősiető tűz- pénztár szolgálatában volt. Az ügyes nyomoleányát Margitot. Az esküvőn a nász- oltóinknak sikerült a tűz tovább terjedését zást ebben az ügyben dr Sándor László kapinagyi tisztet Kikindai Gyula kir. műszaki megakadályozni.
tány vezette.

KÜLÖNFÉLÉK.

tanácsos és Élthes Zsigmond ny. kir. Ítélőtábla birő, ügyvéd töltötték be. Az egyházi esketést Pap János ny. főesperes
végezte.
— Vilma királynő Brassóban. Vilma,

Hollandia királynéja mult pénteken Románlába
való utazása alkalmából Brassót is útba ejtette. A királyi vendég az 502 számú gyorsvonattal érkezett. Megtekintette a várost B innen automobilon Sinajába utazott.
— Miniszteri köszönet. A vallás- és
közoktatásügyi miniszter özv. Kálmán Istvánné
úrnőnek a gyergyóazentmiklósi állami főgimnázium részére tett 236 korona értékű könyvadományáért ószir.te köszönetét fejezte ki.
— Két Jubiláló pap. Az erdélyi egyházmegye két kiváló papja ünnepli ez évben nldozárságának 25. éves évfordulóját. — Egyik
Görög Joachim plébános, szentszéki tanácsos,
a másik Miklós István egyházmegyei tanfelügyelő, alfalvi plébános. A gyergyói papság
és a hívek bensóségteljes ünnep keretében
ünneplik meg e nemes egyházi férfiak jubileumát.

— Kösgyűlöa. Vármegyénk törvényhatósága közgyűlését október 31-énfogja megtartani. Ai állandó válásitmány folyó hó 14-én
tartott ölést, s a közgyűlés előtti napon újólag fog tartani.
— Halálozás. Marthy Ferencz csomafalvi
rom. kath. elemi lakolal tanító életének 58
tanitii működésének 36. ivében Csomafalván
meghalt Temetése okt 17-én volt.

- Legelőrendeaes a szekely vidékén.

Serényi Béla gróf fóldinivelésügyi miniszter az
erdólyrészí kirendeltség előterjesztésére Csikmadéfalva községének, valamint Csikcsicsó
községnek rétlecsapolásra ós rendezésre megfelelő államsegélyt engedélyezett. — Az erdélyrészi vármegyékben általában egyre na
gyobb lendületet vesz a legelő rendezés Ugye.
Egyre több község gondoskodik arról, hogy
okszerű eljárással az eddig elhanyagolt és savanyu füvekkel bevont legelóterUletek legeltetési célokra alkalmassá váljanak.
— H i t k a p n a k a b a k á k ? A delegációban tervbe vették a napi zsoldilleték felemelését Is. A mindennapi zsoldilleték felemelése
a következő volna: Rendfokozat nélküli katonáknak négy fillérrel, tehát 16 fillérre; órvezetóknél 4 fillérrel, tehát 24 fillérre; tizedeseknél 6 fillérrel, tehát 36 fillérre; szakaszvezetőknél 8 fillérrel, tehát 48 fillérre; önként
tovább szolgáló érmestereknél 20 fillérrel, tehát 90 fillérre; három évnél tovább ténylegesen Bzolgáló tiszt- vagy tisztviselő jelöltnél
20 fillérrel, tehát 90 fillérrel javítják a zsoldját a rokkant katonáknak és altiszteknek is s
általán egységesen rendezik a zsoldilletéket
s a javításból minden fegyvernemnek és minden Bsolgálati ágnak jut. A Jövőben meg a
legénység fehérneműjének tisztogatása fog
kincstári költségen történni, mely célra a szükséges összeget kellő Időben fogják beállítani
a költségvetésbe.

- A tisztiszolgák alkonya. Aki járatos a katonai műszavakban tudj i, hogy kutyamosó — tisztiszolgát jelent. A kutyamosó
mint a neve is mutatja — igen fontos személyiség. O viszi a kadet ég hadnagy szerelmes leveleit az imádotthoz, viszont ő hoz a
zálogházból péuzt; esetleg ő mosdatja a kapitány ur kutyáit, sót, ha megbízható, még
sétálni is elviszi azokat: az őrnagyué ő nagyságát a „Privatdiner" kiséri ki a piacra és
segit neki a bevásárlásnál; takarít és kefél
szobát. A tiszti szolgák igen tág munkakörrel
rendelkeztek, a tiszt urak nem tudtak ellenni
nélkülök. És a jövőben mégis nélkUlözniök kell,
mert — mint hírlik — a hadügyminisztérium
beszünteti a kutyamosók intézményét. Ezáltal
a legénység száma tetemesen növekedni fog,
de hogy a liszt urak milyen kárpótlást kapnak az elvont szolgaszemélyzet helyett, azt
még fenn sem tudják.

—. Népszövetségi ügyészek Erdély-

Gsiki különlegesség

havasi málnaszörp
4 kilogrammos fonott üvegben
.6 korona 50 fillérért kapható:

T E U T S C H FRIGYES
gyógyszertárában, Csikszépráen.
Nagyobb vitelnél külön kedvezmény.

— A 23-ik köztársaság. Európábao a
portugál köztársasággal együtt összesen öt
köztársaság van : Franciaország, Svájc, Portugália, San-Marino, mert ez a keresztény éra
eleje óta áll fenn. Afrikában CBak egy köztársaság van : Libéria, amelyiknek lakossága
kizárólag szerecsen ; Ázsiában és Ausztráliában egyetlen köztársaság sincsen, mig Amerika a köztársaságok Eldorádója, mert 17 köztársasága van. Ezek közt a legnagyobb az
Egyesült-Államok és a legkisebb Costa-Rica,
amelyiknek csupán 320 000 lakosa van. Öszszeseu tehát Portugáliával együtt 23 köztársaság van a vii ágon.
— Eladó egy jó karban levő ebédló-.liván.
Cim a szerkesztőségben.

— Nagy földgáz-erek Marostordában.

Néhány hónappal ezelőtt Marosvásárhely határától egészen Szászrégenig terjedően földgázerekre bukkantak. A kiaknázás jogát egy angol pénzcsoport vette meg s most egy állami
fóbányatanácsos és kél mérnök óriási apparátussal ásatásokat végeztet a marosvásárhelyi
határtól Szászrégenig, hogy megállapitassék a
földgáz-erek huzódási vonala.

Hirdetmény.
A vármegyei közkórházi bizottságnak folyó évi október hó 8-án hozott
határozata értelmében a kórház élelmezésére 1911. évi januárius hó 1-től számítva, három egymásután következő
évre árlejtést hirdetek.
Auuak idejét folyó évi október hó
20-án délelőtt 9 órára tűzöm ki.
Az árlejtés helye a kffzkórháznak
igazgatósági irodája.
Az árlejtési és élelmezési (eltételek,
élelmezési előírás és étlap a kórház
gondnokánál naponta d. e. 9 órától 11-ig
megtekinthetők.
Csíkszereda, 1910 október lió 8-án.

Veress Sándor,
igazgató-föorvoB.
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Szám 2833—910. kj.

Árverési hirdetmény.
1. Csikszentdomokos község, mint
erkölcsi testület tulajdonát képező és az
állami ut mellett fekvő megfelelően berendezett, jó forgalmú „Csillag'* nevü
korcsma bérlete a hozzátartozó konyhakerttel együtt egymás után következő 3
évre 1910. év október hó 30-án d. u.
2 órakor a község hivatalos házánál nyilvános szó és zárt írásbeli ajánlatok mellett haszonbérbe fog adatni.
2. Árverési feltételek a községi jegyzői irodában hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Kikiáltási ár 600 korona.
Szóbelileg árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár lO'/.-át bánatpénzül
az árverés megkezdése előtt letenni; zárt
írásbeli ajánlatokhoz pedig készpénzben
csatolni.
A községi elöljáróság:
Csikszentdomokos, 1910. év október
hó 15-én.

Deminy Elek,

Albert Ágoston,

h. jegyző.
k. biró.
ben. A Bzövets. naptár kimutatása szerint a
következők: Brassó: dr. Kölcze K. és ZachaHirdetmény.
riás J. dr.; Csíkszeredán: dr. Nagy Béni;
Déva: Imets Ignác; Erzsébetváros: dr. SzentMegbízás folytán közhírré teszem, hogy az
péteri Kristóf; Gyergyószentmiklós: Nóvák ifj. Kánya József tulajdonát képező, CsíkszeAlbert dr.; Gyulafehérvár: Koutz Viktor dr.; redában a Bács Károly és özv. Nagy SánMarosvásárhely: dr. Biró Aladár és dr. Erőss dorné belsőségeik között fekvő Area belsőJózsef; Oroszhegy: dr. Vass Lajos; Vízakna: ség irodámban 1810. évi október 35 én
dr. Török Pál; Székelyudvarhely: dr. Vase délután magán árverésen eledatik.
Lajos. Sajnáljuk, hogy ilyenhamar pontot kell
Dr. Kováoa Gyárfás,
tenni a névsor után.
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agyvéd.
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3—3 Hi&m 811—1910. végrh

Árverési hirdetmény.

Végzés.

Alulírott bírósági végrehajtó nz 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
tesEi, hogy a csíkszeredai kir. járiubiróságnak
1910. évi V. 467 es 465 számú végzése következtében dr. Nagy Jeuó csikszentmártoni ügyvéd által képviselt a Központi takarékpénztar
r. t." javára 38 és 36 kor. s jár. erejéig 1910.
évi szeptember hó 17-én foganatosított kielé
gitési
végrehajtás utján lefoglalt és 700 koroHirdetmény.
Csikverebes kOzség telekkönyve birtok sza- nára beesült kővetkező ingóságok, u. m terbályozás következtében átalakíttatott és ezzel mények slb. nyilvános árverésen eladatnak.
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a
Mely árverésnek a esikszuredai kir. járásmelyekre az 1886. XXIX. t.-c. az 1889. XXXVIII, bíróság 1'JlU ik évi V. 467 és 4tiö száinu végés az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birto- zése folytán 38 és 36 kor. tőkekövetelés, enkos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az nek 38 ko -nak 1909. évi március hó 10. nap1892. évi XXIX. t.-cikkekben szabályozott el- jatól járó 6°/o kamatai és 36 kor.-nak 1U0U.
járás a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyes- juuius 15-tól G°/o kamatai és eddig összesen
bítésével kapcsolatosan loganatosittatott. Ez 38 korona 60 fillérben birúiluit már iHeşşâlliiazzal a felhívással adatik közzé:
pitott költségek erejéig, a végrehajtást szen1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. L-c. vedők lakásán C s i k m a d é f a l v á u leendő
I"). és 1/Tgf-ai alapján ide értve e §-oknak megtartására 1910. okt. 29-ik napjának d.
e. 8 óraJa határidőül kítlizctik és ahhoz venni
a I \889. XXXVIII. t.-c. 5. és 6. §-aiban és az
1891. XVI. L-c. 15. §• a) pontjában foglalt ki- szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatunk meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.
egészítését is, valamint az 1889. XXXVIII, t.-c.
7. s-a c> az 1891. XVI. t-c. 15. §. b) pontja évi LX. L-c. 107. és 108 § a értelmében készalapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886. pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük
XXIX. t.-c- 22. §-a alapján történt törlések ér- Bég esetén becsárou alul is el tognak adatni.
vénytelenségéi kimutathatják, e végből törlési
Amennyiben *fez elárverezendő ingóságokat
keresetüket hat hónap alatt vagyis az 1911. mások is le- és felUlfuglaltatták én azokra
évi április hó 10-ik napjáig bezárólag a telek- kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen az 1881. évi XL te 120. jj-u él telmében ezek
meg nem hosszabbítható záros határidő alatt javára is elrendeltetik.
eltelte után indított törlési kereset annak a
Csíkszeredában, 1910. évi október hú
harmadik személynek, a ki időközben nyilván- 12. Kelt
napján.
könyví jogot szerzett hátrányára nem szolMolnár Sándor,
gálhat ;
kir. bír. vepreliujtó.
2. hogy mindazok a kik az 1886. XXIX.
t.-c. 16. és 18. §-ának eseteiben, ideértvén j z
utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII. t.-c. 5. és 6.
§-aiban foglalt kiegészítéseit is, a tényleges
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében MOST: Budapest, V., Báthory u. 22.
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellentAZELŐTT: Gyár-ntca.
mondásokat hat hónap alatt vagyis 1911. évi
Ajánlják
agy fauéa, k o k » , antracit és barnaáprilis hó 10-ik napjáig bezárólag a telekszén tflaeléare alkalmai aalrógái telepeit
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen megnem hosszabbítható záros határidő letelte után
ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem

Csikverebes közsíg közhelyeinek arányosítása tárgyiban bemutatott munkálatok a végleges bevezetésre vonatkozólag megvizsgáltatván, azok helyesnek találtattak, ennélfogva a
2-1366/893. sz. illetve 6400/904. I. M. sz rendeletek értelmében kibocsáttatik a következő
II.

SZABÓ és TÁRSA

fog;

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átalakítása tárgyában tett intézkedések által, nem
különben azok, kik az 1. és 2. pontban körülirt eseteken kivül az 1892. XXLX. t-c. szerinti eljárás és ez ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvr jogaikat bármely irányban sértve vélik, ideértve
azokat ís, akik a tulajdonjog arányának az
188!). XXXVIII, t.-c. 16-ik §-a alapján történt
bejegyzését sérelmesnek találják, e tekintetben
felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis
1911. cvi április hó 10-ik napjáig bezárólag
nyujsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmulta után az átalakitcskor közbejött téves bevezetésből származó
bárminemű igényeket jóhiszemO harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik,
az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény
rendes utján csak az idő közben nyilvánkönyvi
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak
sérelme nélk91 támadhatják meg.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a
kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat
adták át, hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak
vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
Csikszentmárton, 1910. szemtember 27-én.
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
A kiadvány hiteléül:

Ilnla József,
kir. albirú.

s. k.

Salló István,

kir. tikvezető.

HÖLGYEK FIGYELMÉBE!
A nagyérdemű hölgyek figyelmébe
ajánlom frauda is angol nöl divattermemet,
a hol mindennemű toalettek a legújabb
divat szerint készülnek. Több hetet Pesten és Bécsben töltöttem az őszi és téli
divat tanulmányozása végett.
Szives pártfogásért esedezve
GERGELY SÁNDOR,
4 io

3-ik oldal.

ŰsemkAltaég lóerönkint körülbelül
I V - 2 fillér. Legmesszebbmenő jótállás Arjegyaek tngyen — Olosó
arak résaletAieteare. 3—24

Kultur haladás.

Ha szép és divatos női kalapot akar
vásárolni, fáradjon el Dávid István
újonnan berendezett

női kalap divattermébe,
mely Sepsiszentgyörgyön, a Calklntoa sarkán (Béldy-féle házban) van.
Ott a legegyszerűbb és a legdíszesebb
uj divatú női kalapokból nagy raktár áll
rendelkezésre, ugy, hogy mindenki megtalálja az ízlésének és igenyeinek megfelelő kalapot olcsd áron.

Javításokat és átalakításokat,
valamint vidéki megrendeléseket

elvállal, gyorsan és pontOBan eszközöl.
Raktáron vannak: párisi modern kalapok és formák, kalaptiik, hajtápok,
gyógyszappanok, illatszerek, legfinomabb
hölgyporok, úgyszintén kész gyermekrnháoskák.
Gyászkalapok elkészítése
50
perc alatt " M g eszközöltetnek.
A t. hölgyközönség szives pártfogását
tfogását
kéri
tisztelettel

DÁVID ISTVÁN.

Elifi Csikmegyei Illatszer és Plperekeretkedét Csíkszeredában, F E K E T E VILMOS.

S w r w r o W W f f P f f f f W f W B B E i ! Jjl'vU'*U<Ml'Ml< >11'>11'\ll<Ml' >11' Ml'Ml' Ml' Ml' Ml' Ml< Ml-

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában.
Van szerencsénk Csíkszereda város és védéke közönségét tisztelettel értesíteni, hogy folyó 1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottak a
Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot.
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnő házában (Kossuth-utca), a Kőhíd mellett.
Elfogadunk betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára, legelőnyösebb kamatozás mellett.
Kölcsönöket adunk betáblázás és váltó fedezet mellett.
Leszámítolunk váltókat elónyüs kamatfizetés mellett.
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegyzett iniiidt'nueuiü értékpapírokra, előnyős 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:
AZ IGAZGATÓSÁG.
«imiMimiiiBimiüBffi \11' >U' Ml' Ml' Ml< Ml' Ml' Ml' Ml' Ml' Ml' Ml' Ml' Ml' >11' >11'

1—2

Szám 1270—1910. ki.
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A világhíres Snvoy-fále CREME IDEAL
elismert legjobb nrezszépitó és börtinomitó szer.
Most már Csíkszeredában is kapható
FEKETE VILMOS illatszertárában eredeti gyári árban.
1 tégely Creme Ideal, fehér .
K I'60
1
v
n
1, rózsa.
„ 2—
1 doboz
„
„ pouder
, 3—
1 probadoboz,
»
„
„ 1—
1 darab
„
. szappan . . —-70
Figyelmeztetem a tisztelt érdeklődő
közönséget, hogy ezen hirdetés nem szokásos reklám akar lenni, hanem csupán
b. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielégíteni. vagyis tudtára adni, hogy sikerült
a felülmúlhatatlan világhíres CREME
IDEAL szépitószernek az egyediili raktárát drága pénzért és sok fáradság után
megszerezni.
Ennek a csoda világhíres CKEME IDEAL
szépitfiszernek jóságát és meglepő hatásút a tisztelt vevőim saját megbirálására
bízom, mert bátran állithatom, hogy az
első próbatégelynél meglepő lesz a hatása.
Vidékre is a legcsekélyebb rendeléseket utánvét mellett ktlldi az
21—22

Pályázati hirdetmény.

Csikvármegye felcsiki járáshoz tar
tozó QyimesbUkk nagyközségben 11 se
géiljegyzói állás lemondás folytán üresedésbe jővén, úrra ezeunel pályázatot
hirdetek.
Javadalmazás: 1000 korona évi
fizetés.
Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt folyamodványukat hozzám 1910. évi november hó 17-ig
nyujtaák be. A választást (JyinienbUkk
községházánál ugyanazon hó 17 én d
e. fél 10 órakor tarloui meg.
Csíkszereda, 1910. október 17-én.
Becze Imre,
főszolgabíró.

Halottak napjára

élö- és viaszvirág v oszorukat Jutányos árban késeitek kertésze
temben, ezenfelül 2 0 0 0 d a r a b
Chrysanthenum eladó A nagyérdemű közönség szives megrennól diratterme
delését kérve, kiváló tisztelettel
Brassó, Lensor 28. szám. H e l v i g G. J á n o s , Csikszereda.

Kolera járványos!
csak

időben
kristálytiszta, salak-, csira-,
ásványvizet

sulphat-mentes

igyunk!!

WBIBIBIBIBIBIBIBfBlBIBHIBIBIBIBIB!»

Kászoni főkuti (Salutaris)
legbygienikusabban kezelt teljesen
K R I S T Á L Y T I S Z T A , SALAK-, CSIRA-,

SULPNAT-MENTES

ÁSVÁNYVÍZ.
Megrendelhető: Salutaris ásványvizkezelőség
Kászonfürdő u. p. Kászonaltiz (Csikmegye).
IMIBIMIMIBIBIBIBIBIBIWIBIBiBUIILIIBIILIIMIMIBIMIBIBIBIBIBIBI

FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTULAJDONOSOK

FIGYELMÉBE!

AUT06ÉN H E G E S Z T É S ÉS VÁ6ÁS 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 ú g y m i n t :
Ö N T Ö T T ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEPÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket.

Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl Mihály-utca 3L szám.
11-52
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CSÍKI

oldal.

LAPOK

Vidíki megrendelések gyoraan é« p o n t o o n enkaiflltetnek.

KOVALD PÉ TER ÉS FIA 1

Máthi József níl dlvat-kalap-flzlete, Csíkszeredában (Grünwald-féle ház).
Van szerencsém a t. közönség szíves tudomására hozni, hogy :iz ősei és téli
idenyre as uJ árum szeptember hó elején megérkeztek. Du svalasz
tékot tartok a legújabb párisi modelekből, szőrme és angol női sapkakbol.
egyszerU és iliszkalaiiokból Úgymint diszitó selymekből, sima és vasalt bársonyokból és auto fátyol újdonságokból. Struc és disz tollakbol viragokbol
kalaptiikból, selyem- é3 bársonyszallagokból meglépő ujdnnságok. hlvallnlok
mindennemű alakítást és díszítést vidékre is. - Kérve a nagyérdemű közönség szíves pártfogását, maradok kész szolgálulta! Mathé József, Csíkszereda.
Állandó raktár din- ét

C S Á S Z . É S KIR. S Z A B

megbízói kényelmét szemelőlt tartva 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
= = = = =

MÁTHÉ JÓZSEF CSÍKSZEREDÁBAN

gyáiikalupokból.

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri-, női- és
gyermek-öltönyök, diszitó és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák
szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stbiek v egy tisztítását és festését. — Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérneműek mosását is.
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindékor
méltányos árairól, szíves jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
=—
és számos megbízatást kér a
—
-

ÖSZI ES TELI IDENYÜ

Kováid

A t. olvasó becses ínyeimébe ajánlom, ho&v szük-

ségletét férfi-, flu- és gyermek-ruhában s

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét felhívni,
miszerint u R á k ó c z i - u t c a 3 5 2 . s z . 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 ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN

ASCHER I. c*go«l

minden u szakmába viigó munkák elkészítését a legnagyobb készséggel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó Arak mellett pontosan elkészítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő, mindenféle nagyságú

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT

Brassóban, liensor 26. szerezze be.

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 Iártok

Postai megbízások utánvétel mellett leggyorsabban
eszközöltetnek, mely alkalommal csak a mell-

bőség, szin és hozzávetőleges árak meg-

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT.

jelölendők. Nem nieglelclfí áruért a pénz készségesen visszatérittetik. Felkérem a t. közönségei,
hogy Brassóban leendő tartózkodása alkalmával
üzletemet — minden vételkötelezettség nélkül —
megtekinteni szíveskedjék. —. Kiváló tisztelettel:

Véglil a nagyérdemű közönség szíves figyelmét felhívom azon körülményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák
javítását elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóinduluiu pártfogásába ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel:

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

A S C H E R I.
^ö.

P é t e r ó s fia cég.

ÉRTESÍTÉS!

nií.vszintt'M női- és leány-felöltőkben, kosztümök, aljok, blúzok, pongyolák, juponok stbiben csakis kizárólag

L E N S O K
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Gzell Frigyes és Fiai
bortermelc k és bornagykereskedök

MEDGYES.
Legjobb beszerzési f o r r á s
VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA

TISZTA HEGYI BOROKBAN.
Hordókban és palackokban.
Kitűnő saját termésű és v ö r ö s b o r o k .
88

88

88 ! 88

88

88

88

88

OOOOfOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
őrangyal és ártatlanok őrangyala cz.

Ima- és énekeskönyv

uj kiadásban megjelent. — Kapható :
Szvoboda József Mnj?- és paDirlereskeflésébtii, f
Csíkszeredában.
•

HIRDETÉSEK
olcsó árszámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

A KIADÓHIVATALBAN.
ooooooooooooooooooooooooo

Hosszurovó Cement Födélcserép
majdnem

S S J S S S S S J X i ^

határtalan tartósságu, igen könnyű

P O R T L A N D

C E M E N T

födőanyag,

G Y Á R N Á L

olcsó áron kapható

B R A S S Ó B A N .

Nyo«toti MTVAKOHU JAutf kBiiyvnyn«<Ujllbiin Osikszwedíbui 1910
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