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ÜGYVÉD. 

Közöny és fásultság. 
Nem látunk mást a közélet arénájában 

közönynél és fásultságnál.  Az a kis len-
dület, mely az utóbbi években mutatko-
zott, teljesen ellapult s ma oly érzéssel' 
járjuk be a közélet tereit, mintha valami 
kietlen homoksivatagon járnánk. Ami a 
szemhatár előtt áll, az se hegy, az is csak 
zátony. Mélabús, gondokba borult embe-
rek járnak kelnek. Rémes, eddig nem is-
meri gondok tépik a családapa szivét, 
lelkét. Az élet annyira megdrágult, a 
fényűzés  oly hatalmat vett rajtunk és oly-
kor esztelen igényeiknek annyira hatal-
mában vagyunk, hogy idegeink szétpat-
tanásig, az elme elborulásáig nyomja 
agyunkat a gond, s ezt a sötét kortűne-
tet mással, mint a nehéz életgondok ví-
vásával, megokolni nem tudjuk. 

Mi más volt a régi udvarházak er-
kölcse, szemben ami felmagasztalt,  túlér-
tékelt modem, vagy hipermodern felfogá-
sunkkal. Bizony anyáink a kartonban ví-
gabban mulattak, mint mi a kreppdesi-
nekben és apáink boldogabbak voltak, 
mint mi, akik az argentinjai húsért sápí-
tozunk. 

Mi lenne a kivezető? 
Meline azt mondja: Visszatérés a fa-

luhoz, ami gondolat anyagunkra vo-
natkoztatva ennyit jelent: visszatérés az 
egyszerűséghez. A nivelláló kultura azon-
ban nem engedi. Ma már a haladás je-
gyében a falu  is imitálja a várost, akis-
városok nagyvárosi allűrökkel kápráztat-
ják magukat és másokat és ott van a 
bűnös, a fényes  főváros,  melybe mint a 
mohamedánok Mekkájában vágyik az, aki 
a vidéken jól él és vágyik az, akinek 
ezistenciája lezüllött már a vidéken, vagy 
zűllöben van. 

Egy rettenetesen decomponált társa-

dalmi fejlődés  zűrzavarában élűnk s ret-
tegve nézzük, hogy erkölcsi világunkat, 
hogy döntögeti ez a zavaros eszmeáram-
lat, melynek még törekvései végcélját se 
sejtjük, nemhogy azt megtudnók állapi-
tani, hogy e célokból mit hajt keresztül ? 

De mindenesetre a legnagyobb meg-
döbbenéssel látjuk a közöny és fásult-
ságnak ijesztő teijedését. Ott tartunk már 
a pusztaszenttornyai sajátszerű filozófiájá-
nál : Valahogy csak lesz, mert ugy, hogy 
sehogy se legyen, még nem volt. Ez a 
homályos megnyugvás a jelenben s jö-
vőben és a fatalizmus  tölthet el csak némi 
megnyugvással, mert minden, amit ez a 
rohanó jelen felkotor,  mozgat, ostromol, 
dönt, gúnyol és nevetségessé tesz, ami 
eszményeink tárgya, szellemi tartozékunk; 
nevelés, előítélet, megszokás és ragasz-
kodó szeretet növelték meg bennük. Az-
tán mi még csak meg vagyunk a meg-
vedlett, régi fényétől  megfosztott  eszmé-
nyeinkkel, de féltjük  az uj generációt, az 
utánna következendőt, melynek az erkölcs 
nagy talizmánjait az életharcban nem ad-
ják meg. Már eddig is rémületesen sokat 
rontottak a modemség vagy mondjuk tán 
helyesebben, a modemség firmájával  be-
csempészett eszmei dugáruk a lelkeken: 
de hogy ha ez a forrongás  tovább tart 
és a komák tévedt racionálismusa csak-
ugyan lerombol minden erkölcsi intéz-
ményt, mi lesz ami az embert küzdésre 
és bizva-bizvásra ösztönzi, lelkesíti? Va-
lóban ezt nem is sejthetjük. 

Közönyünk és fásultságunk  pedig 
akkora, hogy az is egyik életelvünk: 
utánnam az özönviz. Minden kor nagy 
erőbeli tartalékokat hagy meg az utókorra, 
mi pedig azt mondjuk, hogy mit törő-
döm én az utánam következőkkel; csak 
én fussam  meg minél kellemesebben, az 
élet útját. Csak ez a vágy is sikerülhetne! 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. ÉLTHES GYULA. 

De mily kevésnek sikerűi és akik felé 
irigykedve tekintgetünk, akiket az élet 
nektárából állandóan inni látunk, akik az 
élet illatos rózsáira hajtják fejüket:  azokat 
ki megrokkanva látjuk az életnek olykor 
közbeeső stációján, amint azt hirdetik 
közönnyel és fásultsággal:  hogy bolond 
az élet. 

Az élet pedig nem bolond. Rá kell 
jönni mindenkinek, hogy van az ember-
nek két nagy java: a munka és az er-
kölcs. Akiben e kettő hiányzik: a munka-
szeretet és erkölcsi eszmények, az lehet 
csak sivárlelkü, unatkozó, az életundor 
betege. Végső konklúziónk tehát az, hogy 
a munkaszeretet — ez van ebben a fá-
sult, közönyös korban letünőben; sokan 
azt hiszik, hogy a munka az emberből 
rabszolgát teremt, pedig az teremti a sza-
bad embert s egyedül véle tűrhető az élet. 
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Törvényhatósági közgyűlés. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága mult 

év december 29-én Gyulókay Sándor főispán 
elnöklete mellett rendkívüli közgyűlést tartott. 
A közgyűlésre a különféle  bizottságok újra-
alakítása is ki lévén tllzve. jórészt ennek tud-
ható be, hogy a közgyűlésen mintegy 80-90 
bizottsági tag megjelent. 

A vármegyei és gyámpénztári alapok pénz-
feleslegei,  melyek nem állundó jellegUek, ha-
nem inkább átmenetiek, gyümölcsözéB végett 
a kezelési költség és időmegtakarítás szem-
pontjából nagyobb részben csíkszeredai ban-
liokbiiü helyeztetnek el. így a csíkszeredai Köz-
ponti takarékpénztárba 476°/o kamatozás mel-
lett az elhagyott gyermekek segélyalapja pén-
zéből 30,000 korona, az Agrár takarékpénztár 
csíkszeredai fiókjába  4 5°/, kamatozás mellett 
az útalapból 30,600 korona, a Csiknu-gyei Szé-
kelybunk részvénytársaságnál 4'5°/, kamatozás 
mellett a gyámpénztári alapból 173,984 korona 

68 fillér,  a Csikszentmártoni Székely Népbank-
nál 5*/o kamatozás mellett állategészségügyi, 
ebadó, telefonhálózati,  szegényalapból atb. 
16,000 koiona, a Csíkszeredai takarékpénztár 
részvénytársaságnál 4'5Vo kamatozás mellett a 
gyámpénztári alap, jegyzői nyugdijalap, árva-
házi alapból stb. továbbra is összesen 878,820 
korona. 

A pénzllgyigaigatóság felépítésének  Ugye 
már-már a legvégső stádiumba volt, ugy, hogy 
remélhető volt tavaszra az építés megkezdése. 
A politikai vármegye által a magáqjavaktól 
építési költségekre 200,000 korona kölcsön 
irányoztatott elő, melyet a vallás- és közok-
tutásllgyi miniazter jóváhagyott és a pénzügy-
miniszter 50 évi amortizációval elfogadott.  — 
Közben azonban az eredeti terv is változott, 
mi jóval nagyobb költségvetést igényelvén, az 
építés megkezdését elodázta annyival is in-
kább, mert a belügyminiszter — ez Ügyben 
harmadik forum  — nem Járult hozzá az épi-
téshez, mi miatt a politikai vármegye abba a 
helyzetbe jutott volna, hogy a belügyminisz-
teri tárcára eső annuitásokat vármegyei pót-
adóból kelleti volna fedezni. 

Ezen okoknál fogva  egy egészen uj ala-
pokra fektetett  tervet és költségvetést készí-
tettek, mely utóbbinak felülvizsgált  összege az 
eredeti 200,000 koronával szemben 348,292 
korona 98 fillér,  melyhez hozzáveendő a két 
épületes belsőtelek cirka 60,000 korona vétel-
ára, eddigi költségek (pályatervek) címén 2825 
korona, az épités évében kamat és amortizá-
ció 21,000 korona veszteség, az állampapírok-
kal való kölcsönfelvétel  folytán  mintegy 32,000 
korona árfolyam  különbözet a kamatlábak 
időnkénti változása miatt, ugy, hogy summa 
summarum 457,617 korona 98 fillér  az az ösz-
szeg, amelyre amortizáció kell. Ennélfogva  a 
törvényhatósági bizottság elfogadta  a kivitel 
alapjául a vármegyeház kibővítése céljából ké-
szített, módosított és felülvizsgált  terveket és 
költségvetést. Felkérte a pénzügyminisztert, 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A kászonl menyecskék. 
Jrta  Kovács  Ferenc. 

lvott-e ön már kászoni vizet — salutaris 
gyöngyét? Ott jön ki ez s~viz az anyaföld 
emlőjéből Kászonjakabfalván,  messze kint a 
hegyek közölt, a hová egy Báros meglehetős 
rossz uton kell kimenni Kászonjakabfalváról. 
Bocsássa meg az érdemes községi elöljáróság, 
a nemes vármegye s a flirdóigazgatóság,  hogy 
az utat meglehetős rossznak mondom, de azi 
hiszem, hogy már ók is t pasztalták ezt. Ha-
nem az már dicséretes dolog, hogy e mellett 
az ut mellett, a monda szerint, egy olyan begy 
van. a melyiknek a gyomrában vaskő vagy 
kőszén van. Egy darab rozsdás kő itt Is van 
belőle ai Íróasztalomon. Eszerint tehát, már 
két kászoni nevezetességet soroltam fel,  pedig 
van ott több is. OU van például a kászon-
újfalui  törpe leány, akit Pesten is láttam a 
városligetben s aztán vannak Kászonban olyan 
emberek is, akik egy j i bankóért öt másfélét 
adnak, de most nem erről, hanem a kászoni 

menyecskékről akarok irui. Ezek mindennél 
nevezetesebbek. 

Jöjjön hát kedveB olvasó B Üljön fel  az én 
fantáziám  szekerére, hogy vigyem el Kászonba, 
mert a térképen alig fogja  megtalálni, nincs 
is az oda berajzolva. Vusuton Csikszentsimo-
nig kell menni, ha ugyan nincs az embernek 
valami dolga Tusnádon, mert onnan is el lehet 
jutni Kászonba, de mi csak száljunk ki Szent-
BÍmonon, mert ott lakik a szekeresem s még 
megtalálna neheztelni, ha az öt koronát a tus-
nádi szekeres és nem ő kapná, viteldíj fejében. 

Csikszentsimontól átmegyünk a csíki Nagy-
alföldön  neki Kozmásnak. Itt van a Nyerges 
lába De mi az a Nyerges? Az kérem egy 
nagy hegy, amelyiknek a Kozmás felőli  lábá-
hoz oda lehetett volna írni egy táblára, bogy 
„Hic deficit  orbi*. Nem is hinné senki, hogy 
azon tul még van valami a világból. 

Erre a begy kolosszusra egy serpentin-
szerüen épített jó ut vezet fel  b a túlsó olda-
lán egyszerre esik le. De a tetőn álljunk meg. 
Itt van egy bonvéd emlék, amit „a Bukarest-
ben élő magyar honfiak  és bonleányok emel-
tek*. 

Tovább menve egy utkaparó házat talá-
lunk, de aztán Kászonqjfaluig  nincs több semmi-
féle  ház. — A falu  végén mindjárt egy rossz 
ómennel találkozunk. Az ut mellett egy kereszt 
van, ami tudtunkra adja, hogy itt gyilkoltak 
meg egy embert. Ez is kászoni nevezetesség, 
de előfordul  máshol is, a hol pálinkát mérnek. 

Amint a faluba  lépünk, mindjárt ismerőssel 
találkozom. Ott jön már Velcz Klári, aki Oa-
lacon Bzolgált. Ereszkedjünk szóba vele, na-
gyon érdekesen beszél. A magyart a román-
nal keveri. 

— No mi az Klára, maga itthon van ? 
— Itthon, kezét csókolom, Gráncsn Kata 

is hazajött. Most dolog idő van, kapálni kell, 
de télire megint vissza megyünk Qalaczra a 
madámhoz. Mondta, hogy egy leányt vigyek 
a domnu professzornak  s leginkább ezért is 
jöttem haza. 

— Hányan vannak most a faluból  Ko-
mániába ? 

— Jaj kérem azt én nem tudom, sokan 
vannak. Kivált télen a mennyi fiatal  leány, 
meg menyecske van, az mind Komániába szol-
gál, csak nyáron jön haza egyik-máBik mezei 
munkára. 

— Aztán van maguknak útlevelük? 
— Van egy részinek passusza, de akinek 

nincs, az a hegyeken kimegy Kőkért felé. 
— No várjon Klára, maga okos meuyecske, 

moodja meg nekem, hogy miért mennek ma-
guk Komániába, hiszen Magyarországon is le-
hetne szolgálni. 

— Oda vagyunk szokva kérem s aztán 
nálunk az a szokás, hogy mikor a legény a 
leányt elveszi s konty alá keríti, akkor azon-
nal elküldi Romániába Bzolgálni s ö itthon pi-
pázik s be-berándul Romániába, hogy amit 
az asszony keres, elvegye tőle. Némelyik pe-
dig postmandattal küldi haza az urának a 
pénzt. 

Klárától elbucsuzunk ezzel s tovább foly-
tatjnk az interjút, de az mind csak ugyanaz, 
amit Klárától hallottunk. 

S igy van ez mind az öt kászoni faluba. 
Kászonjakabfalvára,  Impérre, Altizre és Fél-
tízre majd máskor invitálom meg a szívesol-
sót s most pedig térjünk le a kászonqjfalu 
szövetkezetbe falatozni,  mert ott nagyon jó 
bort mérnek s a borvizet ingyen adják hozzá. 

yyw V r n y n m i Van szerencsém a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívni  az újonnan nyílt BUDAPESTI ţ ţ ţ ŢTF7T T}JT\ I 

UJ U Z L M ! FÉRFI-, NŐI- ÉS (SYERMEKRUHA NAÍY ÁRUHÁZÁRA UJ UALÜiI ! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fluöltSnyók,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb Gyermek felöltökben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltők,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási választék gyermek és flu  ruhákban. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. 

A nagyérdemű közönség szive; pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel1: 
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hogy 60 éven il évnegyedenként 19,581 ko-
ronát engedélyeizen a pénzügyi tárca terhére, 
a belügyminisztert, hogy a kölcsönt 4 k a -
mat és IV. töketörlesztés mellett engedélyezze, 
továbbá a vallás- és közoktatásügyi minisztert, 
hogy a kötvén.vezett állampapírok feloldása 
mellett a kölcsönt a teljes összeg erejéig hagyja 
jóvá. A bizottság egyszersmint azzal a kérés-
sel járult mindhárom miniszterhez, hogy a rég-
óta húzódó Ügyet most máregyllitesen és sllr-
gósen vegyék elbírálás alá. Mi csak azt tart-
juk különösnek, hogy a pénzügyigazgatóságok-
nak vármegyénkénti felállításáról  egy 22 éves 
törvény intézkedik és akkor, midőn egy-két ki-
vétellel az ország valamennyi vármegyéje már 
régóta pénzUgyigazgatósággal dicsekedhetik, 
mi kénytelenek vagyunk a saját pénzlinket 
odaadni, hogy valahára pénzUgyigazgatóságunk 
legyen. 

Köztudomásu dolog, hogy az utóbbi évek-
ben, amióta tömeges nyugdíjazások történtek, 
a tisztviselők nyugdijalapja állandóan nagy de-
ficittel  küzd, melyet eddig a magánjavak ruhá-
zati alapjából fedeztek.  Minthogy azonban a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a fedezet-
nek ezt a módját kifogásolta,  n törvényható-
ság vonatkozó határozataiból jövőre a jóváha-
gyást megtagadta és utasította a vármegye 
közönségét, hogy törvényes fedezetről  gondos-
kodjék, nem maradt más hátra, mint az 1883. 
évi XV. t.-e. 13. §-ban fedezetként  megjelölt 
törvényhatósági pótadó kivétéséról gondoskodni. 
A hiány azonban oly nagy, hogy a kitllntetelt 
40,316 korona 62 fillér  fedezésére  nem ele-
gendő a hivatkozott törvénycikkben maximum-
ként megengedett 5'/,-os pótadó, mert ennek 
ÍB fele  előzőleg a jegyzői nyugdíjalap hiányaira 
(l"5°/.l és a telefonhálózati  költségekre i l , / t) 
megszavaztatott Hogy a 40,316 korona hiány 
fedezhető  legyen, a törvényhatóságnak a meg-
engedett 5°/o-on felUI  még további 6°/o-os pót-
adó kivetését kellett elhatároznia, illetve a ki-
vetésre a törvényhozás engedélyéért folya-
modni. Ez a bizottsági tagok között érthető 
consternatiót keltett, de miután a hiány sür-
gÓBen fedezendő,  a kérdés iiévszeriuti szava-
zásra bocsájtatott. A klizdelem nagyon heves 
volt és csak egy hajszálon mult, hogy a nyug-
dijus özvegyeknek és árváknak egyedüli meg-
élhetési forrásuk  el nem vonatott, mennyiben 
az állandó választmánynak a pótadót javas-
latba hozó előterjesztése csak 42 szavazattal 
fogadtatott  el n kisebbség 37 szavazatával 
szemben. így is, hogy január 1-én folyósítha-
tok legyenek a nyugdijak, a törvényhatóság-
nak külön fel  kellett hatalmazza az alispánt, 
hogy a hiányról ideiglenesen kölcsön utján 
gondoskodjék. A vármegye közönségének pe-
dig nem mnradt más hátra, mint a mugas pót-
adót fizetni.  Nem tartanok azonban lehetetlen-
nek. hogy kérelmezés esetén a belügyminisz-
ter az 5 százalékon felUli  pótadót kormányse-
gély lyel hajlandó lenne fedezni,  amint azt tette 
a szomszéd, szintén pótadóval kllzdó Három-
Bzék vármegyének alig egy-két héttel ezelőtt. 

A gazdasági munkások és cselédek laká-
sainak építésére vonatkozólag alkotott szabály-
rendeletet a törvényhatóság változatlanul el-
fogadta. 

A bizottságok és választmáoyok újra vá-
lasztása fokozott  érdeklődés mellett folyt  le. 
A közigazgatási bizottBág tagjai közUl ötuek 
járt le a mandátuma. Ezek Mikó Bálint, Pál 
Gábor, dr. Bocskor Béla, dr. Fodor Antal és 
dr. Nagy Béni, kiket multjuk, szakértelmük és 
• közllgyekbeni állandó tevékenységük e meg-
tisztelő állásokra praedestinált. 

A választás eredménye épen ezért előre 
látható volt, mert a törvényhatóság túlnyomó I 
többsége a régi tagokkal ismét megválasz-
totta közigazgatási bizottsági tagokká. 

A központi választmány tagjainak a régi 
tagok újra megválasztattak és pedig Dújbukát 
Jakab, Pál Gábor, Bartalls Ágoston, Becze 
Imre, Veress Lajos, Zakariás Lukács, dr. Bocs-
kor Béla, dr. Fejér Antal, dr. Szini János, dr. 
Oyörgypál Domokos, dr. Márton László, Amb-
rtis Lajos, T. Nagy Imre, FUlöp Ákos, Wel-
man Géza, Puskás Adolf,  Lázár Miklós, Dániel 
József,  dr. Erőss Vilmos, dr. Nagy Jenő, dr. 
Csiszár Miklós, Tompos János, dr Daradics 
Félix, Csíki Dénes, dr. Tiltscher Ede, és Bara 
János helyett megválasztatott dr. Ujfalusi  Jenő. 
E választásnál nagy konkurentia volt, legke-
vesebb 50—60 pályázó neve szerepelt, kik 
több-kevesebb voksolt kaptak. 

A többi különféle  bizottságok és választ-
mányok közfelkiáltással  választattak meg. 

Gömör és Kishont vármegyének a vár-

megyei tisztviselők statusrendezése tárgyában 
hozott feliratához  a törvényhatóság pártolólag 
hozzájárni t. 

Az Uz- és Veresvizvölgyi, Csobányosvölgyi 
Keresztessarki, Bogáreorki és Bai «szóvölgyi 
magánjavak tulajdonát képező nagy értékO 
erdőségek eladása mult év október 27-én is-
mét nem sikerülvén, a törvény tatóság elhatá 
rozta, hogy az erdőségeket újból eladás ulá 
bocsátja, most már olyan feltételek  mellett, 
hogy az erdőségek esetleg a kikiá'tási áron 
alul is el fognak  adatni, a megajánlott vé-
telár azonban eladásra nem kötelező és igy 
tőle fllgg,  hogy a vételárt elfogadja-e. 

A községi ügyek között nagyobb vitára 
adott alkalmat a Csíkszereda város tisztvise-
lői fizetése  kiegészítésére mult évben adott 
5000 korona kormánysegély felosztása,  mely 
felebbezés  folytán  nzért került a torvényha-
tóság elé, hogy a feloHZtási  tervezetből kiha-
gyott városi tiszti orvos és Ügyész is része-
si«essék a segélyben. A törvényhatóság a fel-
OBZtás i tervezetet — most már másodszor — 
megsemmisítette s utasította a várost, hogy a 
tervezetbe a tiszti orvost és Ügyészt is ve-
gye fel. 

A közgyűlés u választásokkal hosszura 
nyúlt, ugy, hogy mire a tárgysorozat kimerit-
tetett. délután 3 óra volt. (iyalókay Sándor 
főispán  a törvényhatóság minden egyes tagjá-
nak boldog uj évet kívánván, a közgyűlés a 
főispán  éltetése kiizött véget ért. 

Kírelem a „Csíki kapok" I. t. olvasóihoz.*) 
Áthatva azon tudattól, hogy az i. t olvasó 

nagy fontosságot  tulajdonit n népmiveltség s 
általában a szorosan vett kultura emelése illetve 
fejlesztése  és terjesztésében a jó elemi isko-
láknak, veszem n bátorságot n következő tisz-
teletteljes folyamodványom  benyújtásához: 

Közéi másfél  évtized óta évről-évre állan-
dóan szoinoru szívvel tapasztalom a vezetésem 
alatt levő állami elemi iskolánál e mondás 
igazságát: a legszentebb ideálnak, a legönzet-
lenebb törekvésnek is szárnyát szegi az anya-
giakban való szlikülködés. 

Háromszázat meghaladó tanítványaink 20 
százaléka nap-nap mellett nélkülözi a sikeres 
oktatáshoz okvetlenül szükséges tankönyveket, 
iró- és rajzeszközöket. Ruházatuk sincs olynn, 
amely megvédené a viszontagságosabb időjárás 
ellen s lehetségessé tenné nekik a pontos is-
kolába járást. 

Többször tettem már kísérletet az iskoln-
fentartó  állainkormánynál, hogy iskoláuk taní-
tási és nevelési eredményét eróseu befolyá-
soló emez akadályokat elhárítsam, de sikerte-
lenül. Az iskolai költségvetés szűkre és hatá-
rozottan megszabott keretei nein engedték meg 
a Bzegény tanulókról való gondoskodást. — 
Ekkép szülőikre hárult az iskolai felszerelések 
megvétele és a ruházattal való ellátás. Ezek 
pedig ezekre a legjobb akarattal sem képesek, 
következőleg évról-évre legalább is 00—70 
gyermek nagyon, de nagyon hiányos és fogy  a 
tékos mértékbeli sajátithatju el az annyira 
szükséges elemi ismereteket, ügyességeket; 
évről-évre 60—70 gyermek nem részesül kellő-
kép az iskola nevelés áldásaiban. 

E sajnálatos körülmény igen rossz hatás-
sal van a tanítók ügybuzgalmára. megissza 
ennek keserű levét majd az a szegény gyer-
mek, de kihatással van nemzetünkre is, inert 
.Elvész a nép, mely tudomány nélkül való*. 
Amúgy is kevesen vagyunk jó magyarok s u 
mai fajharcban,  ki tudja: nem lesz e szükség 
megbocsátani még az apagyilkosnak is'?l 

Csikvármegye székhelyén nemcsak szégyen, 
de nemzetellenes, hnlálos bün tovább tűrni ez 
iskolai mizériát. Megszüntetésére pedig niuus 
más mód, mint oly tőkécskét hozni össze köz-
adakozásból, melynek kamatai fedeznék  a sze-
géuy iskolás gyermekek ruházatát és tan-
szereit. 

Eiek előrebocsátása után hisszük, hogy az 
i. t olvasó öuzellen kérelmünket méltányolja 
és a szegény tanulók javára segélyben része-
siti iskolánkat.*) 

CBÍkBzereda, 1910. december hó 29-én. 
A tantestület megbízásából mély tisztelettel: 

Székely  Károly, 
igazgató-tanító. 

*) E küzénlebU kérelemre felhívjuk  olvasőkö-
zönaégttnk figyelmét.  Az adományokat készséggel 
nyngUuok éa rendeltetése helyére juttatjuk. Az 
adományok szerkeaztAaégUnk címén küldendők. 

A kormány tervei. 
Gróf  K h u e n - H é d e r v á r y Ká-

ro ly m i n i s z t e r e l n ö k néhány újság ka-
rácsonyi számában nyilatkozott a kormány jö-
vendő politikai terveiről. Kbuen nyilatkozatá-
ban 1912-re igéri a választói reformot,  s a 
véderő reformról  szólván, szükségesnek tartja 
hangoztatni, hogy szakítani akar a vivinány 
politikával. A minisztérium többi tagjai is el-
mondták, bogy a saját reszortjukban minó 
alkotások előkészületei folynak.  A iniuiszter-
einök nyilatkozatát a következőkben ismer-
tetjük : Elsósorbau is megeiégedésst fejezte 
ki a lefolyt  esztendő parlamenti eredménye 
fölött.  Újév után letárgyalja a szerb szerződést; 
azután következik az Osztrák-magyar bank 
szabadalmának meghosBzahitásáról szóló ren-
des tőrvényjavaslat tárgyalása. Majd a rendes 
ujonejavasiatok letárgyalása s utána az 1911. 
évi rendes költségvetés tárgyalása lesz soron. 
Ha ezekkel végzett az országgyűlés, akkor 
szándékozik a korináuy beterjeszteni az uj 
véderő törvényjavaslatot s ennek kapusán az 
gj katonai bűnvádi perrendtartást. A véderő-
javaslat kapcsán nem szándékozik .vívmá-
nyokkal" előhozakodni. Ezzel a politikával 
szakított, — mert uézete a pártjának fel 
fogasa  szerint is u hadsereg erősítése egyúttal 
a polgárság érdekeit is szolgálja Egyébként 
jelentós eredmény lesz a kétéves katonai szol-
gálatból folyó  nagy gazdasági előny, aonkivül 
éppeu a védképesaég érdek"i szempontjából a 
még végre nem hajtott pontok végrehajtására 
is törekszik. A választói relorm tekintetében 
az előkészítő munkálatok lolvnak s azoknak 
vezetésével a belügyminisztériumban Néinelhy 
államtitkár van megbizva Egyébként az a 
terve, hogy a reformot  1912. év folyamán  ter-
jeszti a képviselőház elé. Ezzel kacsolatosan 
szólt a közigazgatás reformjáról  is, amelyhez 
ragaszkodik. Bizonyom keretekben a kinevezési 
rendszert célozz t, de nem akarja sérteni a 
vármegyék autonómiáját. A házszabály revizi-
óra vonatkozói ig kijelentette a miniszterelnök, 
hogy elég türelme van, a hosszú viták sem 
idegesilik és ép ezért nem is condol most a 
liázezabáljrevízióra. Azt csak a választói re-
form  kapcsán szándékozik megoldani. 

Gróf  Z i c h y János kultuszminiszter a ka-
tholikus autonómiára, a jogi oktatás reform-
jára, a középiskolák tantervének szabályozá 
sára, az uj népoktatási törvények teljes vég-
rehajtásának befejezésére,  gazdasági ismétlő 
iskolák felállítására,  a tanítóképzés, a felső 
nép- és polgári iskolák szervezetének revízió-
jára, ipari es kereskedelmi iskolák szaporítá-
sára, patronage-űgyek intenzivebb felkarolás  i 
által a gyermek védelem fejlesztésére,  művé 
szeti ügyek nemzeti irányban fejlesztésére  vo-
natkozó törvényjavaslatokkal szándékozik a 
kulturát emelni. 

H i e r o n y m i Károly kereskedelmi mi-
niszter szociális term •azetü törvényjavaslatokat 
készít. 

A földinivelésűgyi  minisztérium ügykörében 
gr. S e r é n y i Béla a vízjogi törvények módo-
sítását tűzte ki célul. Ezenkívül az állatte-
nyésztés fejlesztését,  legelőjnvitásokat, te-
nyészállatoknak 40 százalek kedvezménynyel 
való kiosztásával, a lengyel sertésfajnak  meg-
honosításával tervezi. A hirtokossági vagyon-
jogi viszonyok szabályozását, a k i s g a z d á k 
adósságterheinek könnyítését és végül a gaz-
dasági szakoktatásoknak a szegény népréte-
gek javára való kiszélesítését, a gazdasági házi-
ipar fejlesztését,  a gazdasági munkások hely-
zetének munkásházak és népházak építésével, 
munkáskertek létesítésével való javítását ter-
vezi. 

H a z a i Samu honvédelmi miniszter kilenc 
törvényjavaslatot szándékozik az újesztendő 
folyamán  a törvényhozás elé terjeszteni. A 
legfontosabb  közöttük a véderő r e fo rmja , 
amely április havában a képviselőház előtt lesz. 

L u k á c s László pénzügyminiszter egye-
lőre csak az elkerllIlletlenül szilksjges ügyek, 
költségvetések törvénybeiktatását szándékozik 
szorgalmazni s ezután a gyufamonoplóimot 
szeretné elintéztetni. 

Színház. 
Fehér Károly színigazgató bejelentette a 

Bzinpártoló-egye.ület és szinügyi bizottság el-
nökeinek, hogy f.  hó 10-én társulatával meg-
kezdi az idei sziniévadot. Egyidejűleg közölte 
változatos repertoirját, mely hn jó társulat ke-
zeibe van letéve, ugy nagy érdeklődéssel néz-
hetünk sziniévadunk elé. 

Színre kerülnek: Kuruzsló, Földes Imre 
színmüve ; Sötét pont, Kadelburg vígjátéka; 
Taifun,  Lengyel Menyhért Bzinmüve; Balga 
szűz, Hanry Bataille színmüve; Romeo és Júlia, 
Schakespeare drámája; Egy test, egy lélek, 
Kobor Tamás szinmüve ; Művész felesége,  Ber-
cik Árpád vígjátéka; Testőr, Molnár Ferencz 
színmüve; Kormánybiztos, Gutha Soina bohó-
zata ; Teodor és Társa francia  vígjáték; Ma-
samod, Heltai Jenő vígjátéka ; Boulemaus kís-
asBzony házassága, vígjáték ; Obsitos, Kálmán 
Imre operettje; MuzBikus leány, Buchbinder 
operettje ; Tilos a csók, operett; Indiai nábob, 
operett; Iglól diákok, énekes diáktorténet; 

Nap cs hold operett; Koldus diák, operett; 
Cigányszerelem, Lehár operettje; Anarchista 
kisasszony, operett; Narancsvirág, operett; 
Édes öregem, operett; Balkáni hercegnő, ope-
rett; Tiszt urak a zárdában, operett; Herceg 
kisasszony, Lehár operettje (az Operában ke-
rült szinre): Koncert; Halhatatlan lump. Ifjú-
sági előadások: Fösvény, Dobó Katicza, Párt-
Utók stb. 

Az elsó heti műsor a következő : 
Jan. 10-én: Kuruzsló, színmű. 
11-éu: Muzsikus leány, operette. 
12 -én: Sötét pont, vigjáték. 
13-án : Taifun,  dráma. 
14-én: Obsitos, operette. 
Iá-én d. u. Fösvény, vigjáték. Este kor-

mánybiztos. 
1G -án : Luxemburg grófja,  (zóna) operette. 
Értesülésünk szerint a Vigadó nagyterme 

f.  hó 15 én inár villanynyal lesz világítva. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Djévi tisztelgések. Újév napján a 

\á megye központi tisztviselői és a felesik! 
fószolgahíróság  tisztikara Gyalókay Sándor fő-
ispánnál és Fejér Sándor alispánnál tisztelgett. 

— Főurl esküvő. Ifjabb  Tisza István 
gróf,  Tisza István gróf  fia.  — január hó G-án 
Szepesváron oltárhoz vezeti Csáki Ilona gróf-
nőt, néhai Csáky Kálmán gróf  volt honvéd-
ezredes leáuyát. 

— A vármegye alapítványa. A vár-
megye közönsége által a honvéd főreálisko-
Iánál és honvéd Ludovika-Akadémiánál együtt-
véve létesített alapitványos hely bemutatás 
hiányában az III10 1I tanévre betöltetlenül 
maradt. A megtakarítandó jövedelem az ala-
pító levél V. pontja értelmében tökéletesit-
tteett, az alapitványos helyre pedig a jövő 
1911/12 tanévre újból pályázat fog  hirdettetni. 

— Dj ügybeosztás a vármegyénél. 
Fejér Sándor alispán január hó 1-vel uj ügy-
beosztást adott ki a központi tisztviselők ré-
szére, mely — janisoknak és városoknak te-
rületi beosztásán alapszik. Az uj ügybeosztás 
a vármegyeházán kifüggesztve  van. 

— Elhányt pnblioista. A magyar hirlap-
irodaloinnn/r és közéletnek nagy gyásza van. 
Kaas Ivor báró, a jeles magyar publicista hosz-
szns szenvedés után a Batizfalvi-szanatórium-
ban meghalt. 

— Halálozás, csikcsekefalvi  Miklós Pálné 
szül. Sebestyén Róza életének 76-ik évéban 
december 31-én elhalt. 

— Markaly Antal fóesperes,  kézdiazent-
léleki plébános életének 55-ik évében meghalt. 
Elhalt Nagykászonban született, gimnáziumot 
Cinksomlyón és Gyulafehérvárt  végzett, az 
utóbbi helyen tanulta a hittudományokat is, 
melyeknek végeztével Fogarassy Mihály er-
délyi püspök pappá szentelte 1879-ben. Gyer-
gyóditrói és marosvásárhelyi kádlánkotlása 
után Nangyernye, Csikszentgyörgy és Kézdi-
szentlélek voltak azon állomások, melyeken 
a sok jeles természeti tulajdonságokkal bíró 
lelkipásztor odaadó hűséggel működött, A köz 
életben jeleutós szerepet vitt; tagja volt Há-
romszék vármegye törvényhatóságának és kö-
zigazgatási biz ittságának. Tipikus székely em-
ber volt, hatalmas fizikuma,  kürtszerü gyö-
nyörű szép hangja, jeles szónoki tehetsége 
osztatlan elismerést szereztek neki. Egy év 
óta volt solyos beteg, még az Erlich-féle 
szérummal is beoltatták, de mindez már nem 
használt. Halála általánoB részvétet keltett. 

— A lövész-bizottság véglegesen folyó 
hó 8-án d. e. 11 órakar a vármegyeház nagy-
termében fog  megalakulni. A gyűjtő-iveket alá-
író urakat minden külön meghívás nélkül kér-
jük megjelenni. 

— Vizk ereszti házszentelés ideje és 
sorrendje városunkban: Január ti-án Vizkere.-zt 
Ünnepén d. e. 10—d.  u. 5-ig: Kossuth Lajos-
utca, Rákóczy-utca, Márkus utca, Csiki utca. 
Január 7-én szombaton: d. e. 8--10-ig az üz-
letek. 10—d. u. 5ig: Erzsébet-ut, Utóda-utca, 
Vigadó-utca, Vörösmarthy-utca, Geczó-utca. 
Vasút körül fekvő  lakások. Hargita-utca. — 
Január 8-án d. e. 10—d. u. 5-ig Apaffy-utca, 
Szentlélek-utca, Mikó-utca egész Zsögödig. 

— Elveszett egy aranylánc medallal a 
csíkszeredai elemi iskolától Veress Elek lizle 
téig. Kéretik a megtaláló e lap kiadóhivatu 
Iában átadói, hol kellő jutalomba részesül. 

— UJévi üdvözletek megváltása A 
szokásos újévi üdvözletek és ajándékok meg-
váltásaképpen a követkzők adakoztak a vár-
megyei árva- és szeretetház alap javára: Miki 
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ü:ilint 10 korona, Fejér Sándor, 5 Kor., Szász 
Mjos 5 korona, Dr. Szlávy Tibor 3 koron», 
D r . Csiky J ó n e f  3 korom, Dr. Nagy Béni 
3 korona, Dr. György pál Domokos 3 korona, 
p r . paradica Félix 3 korona, Bálint Lajos 3 
korona. Dr. Szántó Samu 6 korona, Dr. Czikó 
István 2 korona, Dr. Gaal Endre 3 korona, 
Dr. Veress Sándor 2 korona. Szász Gyula 3 
toron*, Jeney László 2 korooa. Lengyel Ró' 
lirrt 3 korona, Pap Domokos 3 korona, Birtha 
Józíef  3 korona, Dr. Fodor Antal 5 korona, 
|»al Gábor 3 korona, Dr. Fejér Antal 3 ko 
rouă, T. Nagy Imre 3 korona, Dr. Tiltscber 
[•:,!, 3 korona. 

il7/l»10. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Uiilirt kiküldött bir. végreliajtú «zennel köz-

ein. teszi, hogy a csíkszeredai kir. járúabirÚHág-
u a k ! St 10. ivi V. 820, 1161, 111H. számú vég-
gétie inlytán Lenáld és Lábán pozsonyi. Fischer 
,'-s KVin és Kaoffel  Sándor budapesti régek végre-
\m\uM< rezére 108 korona, 78 korona 84 tillér 

knntiia 20 tillér követelés s jár. erejéig 
elrendelt nizl'uitási végrehajtás folytan  alperestől 
|,.|o£1hIí 2600 koronára becsült ingóságokra 
a .-íita-redai kir. járásbinSság 191«. évi V. 824. 

végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
.„•i...!; hz alap- éa telülfoglaltatók  követelése urc-

_ Is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
i ,.win. a végrehajtást azenvedfl  lakásán Csikszere-
'iji.ui leenilü megtartása határidőül 1011. évi 

január hó 10-ik ua/tjtiu  délután 4 órája 
kitiizetik. a mikor a bíróilag lefoglalt  ingi'ik |i<-

Hzohalieli bútorok, lovak űs korai a iegtötiliet 
Ígérőnek készpénzlizetés mellett, szükség esetén 
liecsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
gúdágok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogol tartanak, nmcunyilien ré-
sziikre a foglalás  korábban eszközöltetett volna éa 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem liinik. 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déséig alulirt kiküldöttnél írásban bendni. vagy 
jtedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kii-
iiiuben csak a vételár fölöslegére  fngnffk  utaltatni. 

Csíkszereda, 1910. évi dec. hó 23-ik napján. 
M o l n á r S á n d o r , 
kir. bir. végrehajtó. 

K A L M Á R és ENóEL 
MOTOR- ÉS fitPSrÁR 

B U D A P E S T 
Virosl raklár és iroda: Gyár: 

V., Lipót-körut 2 2 . | VI., Oveg-utcza 19. 

V i l á g h i r ü ! E r e d e t i ! „ B e n z " ! 

Szivógázmotor-telep — A j e l e n 

kor legolcsóbb üzeme. 
„BGNZ" n y e r s o l a j - m o t o r . 

Árverési hirdetmény. 
Csikdelne község és a közbirtokosság 

közös tulajdonát képező Kisborda, Bálint-
sarka tövén levő két kaszáló kertje 3 
(három) egymásutáni évre folyó  1911. évi 
január hó 15-én haszonbérbe fog  adatni. 

Az árverési feltételek  a birtokossági 
elnöknél megtekinthetők. 

Csikdelne, 1911. január hó 3-án 
Györgypál Árpid, Kovács István, 

jegyző. (9) 1 - 2 kb, elnök. 

320 holdas birtok, 
melynek fele  kaszáló, egy-egy negyede 
erdő és legelő, szabad kézből e l a d ó . 
(O Cim a kiadóhivatalban. 1 -3 

rU<|Á a Hargita-utca 31. sz. alatt levő 
CiaUU telek házzal együtt. Érte-
kezhetni Dávid fiyulival,  SepsibUkszádon. 

(6) 1 - 5 

Két üzlethelyiség, 
(a Szultán Lázár-féle  ház) lakással, kó-
istáló és raktárral bérbeadó, esetleg 
örök áron eladó. Értekezhetni: Krausz 
Mihály tulajdonossal, Csikszentdomokoson. 

(7) 1 - 3 

Elismert legjobb gyártmány. 
Ajánlja benzin lokomotiilos uséplókészleteit. 
amelyek bámulatos egyszerű szerkezetűek. 

Ti'ljea jótállás, kedvelő hzetesi feltételek. 
Költségvetés, árjegyzék ingyen és bérmentve 

l-.'fi 

Szám: 817/1908. 2 
Árverési hirdetmény. 

A kászon-altizi közbirtokosság a 
66914—1908. F. M. sz. engedély alap-
ján Kászon-Altiz községben n községhá-
zánál 1911. évi január hó 9-én délelőtt 10 
Órakor kezdődő nyilvános szó- és 7árl 
Írásbeli ajánlat alapján elndjn a község 
határában fekvő  105-81 kat. hold terü-
letén található, mintegy 12278 nis luc-
fenyő  hnszonía, 1507 in" kéreg és 1760 
m3 tűzifa  készletét. 

A szóban forgó  teriilet a községtől 
mintegy 7 klmtre, a legközelebbi vasuti 
állomástól, Kézdivásárhelytől mintegy 36 
kltntre fekszik. 

A kihasználási idő 2 év. 
A kikiáltási ár 67823 korona, melyen 

alul ajánlatok el nem fogadtatnak. 
A bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

10 százaléka, azaz 6782 korona. 
Bővebb felvilágosítás  Koncz Antal köz-

birtokossági elnöknél Kászon-Allizben és 
a m. kir. járási erdőgondnokságnál Csik-
szentmártonon szerezhető. 

Kászon-Altiz, 191o. évi december hó 
6-án. 

Jonna" szálloda iipitâia Brassóban. 
A Brassói Szálloda Részvénytársaság 

az újonnan épített „Korona" szállodát 
éttermet és kávéházat 1910. évi december 
hé 31-én nyitotta mg. 

Legmodernebb berendezés villanyvilá 
gitással, központi fűtéssel,  fürdőkkel,  lift-
tel, zeneteremmel, iró- és olvasószobával, 
amatőr fényképészek  részére sötét kamra, 
automobil garage, saját mosóintézet és 
turista szoba. 

Legolcsóbb szobaárak. 3 korona 5o 
fillértől  13 koronáig világítással, fűtéssel 
és kiszolgálással. Kereskedelmi utazóknak 
10 százalék engedmény. — Kitűnő konyha. 
Pilseni sör. — Magyar, francia  és angol 
borok. — Egész és léi ellátás. — A ven-
dégek részére lúO szoba áll rendelke-
zésre. — Szép és nagy kerti helyiség, 
pompás kilátással. — Kifogástalan  kiszol-
gálás. Omnibusz a vasúthoz. 

Az igazgatóság: 
SCHINDLER REZSŐ. 

Tamás Antal, 
közbirt. jegyző. 

Koncz Antal, 
küzbirl. elnök. 

PALMA 
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A VALÓ Dl 
KAUC5UK5AR0K 

DESZKA, PALLÓ. LÉC, GYALULT PADLÓ DESZKA ÉS 6EREHDA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

HULLADÉK LÉC (CANDRA) ÉS FŰRÉSZPOR 
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 

állandóan kapható: 

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 
T E L E F O N 19. 

ÉRTESÍTÉS! 
Yun szerencsém u nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden.c szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó Arak mellett pontosan elké-
szíteni. Kaktáron tartok a mai kornttk megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIYÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, lio-y itt minilenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
úrban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
méhen tisztelt közönségei azt is, bogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Ye l̂il 11 érdemű közönség szíves figyelmét  t'elhivoin azon körül-
ményre, hogy ti kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Ma iramot a nagyérdemű közönség jóindu-

lata pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, ttákóczi-utca 352. szám. 

0 H . H . H l H I i i i i 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 
H E3 H j H jj H j H 0 BB 

É R T E S Í T É S ! 
Van szerencséin a nagyérdemű közönség; szives tudo-
mására hozni, miszerint kávéházi ós vendéglői 
üzletemmel kapcsolatban egy a mai kornak megfelelő 

CUKRÁSZATOT 
rendeztem be. hol mindenféle  torták, cukorkák, tész-

• Iák és l'agylaltak minden időben kaphatók. Elfogadok 
É ugy helyi mint vidéki megrendeléseket jutányos ár, 
W gyors és pontos kiszolgálás mellett. — Szives látoga-
• tást kérve, maradok kiváló tisztelettel 

fleuhold  Dezső a Vigadó bérlője, Csíkszereda. 
Lakodalmak és más ünnepélyekre 'torták- és cukor-

kákra megrendeléseket elfogadok  minden időben. 



4-flt  oldal. C S Í K I L A P O K 1. szám. 

| Tá .TT 'beazé l iS t l l o m i » s z á m 3 8 . 

UJP0HSÂ6I HALLÓI UJDONSÁŐ! 
T E S S É K VÉG IG OLVASNI I 

Semmivel se tudunk rokonaink, jó barátaink, kedveseinknek olyan ürömét és meg-
lepetést szerezni és magunknak is lakásainkat felékesíteni,  mint azzal, ha az 
Ellő Erdélyi Fénykepnagyltó Müintézetnel", Ceikszeredaban. Apaffl 

Mihály-ntoa 24. Mim alatt e l • A m i n ő s é g ü és f i n o m  k i v i t e l ű 

BROMEZÜST ÉLETNAGYSÁGÚ KÉPET 
rendelünk (havi részletfizetésre  is), nmely csak elsőrendű kivitelben lesz Ber-
linből hozatott Fotomüvések által kidolgozva. Miért tisztelettel hozom tudomásul 
városunk és vidéke mélyen tisztelt közönségének, hogy a teljesen átalakított é< 
a legnagyobb kényelemmel berendezett fényképészeti  műtermemmel kapcsolatosan 
egu féuyképnnt/uUó  otxtályl  in nxereextünk,  melyben a legjobb kiviteli! és 
bartuely nagyságú képek lesznek készítve régi fényképek  után is. — Úgyszintén 

AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK. 
Azonban kérem a m. t. rendelő közönséget, hogy ne méltóztasson képeinket a 
házalók által ajánlott silány kraion munkákkal összetéveszteni, mert képeink 
valóságos I. minőségű bromezUst papírra lesznek készítve és érettök teljes sza-
vatolás vállaltatik minden tekintetben. Miután a Fotó cikkek gyáraival sikerült 
egyenes összeköttetést szerezni, vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyításokat 
előnyös havi részletfizetésre  is eszközlünk, csekély árfelemelés  mellett A képe-
ket mindenki megtekintheti már a munkálatok folyamán  és esetleges észrevételét 
megteheti, mi által ki lesz zárva, hogy csak egy kép is ne sikerUlljön. Gazdag 
fénykép  és nagyítás minta kiállítás áll a rendelő közönségnek megtekintés véget 
az Apafii  Mihály-utca 24. szám alatt levő műteremben rendelkezésére, hova BZÍ-

ves pártfogást  és számos rendelést kérUnk, kiváló tisztelettel 

Biró József fényképészeti műterme, Csíkszeredában, 
do) „Első Erdélyi Fényképnagyitó Müintézet". i_r,2 

BPTiriavmg» 

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

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

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket aduuk betáblázás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyős kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegy-

zett mindennetiiú értékpapírokra, előnyős kamat mellett. 
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási belye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen aduuk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 
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Csemege, sajt és hal kúlönlegességek! 

Uj fűszer-  és esemege-üzletl 
Van szerencsém a t. helybeli valamint a vidéki vevőközönség b. 
tudomására hozni, hogy Csíkszeredában (Dr. Filep Sándor ur 
újonnan épült házában) egy a mai kornak megfelelően  berendezett 

FŰSZER- ÉS CSEMEGE-ÜZLETET 
rendeztem be. Sok évi e szakmában szerzett tapasztalatom vala-
mint a nagyobb gyárosokkal kötött előnyös bevásárlásaim folytán 
azon helyzetben vagyok, hogy az igen t. vevöközönséget minden 
tekintetben a legjobbb áruval és legolcsóbb napi árakban szolgál-
hatom ki. Főelvem a szolid és pontos kiszolgálás, melyről egyszeri 
bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhetnek és kérem b. bizal-

mukkal megtisztelni szíveskedjenek, tisztelettel 

Pototzky Andor, Csíkszereda (Főtér). 
4-tO 

Bor, cognac es édesített italok! 
WIWIBIBIWIWIWIIilBIIWIHfWIW 

Üzlet átlielyezés! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffl  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
emiitett szakmába vágó bármely inunka kivitelét pontosan és a leg-
jutányosabb árak mellett. — Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
^Cl l có - -u . t c a 3.6. s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 

Vidéki megrendelések gyorsan ée pontosan esskőaöltemek. 

Figyelemre méltói 
Van szerencséin a nagyérdemű hülgyközönség szives tudomására hozni, 

hogy a női divat-kalap üzletemmel kaposolatba a kézimunkát ia be-
vezettem. Állandó raktár: Kezdet nordiseb, cougrée és vászou kézimunkák-
buti. Hímzett és festett  lileárukban u. in.: kefe-,  hirlaptartók és díszdobozokban. 
Ajurozolt és elurujzolt kongrée és szaiia árukban. 

Horgoló és kötó céruák, mosó, filotloss  és artizela selymek, len-, liimzó-
és kütú-cérna, iiordisch és struez pamut és mindennemű színes kötó pamutok-
ban. Kongrée, nordisch, jutta, kauavász, manila és miudenneniii kézimunka 
szövetek és kellékekbea Hímzések, monogramozások és sáli kötések elvállal-
tatnak. Eredeti párisi modelekben, egyszerű, disz- és gyászkalapokban. 

Disztollak, virágok, gumi övek, sziuliázi sálak, uöi gallérok, selymek és 
bársonyok nugy választékban. A mai kor igéuyeiuek egj teljesen megfelelő 
elrtiiyomdát rendeztem be. Mindennemű monogramok, czakok, ágyhuzatminták, 
futók,  miliők, tálcakeadók stb. előnyomhatok. Mérsekelt szolid arak. 

A n. é. közöuség szives pártfogását  kérve, maradtam teljes tisztelettel 
fiáthé József nól divat-kalap-üzlete, Csíkszeredában 

(Griinwald-féle ház). 

Állandó raktár dum- és gyásskalapokból. 

E L A D Ó . 
100 szekér széna és sarjú 

jutányos árban eladó 
Zakariás Gertinél, Csicsó. 

E l e c d - ó 
Csiktusnádon Pátrubán Antalnál 
egy tiszta uj, jó l b e r e n d e z e t t 

a. 1 o z» . . 
Ára 6000 korona. 7 10 

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó 
„BABY", ára 50 fillér. 

Ha őszül a haja vegyen „HAJIFJITÓT", 
mely a hajnak visszaadja az ifjúkori 
eredeti szinét. — Kéz, hónalj és láb-
izzadás ellen egyedfili  biztos szer a 

„LINGVO LEONO". 
Kaphatók: FEKETE VILMOS illat-
szertárában, Csíkszeredában. 

Postai megrendeléseket azonnal esiktiUtk. 
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rjnfjA  egy 5 szobás igen jó karban 
E1QUU levő kőház nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cim a kiadóhivatalban. _n 

— J h 
Gnldner motorok (Diesel rendszer). 
Corona nyersolaj-motorok, torüa-
telepek, teljes m i i \ feliaps  és 
sima őrlő malom berendezések. 

S c h i e l T e s t v é r e k , 
Brassó. 

Gépgyár, malomépitészeti inté-
zet és vasöntöde. Szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás. Modern 
szerkezetek olcsó árak mellett. 
Legnagyobb gépgyár Erdélyben. 
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Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Hirsctor-utca 18. sz. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
PORTLAND CEMENT G Y Á R N Á L BRASSÓBAN. Jroda: Hirscher-utca 18.sz. 
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