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Ünnep után. 
Igazán ünnep volt! A ki szemlélője 

és tanuja volt a .Székely társaságok szö-
vetsége* 1910. évi nagygyűlése alkalmá-
ból összesereglett székelyek fajszereteté-
nek, s annak a tüntető vendégszeretetnek, 
n melylyel Gyergyószentmiklós városának 
vezetősége és polgársága — de Csíknak 
egész gyergyói része — székely testvé-
reit fogadta  : mindég örömmel és kedves 
emlékekkel fog  visszagondolni az Ün-
nepre. 

Ünnepeltünk! Azt hiszem az egész 
nagygyűlésnek ez a legtalálóbb jelzője. 
Ünnep volt azért, mert mi székelyek ta 
hílkozóra a vendégszerető város falai  kö-
zött összejöttünk. 

A legszebb azonban mégis az volt, 
hogy a vezetőségnek — mondjuk — 
aggodalmas figyelme,  s a hamisittatlan 
szél-.ely érzésnek szikrája egy szép és 
harmonikus érzésbe, gondolatba olvadt 
;il! Abba az érzésbe és gondolatba: hogy 
most a székelyeknek ünnepe vanl 

Ezt az érzést semmi sem fejezte  ki 
jobban, mint az a fönséges  összhang, a 
melylyel a bankettező székelyek a Hym-
nuszt énekelték. 

Sokszor és sok helyen hallottam ily 
alkalmakból a Hymnuszt, de ilyen szépen 
egyszersem! Vagy talán az én lelkem volt 
örömmel és büszkeséggel tele. Én azon 
ban azt láttam, hogy mindenki ugy érez 
a mint én! 

A székelyek találkozása által felidé 
zett örömérzésnek hatalmas megnyilvánu-
lása alatt elkeltett hallgatnia bármely irá 
nyu politizálásnak. Nagyon helyesen volt 
S bár a mai politikai irányzatoknak min 
den oldalról igen erős és rátermett kép-
viselői voltak, ezen irányzatok összeüt-
közése élét elvette az a gondolat, hogy 
székelyek vagyunk. 

Midőn a szép napok hatása alatt ezt 
emelem ki, hogy ünnepeltünk, ttnnep volt, 
bár jól esik lelkemnek a szép ünnep, 
.1 testvérekkel való találkozás, de most 
ünnep után mégis fájóan  szólal meg ben 
nem a székely lélek, hogy ünnep volt 
csupán! 
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Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n számíttatnak 
Kéalratok nem adatnak visau. 

Pedig mennyit izzadtunk és mennyit 
hallgattunk. Egy óriási tárgysorozat! El-
ismerés érte, hogy a leghivatottabb és 
szakavatottabb előadókkal! De hát hiába! 

székelynek a sok jó és találó közmon-
dásai között meg van az is: a jóból is 
meg árt a sok! 

Annyi tárgyat egy ünnepi gyűlés ke-
retébe ! Azt mondják: nekünk székelyek-
nek két eszünk van! Na de ez akalom-
mal az ominozus tizenhármas eszünk kel-
lett volna legyen, hogy abba a nagy ke-
retű székely világba beleélhessük magun-
kat, amely az előadói asztaltól megnyit-
tatott számunkra. Mondjuk ki: jó lélek-
kel, fajszeretettel,  de — egyoldalulag! 

De Istenem! hisz ez nem is lehetett 
máskép, hisz ünnepeltünk. 

Most azonban vegyük a dolgot ugy, 
a hogy az ily dolgokat kezelni és intézni 
szokták. 

Arról van ugyan is szó: vájjon ün-
nepélyes találkozóra jöttünk össze, avagy 
a székelységet érdeklő nagy és fontos 
kérdések tárgyalása és megbeszélésére. 
Én azt hiszem: minekettöre. Azonban a 
mostani nagygyűlés lefolyása  bizonyára 
meggyőzte a vezetőséget arról, hogy a 
most alkalmazott módszer szerint e ket-
tős gondolat és feladat  nem valósitható 
meg! 

Váltsuk tehát valóra jövőben e ket 
tős gondolatot: legyen ünnep a széke 
lyek találkozása, de azért dolgozzunk 
Nem egyoldalulag, hanem cseréljük ki az 
eszméket, s adjunk időt a megbeszélésre! 
Hisz tiszta dolog, hogy egyik-másik kér-
désben és tervezésben egyik másik falusi 
gazdának is több tapasztalata lehet, mint 
akármilyen .tanácsos' urnák. Tán róluk 
is van szó! Meg kell hallgatni őket is! 
Ha hozzá szólhat mindenki: nyugodva 
távozik akkor mindenki, s ha az ünnepi 
mámor múlik: megelégedetten fogjuk  mon-
dani : még is csináltunk valamit. 

Mivel pedig az előadói asztaltól az 
előadás befejeztekor  javaslatok is tétetnek: 
bátor vagyok én is a .Székely társasá-
gok szövetsége* által jövő évben Tordán 
tartandó nagygyűlése elé a következő in-
dítványt, illetőleg javaslatot terjeszteni; 

A székely társaságok vagy gyűlésé-
nek eredményes munkálkodása szempont-
jából alakítson a nagygyűlés a megol-
dandó kérdések és feladatok  szerint szak-
osztályokat, a melyek délelőtt a nagy-
gyűlés elé terjesztendő javaslatok felett 
értekezzenek és azokat megbeszéljék! A 
délutáni idő 5 vagy 6 óráig az ipari 
dolgok megtekintésére és tanulmányozá-
sára fordittassék.  Ezt kövesse a diszgyü-
lés, a melynek tárgya a székely együtt-
érzésnek apotheozisa legyen. A diszgyü 
lés végén terjeszszék elő a szakosztályi 
javaslatokat. 

Én ugy vélem, hogy ilyen munka 
után nyugodtan lehet bankettirozni és ví-
gan lehet az áldomáspohárral koccintani. 

Siculus. 

Alkoholizmus. 
Dilró, 1910. iiugusütus 27. 

Székely népünk egyik legnagyobb 
veszedelme a szeszes italok túlságos hasz-
nálatának rohamos terjedése. E veszede-
lem különösen a köznép rétegeiben idé 
zett elő erkölcsi és anyagi rombolásokot, 
de a műveltebb osztály sem ment ettől, 
sőt ami még elszomorítóbb képet .tár 
elénkbe, már a serdülő ifjúság  jó nagy 
része is ebben találja úgyszólván legfőbb 
időtöltését, élvezetét. 

A napszámos alig szedte be, heti ve-
rejtékes, fáradsága  sovány diját, első gondja 
hogy jövedelméből egy részt kiszakítva 
n vendéglősök, italmérők boldogitására 
áldozza fel.  Családjától vonja meg ez 
összeget, melynek szegényes otthonában 
száz helye volna. 

És miért? Megakarja jutalmazni ma-
gát, hogy egy heti munkát áldomással 
fejezzen  be. Legtöbb esetben nem a pá-
linka, vagyis a szesz hajija, vonza öt a 
korcsmák füsttel  telt rothadó levegőjébe, 
mert hiszen azt az italt otthon is ugy 
elkölthetné, hanem inkább lélektani jelen-
séggel találkozunk. 

A mai iskolázott korszakban t. i. a 
legegyszerűbb közember is érzi, hogy a 
testi táplálkozás mellett a lelke is bizo-
nyos táplálékot kiván s mert ezt egyebütt 

fel  nem találhatja, oda húzódik hol ha-
sonló társaival alkalom nyilik társadalmi, 
politikai, családi, életfenntartást  körülmé-
nyeiről elbeszélgetni. S rendesen nem 
azon cél vezérli lehat, hogy öntudatának, 
rendes gondolkozásának megbénításáig, 
vagy elhomályosodásáig folytassa  az ivást, 
de a társaság rendesen annyira viszi, 
hogy eredeti céljától eltérőleg, testében 
és lelkében pusztító csirát visz magával 
s a kitűzött pár pohárka italra keresmé-
nyeinek jó része ott marad. Üres zsebbel 
távozik családja körébe, melytől mintegy 
akarata ellenére elvonta a különben is 
szűkös megélhetéshez az eszközt. E kö-
rülmény megbontja a családi állapot rend-
ét, békétlenség, panasz, elégedetlenség 
üti fel  tanyáját a családban, ahol ez 
összegecskék által mégis tűrhető, legalább 
is békés lelt volna az állapot. 

A gyakorlás szokássá válik s azon 
egyén, ki különben tisztes szándékkal, 
lelki éhéssének kielégítését kereste, lassan-
kint annyira megszokja az élvezetnek ezt 
a módját, hogy attól megszabadulni ké-
sőbb nem is képes. Igy szedi áldozatát 
a lelkiszükségletek téves uton való kielé-
gítése. 

Nagyon tévednek azok, kik azon 
meggyőződést hirdetik, hogy a népet 
egyszerű, de bármi hangzatos felolvasá-
sokkal, leírásokkal, ijesztő példák előadá-
sával a szeszes italok élvezetétől ellehet 
vonni. 

Ha a népnek szellemi kifejlődésére 
áldoz az állam, áldoznak a községek, 
akkor arról is kellene gondoskodni, hogy 
a megkívántató lelki táplálékot is könnyen 
és nemesebb irányban feltalálhassa. 

Régi időben pl. csaknem minden köz-
ségnek volt egy nagy kertje, melyet .falu 
szabad "-jának neveztek. E helyre gyűlt 
össze vasár- és ünnepnaponként nem-
csak tavaszi és nyári időszakban, de téli 
enyhébb napokon is a falu  apraja-nagyja. 
A mindkét nembeli fiatalság  idökorsze-
rint külön csoportokban vidám játékok-
kal töltötte a templomozástól fennmaradt 
idejét. Volt ott labdázás, kótyázás, kerék-
dobás stb. s testi, lelki felüdülésben,  épü-
lésben telt el a nap. Igy emlegetik ma 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJA. 
• Í r n o k a . 

I. 
A te szived: csókok oltára 
Sok százan jönnek lépcsője felé, 
S örökös vággyal szikkadt ajkukon, 
Hullnak a csókok oltára elé. 

A te szived: dal temetőben 
Álmodó, csöndes akkordok Bírja, 
Amelyre ráborulva, valaki 
Égő, lángos dalrózsáit sírja. 

A te szived: nagy csodák kútja. 
Kin ée üröm vegyöl benne össze: 
Hogy lelkedet minden alkonyórán. 
Tisztára, fehérre  megfilrössze. 

A te szived: örök nöi uriv, 
Kegyetlen-kegyes, nevetve-ölő. 
Örökujjongó öritanpalota, 
Mely köré buzan ciprnaerdó nő. 

A te szived: szomorú világ. 
Alkoayálmok bibor szarkofágja; 
Előtte bálvány fin  szeme ég, 
Mint sápadt-fényit  halotti fáklya. 

A te szived: csókok oltára-
Sok százan jönnek lépcsője felé, 
B örökös vággyal szikkadt fkukon, 
Halinak • csókok oltára elé. 

A szivem. 
II. 

Az én szivem: csöndes tartomány, 
Síró dalok szomorú hazájn, 
Helyre ráhull minden alkonyon, 
Uj daloknak uj melódiája. 

Az én szivem : halovány virág, 
Törékeny, gyenge, illatos szirom; 
Amelyre egy szőke leányhoz 
Kérő. könnyez Imádságom írom. 

Az én szivem: az anyám szive, 
Átlátszó, lehér kristály-palota, 
Hova a lelkem izzó tüzét, 
Anyám a csókjaival hordta. 

Az én Bzivem: vérpiros ajtó, 
Valaki naponta hozzá talál, 
És bekopog halkan, csöndesen, 
Szivem puha ajtaján a . . . Halál. 

Az én szivem: halott remények 
Vérbáreonyu, bibor koporeója; 
Amelyru az élet százszintt 
Álomvirág koszorúit szólja. 

Az én szivem-, csöndes tartomány, 
Biró dalok szomorú hazája, 
Melyre ráhull minden alkonyon, 
Uj daloknak uj melodlţja... 

Móricz  Károly. 

O ü t a m d e . 
Augusztus 10. 

Brüsselból menekültünk ide, aliol végig 
néztük a világkiállítás szomorú pusztulását. 

Ez a tűzvész, melynél gyönyörűbb látványt 
életemben ínég elképzelni sem tudtam, kifá-
rasztott» az idegzetemet, pihenni jöttUnk ide 
fel  északra a tenger mellé. 

Az urammal napokon át bámultuk a brüs-
seliek remek kiállítását. Hergel kimentünk a 
kiállításba a jóközel volt az éljél, a mikor haza 
vetődtünk szállodai lakásunkra. Aug. 14-én is, 
umaz emlékezetes szomorú vasárnapon már 
reggel bementünk az angol és belga kiállítás 
épületébe, mely a kiállítás gyöngye volt, csak 
egy néhány pillanatra jöttünk ki a levegőre 
ebédelni, azután ismét csak visszamentünk, 
beteges vágyakozással, mintha előérzettel bu-
csuztunk volna attól a sok szép mindentől, a 
mit az angalok éB belgák összehordtak ide és 
kiállítottak. 

Elnéztem óraszámra a brüsseli csipkék hal-
mazát, az azokból készített remek ruhákat 
Itt szekérszámra volt összehalmozva az ások 
drága CBipke, mely súlyra értékesebb az arany-
nál, B a melyet, mint a drága ékszert, erre-
felé  biztos vasszekrényekben őriznek. 

Olyan gyöngysorok voltak kiállítva, a me-
lyekből egy collier másfél  millió értéket kép-
viselt. 

Gyémánt pedig annyi volt, hogy lelt volna 
I egy jó nagy csöbörrel. 

Az angol butorkiállitás pedig páratlan Bzép 
darabokat mutatott be. 

A falak  mindenhol tele történelmi neveze-
tességű gobelinekkel, ugy, hogy egynémelyik-
nek az értéke kitett egy jókora magyar ura-
dalomnak az értékét. 

Ks jött az est s hamu lett minden. 
Egy pár pillanat alatt lángba borult a 

könnyen égő Bzárnz tetőzet, B a mit a láng 
elért az menthetetlen volt. 

Az én számításom szerint voltunk a kiállí-
tás területén a tüz kiütésének pillanatában 
legalább kétszázezeren, — persze legtöbben a 
legszebb pavilion közelében, a hol éppen a 
tüz kitört. 

A kiállítás igazgatósága estére fényes  illu-
minációt és tűzi játékot igért, ezt mindenki 
megakarta nézni. Hát ott maradt mindenki es-
tére a kiállítás területén. Aztáu egyszerre jött 
a borzalmak órája. 

Most is zug fejemben  az az örült kavaro-
dás, mely a tüz kiütését követte. 

Egyszerre akart mindenki menekülni, persze 
ez lehetetlen volt. Ordítozás, jajgatás, sikolto-
zás, össze-vissza a világ minden nyelvén való 
kiabálás, megzavarta volna a legerősebb ideg-
zetű embert is. 

Következett volna az agyontapoBás erőszaka. 
Sok volt a terttleten a gyermek, sz idő gyö-
nyörű volt, hát mindenki ott maradt a gyer-
mekével egylltt. Azt hittem, hogy egy rakás 
holla marad a földön. 



2-flc  oldal. C S Í K I L A P O K 35. Biám. 

is. A fiatalság  e mulatozása mellett ott 
voltak a falu  felnőttei,  külön nagy cso-
portokban, földbe  vert asztalok és padok 
körül megtelepedve. 

Ha valamelyik a fiatalok  közül a já 
ték hevében kifogás  alá eshető szavakat 
ejtett ki, egyik őszfürtü  polgár rendesen 
maga elé hivatta, figyelmeztette  atyailag 
a tévedésre. Tehát erkölcsi iskola is volt 
ez, nagyapáink falusi  szokása között. 

A fiatalság,  mely igy töltötte szabad 
idejét testének és lelkének nemesítésére, 
szégyennek, lealázónak tartotta volna 
korcsmában ülni, de ennek ilyen körül-
mények mellett szüksége nem is mutat-
kozott, sőt kifáradva  lelkileg is betelve, 
az idősebbekkel együtt családi körébe 
örömmel vonult vissza, hogy másnap 
folytassa  napi munkáját. 

A felnőtteknél  is ebből láthatólag ki 
volt zárva, hogy korcsmai életet folytas-
sanak, hogy ott keressenek veszedelem-
mel végződő lelki kielégítést. 

Csak egy példa ez, hogy milyen irány-
ban kell keresni az alkoholizmus terjedő 
veszedelme ellen a védekezés biztos esz-
közeit. lfj-  Józsa  Sándor. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Több barátnőm és kortársam kért tőlem 

informátiőt,  alkalmas leány nevelő intézet s 
legfőképpen  pedig a kassai orsolya rendi női 
gazdasági intézet felől.  Nem állván modomban 
mindenik megkéresésre tüzetesebben vála-
szolni, e nyilvános helyet tartám legalkalma-
sabbnak arra, boşy a valóságnak megfeló 
őszinte felvilágosítást  nyújtsam az érdeklő-
dőknek. Ezenkívül kedves kötelességet vélek 
leróni a kassai női gazdasági intézettel szem-
ben, midőn kizárólag azt kívánom egy pár 
szóval ismertetni. 

Én mint, négy polgári iskolát végzett men-
tem a mult tanévben a több mint ezer kiló-
méter távolságban fekvő  Csikmegyéból a Ka-
sai női gazdasági tanintézetbe. És teljes meg-
nyugvással mondhatom, hogy az intézet szü-
lőimnek teljes megelégedését, nekem pedig 
soha meg nem szűnő szeretetemet vivta ki. 

Sokat tudakozódtunk a reális életre szük-
séges ismereteket nyújtó intézetek felől,  s 
midőn választásunk a kassai női gazdasági in-
tézetre esett, jól eső érzéssel jelenthetem ki, 
hogy várakozásunkat teljes mértékben kielé-
gítette. Mert ott mindnyájan uj és kedves ott-
hont találtunk, nem éreztük az aggódó-gyön-
géd szülői szeretet goadoskodás hiányát, mert 
az intézet vezetői mindannyian az önfeláldozó 
anyai szeretet melegével öveztek körül és fél-
tékenyen őrzött kedves gyermekeikké lettünk. 
S az önzetlen szeretet tüzében könnyen ol-
vadtak fel  azok a praktikus ismeretek, me-
lyeket a tisztán nevelési célt Bzolgáló és min-
den más mellék lekötöttségtől ment tanáraink-
tól nyertünk. Mindig tanultunk, s mégis abba 

•) £ rontbu kOzlOttekért nem vállal felelős-
séget a azerk. 

soba ki nem fáradtunk,  mert az elmélet a szó-
rakozást nyújtó gyakorlattal volt összekötve. 
S igy úgyszólván játszva jutottunk a hasznos, 
nemes és igazán a gyakorlati életben feltétlen 
szükséges ismeretekhez és reális gondolkodás-
hoz. Miért is gyakorlati ismeretek szerzésére 
az intézetet őszintén tudom ajánlani. 

Csíkszereda, 1910. augusztus hó 27-én. 
Fejér  Miczike. 

Köszönettel tartozom .Tusnádfürdói"-nek 
a „Csiki Lapok" 34. Bzámában aug. hó 24-én 
megjelent .A közönségköröből* cimü cikkeírt; 
melylyel alkalmat szolgáltat nekem arra, hogy 
egy szent és sokaktól sokkal több jóakaratot 
érdemlő ügyben elmondhassam itt a nyiltté-
ren is legnagyobb objectivitással szeréuy 
őszinte véleményemet; illetve rektifikálhassam 
Fürdőinek e kérdésben nagyon kevés tájéko-
zottságról tanúskodó cikkét. 

Legelőször is nem nyugalm. csak ideigle" 
nesen szabadságolt, mint rekonválescens pnp 
lakom itt a fürdőn  és mint ilyen meg sem 
hívhatok senkit semmiféle  funkcióm,  midőn 
magam is quasi vendég vagyok. Tehát király 
szül. napjára sem hívtam Bzónokot. Az illető 
papnak heves támadásáról lürdő szöv. és tag-
jai ellen nem hallottam semmit, pedig hall-
gatója voltam a prédikációnak. — Ezt anuál 
őszintébben mondhatom, mert éppen legmél-
tatlanabbul házamot érintette; midőn a 4 aj-
tóval biró 3, l'/i méter magas, 1 mtr. széles 
ablakokkal ellátott 3 mtr. magas falu  faragott 
kőből épült kápolna helyiségére azt jelentette 
ki, hogy az pincehelyiség. 

Szószékre nem tartozó dolgokat emlegetett, 
de .Fürdői" szerinti támadásról szó sem volt. 
No már kérem, hogyan lehet azt irni, bogy a 
fürdőbirtokosság  gyűjtötte a 7000 koronát; 
bisz az egész gyüjtéBi idő alatt Koncz illeté-
kes plébános többnyire a fürdőszöv.  élén ál-
lott mint igazgató vagy legalább is mint ig. 
tag; igy az ő papi közreműködésével gyűlt 
ösBze a pénz, ő is kezelte kamatoztatva jó-
idéig, mig a fúrdőszövetkezetnek  szüksége lé-
vén a pénzre, magához kérte azt, és kursza-
lon meg a fürdőkbe  felépítette.  Fópásztorunk-
nak is 1906-tól kezdödóleg, csak 10 éven be-
lől ígérte a pénz visszatérítését a fürdőszöv. 

Az ünnepi papszónok bizony nem állította, 
hogy a kápolna alapra 500 koronát adomá-
nyozott, hanem beszéde végén csak azt ígérte, 
az építendő templom költségeihez O is hozzá-
fog  járulni 500 koronával. Ez egéBzen máskép 
hangzik ugy-e bár, mint Fürdói állítású ? 

Istenem mennyi félreértés,  elkalandozás a 
telkek kérdése körűi is! 

Erre röviden csak annyit: hogy midőn 
1867-ben az akkori fürdőtársaság  kimoudotta 
egy építendő kápolna szükségét, magára vál-
lalta az építési és fenntartási  költséget, tehát 
a teljes patronusi kötelezettséget — tetszik 
érteni? ez igy van ma is megírva az akkori 
jegyzőkönyvben — ugyan akkor a tulajdonos 
4 község egy gyönyörű templom, papiház és 
iskolának ÍB elég nagy telket ajánlott fel; 
mi még az 1890-es évek elején is „templom-

telek* néven szerepelt, s magam ÍB akkor is-
mertem meg e néven. 

E telek azután az igazgatóság akaratából 
cserevásár utján privát kézre került, szóval az 
egyház neve törültetett róla. 3 év előtt sem 
nem ajánlotta, sem nem tehermentesítette a 
rurdószöv. a telkeket; de kötelességszerűen a 
más eladott helyett kellett adományoznia. — 
Főpásztorunk pedig tehermentesen kívánta az 
egyház nevére telekkönyvezve, mit máig sem 
kapván meg húzódott az építkezés. 

A kilözést sem kérte egyházi részről soha 
senki! Ezt az igazgatóság a telekkönyvezés 
feltételéül  hajszálat hasogatva állította oda, 
mit kegyelmes püspökünk el is fogott.  Végül 
aztán azt, mioden zárjel nélkül ide szöge-
zem én is! 

Igen örvendek, hogy engem az Úr legmél-
tatlanabb szolgáját az omnipotens jelzővel tisz 
telnek meg; miről csak annyiban ismerek tna 
gainra, a mennyiben igyekszem megtenni min 
dent,  mivel fogy.  szövetkezetünk e közjóté 
konycélu és eminenter a szegény nép érdekét 
szolgáló intézményt előbbre vihetem, nagy-
előnyére a fdrdőszöv.-nek  is. 

.Fürdői'-nek egyszer a kifőzés,  máskor az 
én omnipotentiám miatt akadt meg az épít-
kezés. 

Hát melyik miatt o kettő közül V 
Hogy nzt is megmutassam miszerint az én 

üzleti tervem miatt legkevésbbé : itt a nyíl 
vánosság előtt ígérem, hogy ha valaki képes 
bebizonyítani miszerint ón valaha csak egyet-
len szóval jeleztem a szöv. boltnak az épí-
tendő papiházban leendő elhelyezését; annak 
egész vagyonommal teljes életemben adófize-
tője leszek. — Kpen az ellenkezőjét akartam 
miudig és ma is t. i., hogy minél előbb uj 
templom legyen és igy a jelenlegi kápolna 
helyiség kiürülve ide helyezzük 'a szöv. bol 
tnt mint legkompetensebb helyére. 

Ezekből láthatja „Fürdői-1 milyen tévedé-
sekbe esik az ember és plane itt a nyílt téren 
hány embernek lelkébe Buggerálja a tévedést. 
Kérem szépen tessék, ha ily fontos  és szent 
ügyet penna hegyére vesz azt apróia meg-
ismerni, mert annélkül a helyett, hogy legjobb 
akarattal is használnánk, kimondhatatlan sokat 
ártunk neki. Akkor nevét is bátran minden 
mellék gondolat nélkül cikke aláírhatja, miut én. 

Tusnádfürdö,  1910. augusztus 27. 
Iriml  Etek, 

i,l. fizitb.  jtlrtníntm. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Kinevezés. A kereskedelmi miniszter 

Szántó Albert napidíjas mérnököt kir. segéd 
mérnökké nevezte ki. 

— Eljegyzés. Dr. Klthes Gyula szolgabíró, 
lapunk felelős  szerkesztője eljegyezte Pap Mar-
gitot, Pap Domokos kir. műszaki tanácsos és 
neje Sándor Anna leányát, Csíkszeredában. 

— Benkő Jakab járási számvevő eljegyezle 
Farkas Hermint Ampolyfeuesról. 

— Esküvő. Soós András csíkszeredai ta 
karékpénztári könyvelő közelebbről tartotta 

Vadállatok is voltak kiállítva. — A mikor 
azokba kezdett a tűz, azoknak a rettenetes or-
dítása túlharsogta az emberi hangokat s talán 
egy pillanatra megdermesztette erejével az em-
beri ijedtséget is. Rettenetes pillanatok voltak. 

Az égő parázs ugy hullott fejünkre,  hogy 
felső  kabátunkat borítottuk magunkra s ugy 
védekeztünk a meggyulás ellen. — Az volt a 
kétségbeejtő, hogy a körülöttünk lévő pavillo-
nok mind meggyúlnak s mi beszorulva oda-
égünk. 

Szerencsésen, magam sem tudom hogyan, 
megszabadultunk, B másnap elhagytuk BrUsselt. 

Nem tudtam nézni azt a szomorúságot és 
néma kétségbeesést, a mely kiült a brüsscliek 
arcán a tűzvész után. 

Bezzeg annál vígabb itt, két óra járásnyira 
Brüsseltől, — az élet Ostendében. 

Van most ugy ötvenezer fürdővendég. 
A ml fogalmaink  szerint, hideg, szeles idő 

van, az itteni felfogás  szerint a legszebb esz-
tendei időjárás van most. 

Ember ember hátán nyüzsög a parton, a 
homokban és a vízben. 

A viz olyan hideg, mint novemberben az 
Olt vize, vagy a borszéki Kossuth-forráa,  a 
szél csontokig dermesztgeti a didergő embert, 
mind ez idegedző, ugy mondják errefelé. 

Mivel a mi idegeink is edzésre szorultak, 
hát mi ÍB fttrdünk  a megfagy  ősig. 

Különben a mi itt a tengerben történik az 
felér  egy látványossággal. 

Itt van Európa egész világa és félvilága. 
A félvilági  hölgyek természetesen túlsúlyban. 
Páris, London, Brűssel, Berlin cocotte-jai is 
itten edzik az idegeiket. 

Es olyan hancurozást visznek végbe a víz-
ben, nem egymás közt, hanem a férfiakkal, 
hogy a jó erkölcs ijedten menekül vissza a 
szárazra. 

Ott sem talál békésebb állapotokra. A zá-
raz homokban bomperegnek a legszebb selyem 
ruhákban a hölgyek, olyan isteni nemtörődöm-
séggel, hogy nem ritkán még a téidűkön jó-
val ÍB napfürdőt  vesznek. 

FUrdés után lunch, egy kis alvás, jón a 
diner, hát ez is beillik egy fényes  látványos-
ságnak. Ilyenkor a plage éttermei fényárban 
úsznak, s a hölgyek ragyognak a sok ékszertől. 

Egy előkelő étterem valóságos divatkiálli-
tás diner idején. Persze minden este más és 
más ruha. Legtöbbnél persze más és más ék-
Bzer is. Alig esznek a hölgyek ilyenkor vala-
mit, folyton  kezükben a lorgnette, egymást 
nézik, bírálják s végül lenézik. 

A divat terén is a nagyvilági cocotteok a 
vezetők. S mivel a cocotteokat nagy elősze-
retettel utánozzák a tisztességes asBzonyok is, 
szinte lehetetlen megkülönböztetni, melyik az 
úrinő és melyik nem az. 

Diner után özönlik a vendégsereg a kur-
saalba. Ott hatalmas hangversenyek vannak 
minden este. A világ minden táján található 

elsőrangú énekesek és énekesnek lépnek min-
den este fel.  Minden este más és más nemzet 
kitűnőségét hallhatjuk. A párisi opera, a lon-
doni Covent-Garden starjai egymás után hal-
latják csengő hangjukat. 

Aug. ltí-án, Őfelsége  születésnapján magyar 
színek díszítették a cursaalt, magyar darabo-
kat játszott a 150 tagot számláló sympbonicus 
zenekar, Huhay Jenő dirigált és Sándor Erzsi 
énekelt magyarul a gyönyörű hangverseny-
teremben, hol 10,000 ember hallgatta a „Bánk-
bán opera" gyönyörű Melinda-áriáját. 

Mivel a magyarok igazán nagy számban 
vannak, olyan lelkes fogadtatásban  részesítet-
ték Sándor Erzsit, hogy a hatalmas terem csak 
ugy zúgott a tapstól és éljenzéstől. 

Sándor Erzsi gyönyörűen énekelt, nagy és 
meleg sikere volt. A lelkesedés átragadt a lé-
nyeB nagy közönségre, ünnepelték a m. kir 
opera e tündöklő csillagát, s alig tudtak az 
ujrázással betelni. 

Hangverseny után minién eate bál van. 
Táncolnak együtt a szertartásos angolok, a 
könnyűvérű franciák,  a nehézkes németek, a 
táncolni egyáltalán nem tudó yankeck, és ez 
olyan komikus látvány, bogy nevetés nélkül 
lehetetlen megállani. 

Mint a rosszul váltó szóvátánál a bordák 
fel-  a alá hullámzanak, ugy megy itt is a tánc, 
kevés ritmussal, de nagyon sok szabadsággal. 
Sokszor összetévesztik a párisi cocotteok Os-

esküvőjét Jerzsák János kir. táblai biró leá-
nyával Lilikével. Boldogságot kívánunk a szép 
frigyhez. 

— Tőrvényhatósági közgyűlés. Lapunk 
zártakor vesszük a hirt, hogy a törvényhatósági 
közgyűlés a vármegyei I-só aljegyzői állásra 
dr. Gaal Endre II. oszt. aljegyzőt választotta 
meg 90 szavazattal dr. Sándor Gyula I. oszt. 
szolgabíró 80 szavazatával szemben. A válasz-
tás folytán  megüresedett II. oszt. aljegyzői 
állásra dr. Élibes Gyula II. oszt. szolgabíró 
egyhangúlag választatott meg. A szolgabírói 
állásra lapunk zártakor a szavazás még foly. 
Jelöltek: Domokos Sándor, Mihály Lajos, dr. 
Sipos Lázár közig, gyakornokok és Bőjthy (iá-
bor várra, allevéltárnok. A tárgysorozat többi 
részére a választás után következik. 

— Házasság. Laurentzi János beszterczei 
kereskedő leányát Dusit folyó  hó 20 án vezeti 
oltárhoz Beszterczéu Walter Péter tuarushévizi 
kereskedő. 

— A csikszeredai gimnáziummal kap-
csolatos in ternátus iránt érdeklődő szülők-
nek és tanulóknaknak tudtára adjuk, bogy a 
fótanhatóságtól  megszabott dijak a követke-
zők : I. Fűtés és világítás címén a beiratás 
kor fizetni  kell egész évre ló koronát. 2. La-
kásért és ellátásért minden hónap 1-én 21 ko-
rouát. Csiksomlyón, 1910. aug. 27. Az igaz-
gatóság. 

— A csíkszeredai ál lami elemi fln-
és leányiskolában az 1910/11. tanévi javító 
és magánvizsgálatok 1910. szeptember 2. és 
3-án délelőtt 8—11 óráig lesznek. Szeptember 
5, 6, 7, 9. és 10-én d. e. 8-tól 11-óráig, d. u. 
2—4 óráig beiratások az iskolai földszinti  első 
tantermében. Szept. 11-én Veni saucte. Szept. 
12-éu a tanitás kuzdetét veszi. A beiratáskor 
minden BZÜIŐ tartozik gyermekét nz iskolába 
felkísérni  s a 0 eves, kezdő tanulóuak szüle-
tési és ujruoltási bizonyítványát a beiralásnál 
felmutatni,  a felnőttebb  tanulónak inult évi ér-
tesítőjét az igazgatónak beadui. Minden tanuló 
után 50 fillér  beiratási díj fizetendő.  Csíksze-
reda, 1910. aug. 25. Székely Károly, igazg.-
tanitó. 

— Elfüstölt  milliók. A magyar királyi 
dohauyjövedéki központi igazgatóság most al-
litotta össze ez év elsó négy hónapjának sta-
tisztikáját, mely szerint elkeltek a következő 
gyártmányok: Altalános forgalomban  levó 
gyártmányok közül burnótok 39 800 korona 
értékben, pipadohány 15.979,834 koroua ér-
tékben, fonadékok  13.58* korona énekben, 
szivarok 11.853,663 korona értekben, szivar-
kák 12 082.328 korona értékben, lugvizkivo-
nat 9538 korona és valódi Havanna-szivarok 
6278 korona értékbeu adattak el. — A bel-
földi  különlegességi gyártmányok közül a bur-
nótok 163 koroua, pipadohányok 1.726,063 
korona, szivarok 991,222 korona, szivarktik 
1.553,454 korona értékben keltek el. A kül-
földi  különlegességi gyártmányokból a Ha-
vanna, Manila és mexikói szivarok közül 94,539 
korona értükü, a török és egyiptomi szivar-
kák közül 751,406 korona értékU és angol pi-
padohányból 3728 korona értékU gyártmányt 
adtak el. Az egész statisztikát összegezve, azt 
látjuk, hogy 1910. évi január elsejétől 1910. 
évi április hó végéig a magyar korona orszá-
gaiban összesen 44.205,699 korona folyt  be 
az eladott dohánygyártmányokból. A folyó  év-
ben 30.033,721 a mult év hasonló időszakában 
és igy az emelkedés 7,3 százalék. 

tendet a Moulin-Rouge-al, s ugy is táncolnak, 
térdig felfogott  ruhával, mintha a tenger part-
ján, apály idején sétálnának. Ez lehet pikáns 
és kellemes látvány, különösen a férfiaknak, 
a férjem  dicsérté is mindig, de egy cseppet 
sem ízléses és előkeló. 

A bank ugy látszik, komolyan szét van 
rebbentve. Sem a roulette, seinm a bakk nem 
járja. 

A bank helyiségében ropják a táncot. 
Vájjon a bank szétugrasztása, nem-e fogja 

megéreztetni a hatását, látogatottság tekinte-
tében, ez idő szerint kiszámíthatatlan. Majd a 
jövő évek mutatják meg. 

Ez idén még az összes vendéglők, szállo-
dák tele voltak. Mindenki abban a tudatbau 
jött ide, hogy a bezárt bank egy-kettőre ismé 
megnyílik. Ez ideig ez a remény nem valósult 
meg. Bank nélkül pedig sok vendég sokáig 
itt nem birja ki. 

Ott, a bol a napi okvetlen szükséges kiadás 
100—200 frankot  felemészt,  bank, lóverseny 
és kártya kell, mert ezek nélkül csak a ko-
molyan gazdag emberek birják ki Bokáig, ezek 
pedig nem áldoznak sokat a félvilági  höl-
gyekre. 

Ha pedig Ostendéból elvinnék a , f ó l v i -
l á g o l", kevesen maradnánk itt, a kl a hi-
deg, szeles tengert idegedzés végett válasz-
tottuk. 

Dr. Sándor  Litsslúné, 
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KÖZGAZDASÁG. 
A . H e r m a » " M a g y a r Á l t a t o m V i t t ó ü i l e t R é s z -
v é n y t á r s a s á g , M a j e a t , h e t i j e l e n t é s e a t t n d e -

f o r g a t o M r ó l  te p á n i p t a c i r M . 
Budapest, 1910. BÚK 25. 

A budapesti értéktőzsde irányzata a lefolyt 
li. ten eléggé tartottnak volt modható. A pénz-
piac helyzete nem változott azonban a kolera 
terjedéséről szóló hirek gátat vetettek a spe-
kuláció tevékenységének. 

A magyar hitel részvények árfolyama, 
párizsi tárgyalások legközelebb várható fel-
vételének hírére, kb. 8. koronával felszökött, 
utóbb azonban azon informátora,  hogy a tár-
gyalások időpontja mindezideig kitűzve nin-
csen, legmagasabb árfolyamukból  kb. 4 koro-
nát vesztettek. A Lcszáinitolóbank részvények 
:i lefolyt  kéten, kedvező iizleti hirekre, 25—30 
koronával javultak. 

Az iparvállalati részvények a lelolyt héten 
esi-Wély változást mutattak. Csupán a Rirna-
miirunw vasmű részvények emelkedtek a mai 
napún, nagjobb \áár lás jkra , kb 700 koronáig. 

A közlekedési vállalati részvények közül 
|lnil:i|ii'sti kőzuti vaspálya és a Budapesti 

vili. városi vasút részpények, az ismert ér-
dekcsoport folytonos  vásárlásaira, .némi ár-
emelkedést értek el. Az Osz'rák Magyar Al-
Umvasuti részvények in kisebb áringadozá-
soknak voltak alávetve. 

l'gy a járadék, tniut a sorsjegypiac a le-
tol} t héten változatlanul csendes volt. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
kővetkezők voltak: 
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Hirdetmény. 
A Csiktusnádi Gyógyfürdő  Birtoko-

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

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

Értekezhetni alattirt fürdőigazgatóság-
i»íil vagy a m. kir. Földmivelésügyi Mi-
nisztériummal, hova 1910. szeptember 
hó 20-ig a megkeresések intézendők. 

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

Tusnádfürdő,  1910. évi augusztus hó 
14-én. 

A Csiktusnádi Gyógyfürdő  Blrtokosai-
2~3 nak Szövetkezete Igazgatósiga. 

E l a d ó 
a m. kir. törvényház szomszédságában 

M P » egy kőház 
mely áll négy szoba-, konyha-, mosó-

konyhából és pincéből. 
Értekezni lehet Kovács Antallal 
Kossuth-Lajos utcában 53. szám alatt 

Szám: 9090/1010. tlkv. 2 - 3 
H1KDETMKXY. 

Csikpálfalvn  község telekkönyve birtoksza-
bályozás következtében átalakíttatott és ezen-
nel t'gyidejüleg azokra nz ingatlanokra nézve, 
amelyekre az 1886. XXIX., az 188!). XXXVIII 
és az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. évi XXIX. t.-cikkben szabályozott eljá-
rás u telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbí-
tésével kapcsolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé : 
1. hogy mindazok, kik nz 1880 XXIX. tc 

15. és 17. §-ai alapján ideértve e §-oknak az 
1889. XXXVIII, tc. 5 és (1. íjaiban és az 
1891. XVI. te 15. § a a) pontjában foglalt 
kiegészítéseit is valamint az 1889. XXXVIII, 
tc. 7. §-a és az 1891. XVI. te. 15.8. b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések vagy az 188(1. 
XXIX. te. 22. § a alapján törtónt törlések ér-
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési 
keresetüket Iflit  hónap alatt; vagyis az 1911 
évi március hó l-só nnpjáig bezárólag e te-
lekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az 
ezen meg nem hosszabitható záros határidő 
eltelte után indított törlési kereset, annak a 
harmadik személynek, aki időközien nyilván-
könyvi jogot szerzeit hátrányára nem szol-
gálhat ; 

2. hogy mindazok, akik az 188IÍ XXIX. 
tc. IG. és 18. §-ainak eseteiben ideértve a? 
utóbbi 8 nak nz 1889. XXXVIII le. 5. és <>. 
8-ailian foglalt  kiegészítéseit és a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap alatt, vagyis az l 'Jll. 
évi m: reius hó 1 só uapjáig bezárólag a te-
lekkönyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záró-; határidő letelte után 
ellentmoudásuk többé figyelembe  vétetni nem 
fog;  — 

8. hogy mindazok, akik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában tett intézkedések által, 
nem különben azok, akik 1. és 2. pontban kö-
rülirt eseteken kiviil az 1892. XXIX. le. sze-
rinti eljárás és az ennek folyamán  történt be-
jegjzések által előbb nyelt nyilvánkönyvi jo-
gaikat bármely irányban sértve vélik, ideértve 
azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 
1889 XXXVIII, te ll> § a alapján történt be-
jegyzését sérelmesnek találják, e tekintetben 
felszólalásukat  tartalmazó kérvényeiket a te-
künyvi hatésághoz hat hón p alatt, vagyis 
1911. évi március hő l-só napjáig nyújtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő elmulta után iiz átalakításkor közbejött 
téves bevezetésből származó bárminemű jo"isé-
nyeket jóhiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvéiiyesithelik. az említett bejegy-
zéseket pedig csak a törvény rendes u'ján és 
csak az időközben nyilváuköny vi jóinkat szer-
zett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  a 
kik a hitelesiló bizottságnak eredeti okirato-
kat adtak át, hogy amennyiben azokhoz egy-
szersmind egyszerű másolatokat is esatoltak 
vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak az erede-
tieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

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

Itocnkor  Antal, 
Lir. Itrnsbi  hím. 

Sz. 1224/910. i-2 
Árverési hirdetmény. 

Csobotfalva  közbirtokossága részéről 
közhírré tétetik, hogy nevezett közbirto-
kosság tulajdonát képező: 

I. A község közelében levő Közép-
i)ükk nevii erdőrész 18 25 kat. hold te-
ületén levő és 3320 m'-re becsült luc-

fenyő  haszonfa  10335 korona 2 fillér 
kikiáltási ár mellett. 

II. A Suica völgyre hajló Bálintsorka 
nevii erdőrészben tüz által megperzselt 
és 848-5 m'-re becsült 943 drb lucfenyő 
haszonfa  4o3t) korona kiáltási ár mellett 
Csobotfalva  község házánál 1910. évi 
szeptember hó 17-én d. e. 10 órakor 
tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyílt szóbeli árverésen el fog  adatni. 

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

Az ajánlatok külön-külön teendők meg 
mindkét erdőrészre. 

Az 1 korona bélyeggel ellátott, zárt 
ajánlatok színién 10 százalék bánatpénz-
zel vagy óvadékképes értékpapírral látan-
dók el. Az ajánlatban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési fel-
téleket ismeri és magát azoknak aláveli. 

Ulóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési és szerződési feltélelek, 

valamint a becslésre vonatkozó adatok az 
elöljáróságnál megtekinthetők. 

Csobotfalva,  1910. augusztus 28-án. 
Pálffy  András, Csiszer Pál, 

birl. jegyző. birl. elnök. 

E I » n í l r i egy k e v e s e t használt uri 
LUnUU hálószoba berendezés (matt 
bútor). — Megtekinthető Csíkszeredában, 
Gecző-ulca 2. szám alatt, d. e. 8—12-ig. 

2—2 
Egy jó családból való, legalább 2 gim-
náziumot végzett fiu  ffiszer-üzletbe 

TANONCNAK 
felvétetik.  — Hol? Megmondja lapunk 

kiadóhivatala. 2—3 

1145—1910. sz. 1-2 

ki. 

Sz. 71-1910. 
Hirdetmény. 

Csikcsicsó község elöljárósága köz-
hírré teszi, Csikcsicsó község határában 
ez év julius hó 24-én felfogatott  egy drb 
5 évesnek látszó pirospej kancza, mely-
nek első lapockáin kereszt jegy van sülve, 
utó tagján fel  nem ismerhető bélyeg, 
farka  és serénye részben le van nyírva, 
ez év szeptember hó 16-án délelőtt 8 
órakor Csikcsicsó községházánál nyilvá-
nos árverezésen, mint gazdátlan jószág 
el fog  árvereztetni. 

Csicsón, 1910. augusztus 29-én. 
Kelemen Ferenc, 

biró. 

Hirdetmény. 
Csikrákos és Göröcsfalva  községek 

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

Csikrákos és Göröcsfalva  községek 
elöljáróságai. 

Csikrákos, 1910. augusztus '26. 
Jflánya  Antal, Dobos Árpád, 

körjegyző. biró. 
IHáthé Domokos, 

bíró. 

Kultur haladás. 
A világhíres Savoy-féle  CREME IDEAL 

elismert legjobb arczazépitó és bőrtino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
F E K E T E VILMOS illatszertárában ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér.  K I GO 
1 „ s s 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 leuui, hanem csupán 
b. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielé-
gíteni. vagyis tudtára adni, hogy sikerült 
n felülmúlhatatlan  világhíres CREME 
IDEAL szépitószernek az egyedüli rak-
tárát drága pénzért és sok fáradság  után 
megszerezni. 

Ennek a csoda világhíres CHEME IDEAL 
szépitfiszernek  jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját megbirálására 
liizom, mert bátran állíthatom, hogy az 
első próbatégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 14—22 
Első Csikmegyei Illatszer és Piperek eres-
kedés Csíkszeredában. FEKETE VILMOS. 

Felvétetik 3—4 

fiatal  kereskedősegéd, ki vidéki fűszer-, 
vas- és röfösüzletben  alkalmazva volt Csik-
szentlamáson Trohán Béla kereskedőnél. 

Bérbeadó 
a háromkuti kontin 1000 korona óva-
dék mellett azonnal. Gyermektelen házas-
pár előnybe részesül. Bővebbet Tauslnger 
Ételnél Barackos u. p. Gyimesközéplok. 

25 méh-család sürgősen eladó. 
Hol? Megmondja e lap kiadóhivatala. 

PALLÓ, PESZKA, LÉC, GYALULT PAPOZAT DESZKA 

É P I 7 L E T P 

CĂNDRA (HULLAPÉK LÉO RÖNKVÉÓ 
S Z E K É R - É S Ö L - S Z Á M E A , " W A - L - Ă . ' . - I I N T 

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

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 
TELEFON 19. 

G - S m t o f a  t u l a j d o B o e o k s z l ^ e e f u . i o m á j 3 á i r a  b o z o m , 
8 h o g y m i n d e n s z o m b a t o n 'bÓTT-á .gAs v a n . 30 

I FÜRÉSZTELEP- ÉS OÉPTÜLAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

' AUTOGÉN HEGESZTÉS ÉS VÂ6ÂS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeztem auto teohn ika i - é s v i l ág i ta s i szerelések eszközlésére- — Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEPÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, agyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetit UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: BEREOVIGS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 31. szám. 5—52 « 



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

KOVALD PÉTER ÉS FIA 
CSÁSZ ÉS KIB. SZAB KELNE- ÉS SZŐRMEFESTŐ, VEGYTISZTITÓ ÉS GÖZMOSO-GYAR 

BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG UTCA 37. SZÁM 
meebizóí kényelmét szemelótt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesit és ez által módot nyújt anagycrdemu 
közönségnek arra, hogy cégét - a csomagolás és postakoltsegek mel-

- lőzésével — közvetlenül felkereshesse  - — — 
MÁTNÉ JÓZSEF CSÍKSZEREDÁBAN 

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri-, női- és 
evermek-öltönyök, diszitő és bútorszövetek, függönyök,  kézimunkák, 
szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztítását es fes-
tését _ Úgyszintén ágy tollak tisztítását és fehernemuek  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 é s fia  c é g . 

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

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
miuden e szakmába vágó munkák elkészítését a leguagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

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

latu pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tiszteletlel: 

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

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBÁN. 
Bordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

58 0 S? ffl  H E3 B9 :i 58 

Vidéki megrendetéaek gyorsan ÓB pontosan eazköaöltetnek. 

Máthé József  női dlvat-kalap-üzlete, Csíkszeredában (Grűnwald-féle  ház). 
Van szerencséin a t. közönség szives tudomására buzni, hogy az őszi és téli 
idényre az u j á rum szeptember hó elejea megérkezik. Dus válasz-
tékot tartok a legújabb párisi modelekböl. szőrme és ango.1 női sapkákból, 
egyszerű es diszkalapokböl Úgymint diszitő selymekből, sima és vasalt bár-
sonyokból es auto fátyol  újdonságokból. Stnie és disz tollakból virágokból, 
kalaptűkből, selyem és bársonyszallagokból meglepő újdonságok Klvállalok 
mindennemű alakítást és díszítést vidékre is. - Kérve a nagyérdemű közön-
ség szíves pártfogását,  maradok kész szolgálattal Máthó József,  Csíkszereda. 

9— 

Állandó raktár diae- éa gyáaakalupokból. 

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

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossulh-utca), a Köhid mellett. 

Kifogadunk  betéteket beteli könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-
nyösebb kamatozás mellett. 

Kölcsönöket adunk betáblázás éa 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. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. 
tisztelettel: 

l 8 _ AZ IGAZGATÓSÁG. 

Gseh István mészáros és hentes Gsikszereda. 
A fogyasztó  közöfisóg  s z i w s ligyrlmót l«>llmiii kiv.íuom u m;ii kor !fgk«'inv-
si'Mi igényeit is kielégítő. nioilerniil 1»eivinlezett. saját liá/.ainlm áthelyezett 

MÉSZÁROS- ÉS HENTES-ÜZLETEMRE. 
Xt-iii kíméltem semmi anyagi áldozatot, hogy a fogyasztó  küzíjnségj-'» 
tisztán kezelt. legi/.leteselib. friss  hentesárukkal. valamint friss  marim-, 
liorjn- seités-)msokkal szolgálhassam ki. Mindennap kapható: 

Párisi-, lengyel-, füstölt-  és szalámi-kolbász, disznófőtsajt  és stbi cikkek. 
Kötiirekvésem. hogv a fogyasztó  közönség legkényesebb igényeit is kielé-
gíthessem. versenyképes árak mellett. Állandóan raktáron tartok zsirt, papri-
kás-. füstölt-  t's l'ehér-szalonnát. Vidéki megrendelések a legpontosabban 
eszközöltetne!:. A m. t. közönség pártfogását.  kérve, kiváló t isztelettel: 

C5EH ISTVÁN, mészáros és hentes, CSÍKSZEREDA. 

8-10 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

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

Csíkszeredában. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Hiracher-utca 18. sz. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyfi  födőanyag,  olcsó áron kapható 

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

NyoMtoti Hzvobo4a Jóxeef könyvnyomdájában. Csíkszeredában, 1»10 




