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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S s v o b o d a J ó a s e f  könyv- éa papirkereskedése, 
hová a lap szellemi részét illető minden kfizlcméuy, 
valamint hirdetések és előfizetést  dijak is kfildoodüi;. 

— Telefon  hívószám 2. 

Egyes lap ára 20 fillér. 
Hirdetési díj előre lizelertdő. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. F E J É * ANTAL 
CGYVÉD. 

N\ iliteri cikkek soroukint 
40 fillérért  közölteinek. 

Megjelenik minden s i e r d á n . 
Elöfisetósi  ar: Egész évre ö kor. (Külföldre)  13 ko . 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak. 

Kéairatok nem adatnak vlasaa. 

Ébredj Monarkia! 
Általános ismert dolog, hogy Auszt-

riával való viszonyunkban még ma nem 
forrták  ki magukat az események, nem 
értek meg még teljesen állapotaink annyira, 
hogy pénzügyileg, katonailag és a képvi-
selet tekintetében teljesen különvállhassunk 
Ausztriától. Ezt a minden átmenetnélküli, 
nagy előkészületeket, körültekintést, mély 
államférfiúi  bölcsességet, munkát és az ez-
zel járó hosszabb időt igénylő gyökeres 
változást ez idő szerint hazánk semmi 
esetre nem birná ki. Ezt a minden igaz 
hazafi  által hőn kivánt teljesen független 
és önálló Magyarországot meg kell előbb 
csinálnunk; de ne kövessünk el e szent 
és magasztos feladat  megoldásánál meg-
gondolatlanságot, ne hihetetlenkedjünk! 
Nem kockajáték ez! Mert a szent haza 
sorsa, léte, boldogsága van ezzel egybe-
kapcsolva. Ne ugorjunk vaktába a sötét-
ségbe, mert egy ezredéves múltra büszkén 
visszatekinthető nemzet szenvedése juthat 
ezzel esetleg az örvénybe! 

Magyarországot előbb gazdaságilag, 
társadalmilag erőssé kell tennünk. Vagyo-
nilag kell hazánk fiainak  előbb gyara-
podniok; mert a jólét a politikai önálló-
ságnak és függetlenségnek  nemcsak egyik 
legszükségesebb feltétele,  tényezője, hanem 
egyszersmint az a biztos alapkő; amelyen 
a politikai függetlenség,  az önálló Magyar-
ország nagy katedraléja egyedül lesz fel-
építhető. 

Nem politikai és közjogi szórszálha-
sogatásokra van mostanában szükség, ha-
nem összetartásra, együttműködésre hasz-
nos, áldásthozó, tevékeny munkára. Ez 
fogja  megérlelni hazánk javára azt a nemes 
gyümölcsöt, melyet majdnem minden hon-
polgár fog  élvezhetni. Ez a gyümölcs azon-
ban csak a béke faján  teremhet! 

A béke pedig ismét csak a kölcsönös 
megértés gyermeke lehet. Megértésre van 
szükségünk túlnan is, innen is! 

A monarkia mindkét felét  az elmúlt 
40 év politikai története arra kellett, hogy 
tanítsa, hogy az 1867-iki kiegyezés hazánk 
halhatatlan bölcsének a nemzet boldogu-
lására készült alapvető nagy müve volt 
ugyan, amelynek segítségével a tespedés 
és mély álom után, mi magyarok a nem-
zeti ébredés korszakába léptünk, ez uton 
haladva megizmosodtunk, fejlődtünk  és a 
nagy műnek sok tekintetben hibás irány-
ban való alkalmazása dacára Magyaror-
szág ma már oly erős faktora  a monar-
kiának, melyet saját léte aláásásának ve-
szélye nélkül és a békés együttműködés 
nélkül, a másik államfél  számításon kívül 
már semmiképpen sem hagyhat. De egy-
szersmind határozottan be kell ismernünk, 
hogy koronás királyunk által lehetővé tett 
ez a nagy politikai alkotás az érdekelt 
két államnak az idők folyamán  mutatko-
zott szükségleteinek és terrmészetszerüen, 
— ellentétes érdekekről lévén szó, — ma 
inárelhalaszthatatlanul korrekciókra szorult 
a változott viszonyok kiegyenlítésére, elsi-
mítására; még pedig a mi további meg-
győződésünk javára olyképp, hogy önálló 
államléteiúnk nagy épületének ne csak a 
ialait huzzuk fel,  hanem azt tető alá is 
hozzuk, be is rendezzük ésazután büsz-
kén mondathassuk bárkinek szemébe ki-
felé  a minden angol polgári családfő-
nek jelmondatát: .Váram nékem az én 
hajlékom". 

Világramenő érvényt kell szereznünk 
annak, hogy ne bántsd a magyart! Ha 
pedig ezt elértük akkor leszünk csak iga-
zán nagyok! 

Azonban ezt csak az erők gyűjté-
sével, felhalmozásával,  együttérzéssel és 
vállvetve, együtttartással a monarkia má-
sik felével  látom lehetségesnek egye-
lőre, egy nemzet teljes hatalmi kiépülé-̂  
sének javára a közel jövőben. 

Az időpont pedig, amely e részben 
sikerrel nemcsak kecsegtet, hanem ami vi-
tális érdekeinknek kivívására alkalmas is, 
immár elérkezett, mostanában nemcsak 
olyan időszerű, mint amilyen eddig volt, 
hanem szükségszerű is, a legtöbb politi-
kai szempontból. Ezt, azt hiszem, bő-
vebben megmagyaráznom, kifejtenem:  fö-
lösleges. 

A kiegyezést reformálnunk  kell és 
pedig sürgősen. Még ősz királyunknak 
kell megadnunk az alkalmat arra, hogy 
babérjait szaporítsa és homlokára tehesse 
a legszebb és legértékesebb koszorút: 
örökösül hagyván népeinek, mindkét ál-
lamfél  összes lakosának az áldásthozó tar-
tós béke üdvösségét, örökösének pedig 
a szikla szilárd, megingathattad uralmát. 

A kiegyezés pedig csak olyképpen 
lesz megformálható,  ha bölcs mérséklés-
sel ugy Magyarország, valamint Ausztria 
félretesz  minden túlhajtott követelést és 
számit a legközelebbi évtizedek állami 
szükségleteivel lehetségesen az egész vona-
lon, de elsősorban Magyarország iparának 
kereskedelmének, mezőgazdaságának és 
általános népjólétének legégetőbb és jo-
gos igényeivel. 

Hasson oda minden párt egész erejé-
nek egyesítésével, összetartással, minden 
kicsinyes politikai pártérdek félretételével, 
hogy e terv sikerüljön. 

Lépjenek e czélnak előkészítése vé 
gett a monárkiának összes számottevő 
politikai korifeusai  akcióba, hogy az ered-
mény az államjogi törvényes formák  kö-
zött a lehető legrövidebb idő alalt való-
sággá lehessen. Az idő soha sem volt 
még erre alkalmasabb, mint mostanában, 
de épp ez okból égetően sürgős is! 

Nem hinném, hogy tiszta lelkiisme-
rettel akadna olyan, a közjót szivénhordó 
politikai párt avagy sajtó, amely e ter-
vemnek, — privát pártpolitikai és takti-
kai szempontoknak figyelmen  kívül ha-
gyásával, — ellenzője lehetne, avagy en-
nek meghiúsítására törekednék ; mert az 
csakis saját hazájának ellensége, aki vég 
eredményül fel  fogja  ébreszteni az ide-
gennek étvágyát a beavatkozásra és be 
fog  válni a régi közmondás: inter duos 
litigantes terliam gaudet! 

Egyikünk se vegye megalázkodásnak, 
ami a monarkiának egyaránt fontos  lét 
érdekének gyökeres megoldásához vezet 
het; mert be kell látnunk józan észszel 
hogy erre nélkülözhetlen szükségünk van 
és ne hallgassunk kárörvendő ellensé-
günkre. 

Őrizzük meg józanságunkat, békén-
ket és vagyonunkat, mert csak igy lehe-
tünk nagyok, hatalmasak és erősek. 

R. P. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 

folyó  hó 26-án délelőtt í) órakor tartotta meg 
rendes tavaszi közgyűlését. A közgylllés iránt 
óriási érdeklődés mutatkozott ugy, hogy n 
törvényhatóság nagyterme zsúfolásig  megtelt 
bizottsági tagtikkal. A közgyűlésen Kullay Uhui 
főispán  távollétében Fejér Sándor alispán el-
nökölt. A hatalmas tárgysorozatból csupán :> 
footosabbakat  említjük meg. 

A közgylllés fUrdóbiztosoknak  kijelölte 
Borszékre Veress Lajos főszolgabírót,  helyet-
tesélll dr Sándor tb. főszolgabírót.  Kászonja-

kabfalvára  tlr Uaál Endre aljegyző, tb. főszol-
gabírót, helyctteseiíl |ieilig (labor János szol-
gabírót; végül Tusnádfürdóre  Bartalis Ágoston 
főszolgabírót,  helyetteséül Szász Gyula al-
jegyzőt. 

Lapunk legutóbbi számábau már meg-
emlékeztünk ugy a közkórházi bizottság, mint 
a közigazgatási bizottság azon égető szük-
ség kielegitését célzó határozatairól, mely 
szerint a csíkszeredai küzkórház 00 rendes es 
12 elmebeteg lészere megfelelő  ugygyal kibő-
vítessék, ennek végrehajtása ueljaliul bizottság 
küldessek ki, továbbá a gondnok reszere a 
kórház telkén megfelelő  lakas épitessék. A tör-
vényhatósági bizottság a javaslatokat magáévá 
tette és a kibővítést elrendelte. 

Gyergyó-Szeiitiniklós rendezett tanácsú 
várossá alakulása folytan  a bizottság az arány-
lagos részesedést megállapítva, a gyampénztari 
tartalék alapból megfelelő  reszt a varosnak 
külöu kezelesre kiadni rendelt. 

A bizottsági tagok legnagyobb érdeklő-
dését kétségtelenül a vármegyei magánjavak 
uj alapszalmly tervezete keltette fel.  A régi 
alapszabályokban a tapasztalat által felfede-
zett hiányok, az alapok szabályszerűbb és cél-
szerűbb kezelése csakugyan s/.ükségesse telte 
a módosításokat. Nem vágunk elebe a törvény-
hatóság ítéletének, ha azt mondjuk, hogy az 
igazgatótanács nehéz és elismerésre méltó 
munkát végzett, lieszletes tárgyalásra azonban 
uem került a sor, miután a bizottsági tagok-
nak elegendő idejük nem volt a reszletes meg-
fontolásra;  egy ily nagy horderejű, milliókról 
rendelkező alapszalialyok pedig erett megfon-
tolást kiváuuak. Épen ezért helyesen járt el a 
törvényhatóság, mikor egy 7 tagu bizottságot 
küldött ki az alapszalialyok véleményes elő-
készítésére. A bizottságba kiküldettek Kejer 
Sándor alispán elnöklete mellett l'ál Gábor, 
T. Nagy Imre, I'uskás Adolf  es Hal Miklós; 
az igazgatótanács részéről pedig Balázs Uenes 
és Oláh Alajos. Az átvizsgálandó uj alapsza 
bály tervezet a legközelebb összehívandó rend 
kivüli közgyűlés egyedüli tárgyát fogja  képezni. 

A vármegyeház teljes renoválását és a 
tuodern kor szepészeti igényeinek megfelelő 
átalakítását a bizottság elvben elfogadta  s a 
reszletes tervek bemutatásával Kejer Sándor 
alispánt megbízta. 

Élénk vitára adott alkalmat a vármegye 
nagy anyagi érdekét érintő gyorgyóhollói meg-
váltási per. Ugyanis Trifu  Gergely és társai, 
mint Gycrgyóholló község megváltásra jogo-
sított birtokosai pert indítottak a vármegye 
közönsége ellen 4447 katasztrális hold erdő 
és legelotcrület megváltása iránt. A per még 
187ö-ben indult meg, befejezésre  azonban máig 
sem jutott. Minthogy uzonbau a békés kiegyen-
lítés mindkét peres fél  vitális érdekét képezi, 
az eddig lefolytatott  egyezségi kísérletek alap-
ján a törvényhatóság megbízta a vármegye 
alispánját, hogy az egyezseget a lehetőség ha-
tárain belől s a vármegye erdekeinek sérelme 
nélkül — a vármegye törvényhatósága utóla-
gos jóváhagyásának fenntartásává!  kösse meg. 

Hosszú vitára adott alkalmat uz úz- és 
veresvizvolgyi erdóeladás ügye. Steínhercz B. 
vevóczég ugyanis ujubbi haladékot kért a 
nagy összegű bánatpénz szabályszerű kiegé-
sziresére. Ez utóbbi haladékot Steinhcrcznek, 
— ki tudvalevőleg időközben csődbe ment és 
ügyei lebonyolítására löbb részvénytársaság 
alakult, — a törvényhatóság folyó  évi május 
lio 31 ig azon kikütessel adta meg, hogy dr. 
Bocskor Bela indítványa értelmében, ha uz 
ojubbi terminusig sem teljesiti az árverési 
feltételekbeu  magára vállalt fizetési  kötelezett-
ségét, minden per elkerülésével a befizetett 
bánatpénzt visszatartja és vevő veszélyére uj 
árverest tart meg. Ez ujahhi haladékának előre-
láthatólag eredménye nem lesz, mi okból az 
erdő uj árverés ala kerül. 

A csiksomlyói főgimnázium  áthelyezésé-
nek kérdéséről már szintén megemlékoztüuk; 
ilt csupán annyit jegyzünk meg, hogy az át-
helyezes ügye már anuyira előre haladt, mi-
szerint uz epitkezések a főgimnázium  és in-
ternátust illetőleg már uz ősz folyamán  meg-
kezdetnek. Egyidejűleg a törvényhatóság meg-
kereste az erdélyi róm. kath. státus igazgató 
tanácsát, hogy a magára vállalt szeminárium 
építését már most eszközölje. 

Meglepetesszámbu ment a Gyergyószent 
miklóson felállítandó  második gyógyszertár 
engedélyének Ugye. A bizottsági tagok türel-
metlenül várták és érdeklődéssel néztek eléje ; 
mindeuki abban a meggyőződésben volt, hogy 
e tárgynál lesz a leghevesebb küzdelem. Az 

elócsatározások tényleg erre engedtek követ-
keztetni. Mikor ozonbon rákerült a sor, a 
törvényhatóság egyhangúlag tette magáévá 
az állandó választmánynak a felállítás  enge-
délyezését kimoudó javaslatát. Tehát amit 
lapunk mult számában megjósoltunk, bekövet-
kezett. 

A putnavölgyi széldöntöt'. szél által meg-
ingatott és foltokban  visszamaradt fák  panama-
ügyéből is az lett, ami a többiből. A minisz-
térium kiküldöttei által megejtett hivatalos 
vizsgálat megállapította, hogy az átadó kftzegek 
eljárása szakszerüleg helyes volt; a szerző-
destől eltéróleg kijelölt mintegy négyezer 
törzs pedig vevők hozzájárulásával visszajelöl-
tettek s ennek folytán  n vármegyét, mint tu-
lajdonost, anyagi kár nent érte. A törvény-
hatóság a miniszter leiratát tudomásul véve, 
napirendre tért 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a vármegye terhére kiszabott nagyobb ösz-
szegü eriiórendészeti bírságok tárgyában kelt 
leirata értelmében u törvényhatóság a mulasz-
tások — melyek jobbára az erdősítési munká-
latok nem teljesítéséből állanak — és azok 
okozóinak megállapítására vonatkozólag vizs-
gálatot rendelt el és annak foganatosítására 
háromtagú bizottságot küldött ki. 

Érdekes iuditványt és kéré9t adott be a 
törvényhatósághoz Guttenberg Pál, a kézimun-
kára nevelő országos egyesület igazgatója az 
iránt, hogy a vármegye törvényhatósága ad-
jon segélyt egy augusztus havában 30 tanító 
részére rendezendő tanfolyam  czéljaira. A tan-
folyam  papir, agyag, kemény és lágyfa  kézi-
munkára terjedne ki. Az életrevaló eszmét 
a törvényhatóság magáévá téve, a tanfolyam 
czéljaira 2000 koronát szavazott meg. 

A törvényhatóság jóváhagyta Csikszent-
l'éter róm. kath. egyházmegyéi alkotó négy 
község: Csikcsomortán, Csobotfalva,  Várdot-
talva és Csiktaptocza ViJzOtt létrejött azon 
egyezséget, mely szerint az egyházi és ok-
tatási czélokra évenkint szükséges fedeze-
tet jövedelméből mindenkor kiszolgáltatja, a 
jövedelem fenmurndó  részét pedig CBiktap-
loczu 40 százalékban, Vánlotfalva  25 száza-
lékban, Csikcsomortán 18 százalékban és Csik-
csobotfulvu  17 százalékban élvezi. Ezzel vé-
get ér az u régóta húzódó horribilis per is. 
mely az egyházmegye és a községek között 
foly  s jelenleg Ítélet előtt áll. 

Említésre méltó a törvényhatóság azon 
határozata, mely 9zerint a ditró—remetei köz-
ségi, teljesen használhatatlan és közveszélyes 
vicinális útnak vasúti állomáshoz vezető útra 
leendő átalakítását a kereskedelemügyi minisz-
tertől kérelmezi, mi ha nem sikerülne, a tör-
vényhatóság az utat saját kezelésébe veszi. 

A közgyűlésnek több fontosabb  tárgya 
nem volt, mi meglátszott » bizottsági tagok 
megcsappant érdeklődéséből A községi ügyek 
gyorsan peregtek le, az idó ennek dacára ugy 
előre haladt, hosy félhárom  volt az óra, mikor 
az alispán a közgyűlést lelkes éljenzések kö-
zölt bezárta. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A vármegyei állandó biráló vá-

lasztmány f.  hó 21-én tartott UléBében az 
igazoló választmánynak a gyergyószentmiklósi 
törvényhatósági bizottsági tagok választását 
megsemmisítő határozatát megváltoztatta és a 
választást helyben hagyta. A csikszentmárton-
csekefalvi  megsemmisített választás ellen be-
adott fellebezés  elutasittatott; a Madarason 
megválasztatott Antal Dénes dánfalvi  községi 
jegyző mandátuma igazoltatott. A Tusnádon 
megtett törvényhatósági bizottsági tagválasztás 
az igazoló választmány által annak idején meg-
seniisittetvén, a beadott fellebbezéseket  a bí-
ráló választmány elutasította. A Csikszentta-
máson megválasztott Péter József  községi 
jegyző mandátuma igazoltatott, továbbá a 
gy ergyóremetei választás másodfokban  is jóvá-
hagyatott. Végül a Csikrákoson megválasztott 
Fekete linre mandátumára vonatkozólag a vá-
lasztmány kiegészítést rendelt el. 

— Rákóczi ünnepély. A Csíkszeredai 
Iparos Ifjúsági  Önképzőkör folyó  1908. évi 
junius hó 8-án d. u. 2 órától kezdódóleg Zsö-
gödrUrdón, az iparos ifjúság  által, a városház 
tanácsterme részére megfestetett  II. Kákóczi 
Ferenc fejedelem  életnagyságú képének lelep-
lezése alkalmából nagy népünnepélyt rendez, 
melyre minden hazafias  honpolgárt és hon-
leányt tisztelettel meghív a rendezőség. 



Május 27. C S Í K I l a p o k 
— Halálozás. Gyergyóezárhegyi Qtvös-

Bajna Mózesné szUl. Ottinger Berta május hó 
19-én, életének 51-ik évében Budapesten 
meghalt. 

— Pánád. SUrlIn emlegették ezt a Balázs-
falva  mellett fekvő  kis oláh községet tavaly 
ősszel. Augusztus 25-én reggel egy zászlóalj 
honvédség érkezett oda, mely jobbára csiki 
székely legényekből állott. Este véres összeüt-
közésre került a dolog, a honvédek és n falu-
béli legények között, a mely alkalommal az 
oláhok közill körtllbelól harmincan töboé-kevésbé 
súlyosan megsebesültek. Az aradi Tribuna a 
honvédséget gyalázta az eset következtében. Azt 
irta egyebek közt, hogy a magyar honvédség 
csak arra való, hogy az oláh nemzetiséget 
részeg tisztek vezénylete alatt szuronyhatalom 
mai kiirtsa, azért kénytelenek az oláhok az 
önálló magyar hadsereg fölállítását  minden erő-
vel megakadályozni. A bonvédelmi miniszter 
fölhatalmazására  a nagyváradi ügyészség a cikk 
irója, Jóva N. János ellen rágalmazásért pört 
indított Jóva a vizsgálat alatt a valóság bizo-
nyítására vállalkozott 0 tanúképpen több pá-
nádi lakost nevezett meg. A nagyváradi sajtó-
biróság a bizonyítást megengedte B a vizsgálat 
Keresztülvitelével a hosszuaszói királyi járás-
birót, Lázár Miklós grófot  bízta meg. Lázár 
gróf  kiszállt a helyszínre s már napok óta foly-
tatja minden irányban és nagy tapintattal a 
kihallgatásokat. 

— Az erdélyi evangélikus püspök 
Beszterozen. Május 20-án érkezett Beszter-
czére Teutsch Frigyes dr. erdélyi ev. püspök 
az itteni evangélikus főgimnázium  tervezett 
épületének alapköteteiére és a beszterczei 
egyházkerület látogatására. A püspököt, a ki 
most volt először Beszterczén, nagy kitüntetés-
sel és dísszel fogadták. 

— Kézimunka tanfolyam  várme-
gyénkben. Az uj népiskolai tanterv, mely a 
legközelebbi napokban elkészUl, szükségessé 
teszi a tanítóknak a kézimunkában való tovább 
képzését, mivel az uj tanterv eddig elő nem 
irt munkakört ölel fel.  Guttenberg.Pál .a kézi-
munkára neveló országos egyesület" igazgatója 
Magyarországon a tanítók részére kézimunka 
tanfolyamokat  létesít, ahol a szükséges ügyes-
séget megszerezhetik a tanfolyamra  jelentkező 
tanítók és tanítónők. Dr. Balló István kir. tan-
felügyelő  Fodor János polg. Í9k. igazgató fel-
hívására vármegyénkben is óhajt a nyári szün-
idő alatt egy ilyen tanfolyamot  létesíteni. A 
vármegye vezetősége is megígérte anyagi támo-
gatását. Május 18-an Guttenberg Pál Bzemélye-
sen megjelent az aliBpáni irodában tartott érte-
kezleten és megjelölte a módot és irányt, mely-
ben haladni kell, hogy a tanfolyamot  Biker 
koronázza. A technikai munkát Lohr Lajos fővá-
rosi szaktanár fogja  vezetni. 

— Pürdöbiztosok kijelölése. A tör-
vényhatósági bizottság az idei nyári idényre 
fürdőbiztosoknak  kijelölte Borszékre Veress 
Lajos főszolgabírót,  helyetteséül dr. Sándor 
Gyula tb. főszolgabírót;  Kászonjakabfalvára 
dr. Gaál Endre tb. főszolgabíró,  aljegyzőt, helyet-
teséül Gábor János szolgabírót; végül Tusnád-
fürdőre  Bartalis Ágoston főszolgabírót,  helyet-
tesséül pedig Szász Gyula aljegyzőt. 

— Tűs. Május 23-án éjjel Csikszentkiráiy 
községben egy asszony vigyázatlanságából tüz 
támadt, mely két gazdának lakóházát és gaz-
dasági épületeit hamvasztotta el. 

— A csendőrök és aa aratás. Gróf 
Andrássy Gyula belügyminiszter, a földmivelés-
ügyi miniszter közbejöttével felhívta  az összes 
csendőrkerilleti parancsnokságokat, hogy sür-
gősen keressék meg a körzetükbe tartozó vár-
megyék alispánjait, hogy azok informálják  a 
földmunkások  hangulatáról és nem-e várhatók 
olyan aratási mozgalmak a vármegyében, a 
melyek esetleg sztrájkkal fenyegetnek  és szük-
ségessé teázik az egyes csendörórsök létszá-
mának szaporítását A csendórkerületi parancs-
nokságok e rendelet értelmében már fel  ÍB hív-
ták a vármegyék alispánjait a bizalmas nyilat-
kozattételre s ezek alapján ott, ahol aggályok 
merültek fel,  mindenütt folyamatban  van a 
csendórörsök megerősítése, illetve a létszám 
Bzaporitása. 

— Veres kardpárbajt vívtak Kolozs-
várt f.  hó 19-én a .Torna Vívódóban" Apor 
József  báró bajnok és Matheovits Ferenc jog-
hallgató. Apor báró segédei dr. István és Beth-
len gróf  voltak. A párbaj Matheovits Bulyos 
sebesülésével végződött. A párbajt dr. István 
János az „Erdélyi lövó és vivó Club* elnöke 
vezette kiváló szakértelemmel. Párbaj után a 
felek  nem békültek ki. 

— Meghívó. Csikvármegye gazdasági 
Egyesülete, mint vármegyei mezőgazdasági 
bizottság X\VI-ik évi rendes közgyűlését 1906. 
évi junius hó 10-én délelőtt 10 órakor kezdó-
dóleg a vármegyeház kisebb tanácskozó ter-
mében tartja, melyre az egyesület tagjait és 
az érdeklődő gazdaközönBéget ezennel meg-
hívjuk. A közgyűlés tárgyai: 1. Jelentés az 
1907. évi működésről. 2. Az 1907. évi száma-
dások előterjesztése. 3. A Bzámvizsgóló bízott 
ság jelentése s ennek folytán  a számadások 
felett  való határozat. 4. Az 1908. évi költség-
vetés és működési program megállapítása. 5. 
Egy alelnök és egy igazgatói választmányi 
tag választása. 6. Indítványok. Csíkszereda, 
1908. évi május hó 18-&n. Fejér Sándor alis-
pán e. alelnök, T. Nagy Imre, e titkár. 

— Ttts. Lapnak zártakor értesülünk hogy 
a Csikuentimre község határában levő is u 

Unió erdőipar részvénytársaság tulajdonát ké-
pező erdő eddig ismeretlen okból kigyuladt és 
nagy területen lángokban áll. Az oltási mun-
kálatok folynak,  a tüz már a közbirtokosság 
erdőjét is fenyegeti. 

— Tudomásul. Özv. Laczina Károlyné 
a közönség tudomására hozza, hogy a néhai 
férje  által birt Vigadó Bzalloda és vendéglő 
üzletet továbbra is fenntartja  és kéri a közön-
ség jóakaró támogatását. 

— A közős hadsereg aajtópöre. Har-
madéve a nagy hadgyakorlatok alkalmával 
Alézi kapitány följelentésére  a kolozsvári had 
bíróság súlyos várfogságra  ítélt harminczkét 
székely bakát, akik azonban nemsokára kegyel-
met kaptak ; a följelentő  kapitányt pedig ugyan-
akkor Kolozsvárról Aradra helyezték át. A ba-
kák elbeszélték az esetet egy újságírónak, aki 
brosúrát irt s ebben elmondta, hogy Alézi ka-
pitány brutálisan bánt a magyar bakákkal 
akiket állandóan Ko9suth-kutyáknak nevezett. 
Az Arad é9 Vidéke ismertette a brosúrát, 
amiért aztán Alézi kapitány a lap ellen snjtó-
pört indított, de a nagyváradi kir. ügyészség 

közös hadsereg megsértése miatt rágni 
muzásért is emelt vádat a lap szerkesztője, 
Szudy Elemér ellen. A tárgyaláson az esküd-
tek fölmentették  a vádlott hírlapírót. Ez ellen 
ugy a királyi ügyészség, mint Alézi kapitány 
semmiségi panaszt jelentettek be, amelyet 
tanácsülésben május 20-án tárgyalt a Kúria. 
A koronaügyészség időközben visszavonta a 
bejelentett semmiségi panaszokat, s ezt ma a 
Kúria tudomásul vette. 

— Irodalmi ünnep Brassóban. Az 
Erdélyi Muzeum-Egyesület idei vándorgyűlé-
sét Brassóban tartja meg. A vándorgyűlés 
két napra terjedő programmal, pünkösd 
első és második napján lesz; s a brassói ma-
gyarság nugybun készülődik a vendégek méltó 
fogadására.  A megnyitó ünnepséget pünkösd 
vasárnapján, az ősi tanácsház termében fog 
ják megtartani, s ott a város és megye 
képviselői is üdvözölni fogják  a vendége-
ket. Este lesz az előadások második soro-
zata s másnap a brassói nevezetességek meg-
tekintése. Mint előadók szerepelnek : Apáthy 
István, Posta Béla, Cholnoky Jenő, Lechner 
egyetemi tanárok a több középiskolai tanár 
Brassóból. Egy brassói arkeológus a Bzász 
Teutsch Gyula, szintén szerepel a progrummon, 
mert szász körökben is szimpátiával fpgudjúk 
a vándorgyűlést. 

— Pán román tanulók. Brassóban a 
román főgimnázium  és felsőkereskedelmi  is-
kola tanulói ettztendók óta titokban megkoszo-
rúzzák Muresiunu András költő sírját, aki a 
románok forradalmi  dalát, a „Destapte-te Ko-
manet" (Ébredjetek románok i irta. A sirra he-
lyezett koBZoru szalagja mindig a román ál-
lami Bzinek voltak. A brassói rendőrség május 
hó 18-án délután előállított tizenhét tanulót s 
minthogy ezek egytól-egyig tagadnak, a főka-
pitány felhívta  a gimnázium igazgatóját, hogy 
48 óra alatt jelentse be a tetteseket, különben 
az iutézet ellen indit vizsgálatot. 

— A ozigányok ujabb rablótáma-
dásai. Május 19-én délelőtt a kóbor czigá-
nyok vakmerő rablótámadást intéztek Hassag 
község postaküldönce ellen, mint Nagyszeben-
ből jelentik. A postás Ladamosból vitte a pos-
tai szállítmányokat, amikor útközben egy czi-
gánykaraváu megtámadta és ki akarta rabolni. 
A postás vonakodott a táskát átadni, amire 
az egyik czigány rálőtt, a másik pedig fejbe 
ütötte a magános embert. A postás vértó) el-
borítva, lebukott a földre.  A lövésre a közel-
ben levő vasúti ör figyelmessé  lett és telefo-
oúlt a csendórségre. A csendőrök 8 czigányt 
elfogtak  és megtalálták náluk az érintetlen 
postaküldeményeket. A postaszolgát átlőtt kar-
ral és betört fejjel  a nagyszebeni kórházba 
szállították. 

— Lakásmiseriak. A városunkban nap-
ról-napra érezhető lakáshiány és lakbér drá-
gaság ismét mozgalomra serkentette tisztvi-
selőinket a lakbér felemelése  érdekében. A 
raioiszter-tan ácshoz egy izben tett felterjesz-
tés teljesen eredménytelen maradt, mi okból 
Gyalókay Sándor kir. törvsz. elnök újból ösz-
szehivta folyó  hó 24-éu tisztviselőinket érte-
kezletre. Az értekezletre nagy számmal jöttek 
Össze; ott voltak az Összes hivatalok főnökei  és 
a tisztviselők teljes számban. A miuiszter-ta-
nácshoz intézendő ujabbi felterjesztés  részle-
teit alaposan megbeszélték és elhatározták, 
hogy a budapesti lakbéreknek 80°/o-át kérik 
városuokra nézve megállapitani. Ez ujabbi 
mozgalomnak remélhetőleg eredménye is lesz 
és ez által Begitve lesz nyomorúságos viszo-
nyainkon. 

— Egyetemi-estéi?. A több évtizedre 
visszatekintő egyetemi-estély az idén sem ma-
rad el. Mint értesülünk, a napokban tartotta Ko-

lozsvárit vármegyénk egyetemi ifjúsága  nagy-
gyűlését, melyen az augusztus 1-én rendezendő 
eBtély tisztikarát választották meg és a ren-
dezés részleteit beszélték meg. Az estély el-
nökévé Zareczky Jenő jogszigorlót választot-
ták, ki ismert tevékenységével és egyéniségé-
vel az estély ügyének jó szolgálatot tesz. Nem 
tudjuk, hogy a rendezőség milyen jótékony-
sági czélra fordítja  az estély jövedelmét, 
azonban már előre felhívjuk  figyelmét,  hogy 
ez idő szerint megfelelőbb  és hálásabb célra 
nem látjuk, mint a városunkban létesítendő 
sétatér javára. Hogy ez sürgős ós nélkülöz-
hetetlen szükséget képez, azt napról-napra érez-
hetjük. R czélnak alapja már van, s a társa-
dalom érdeklődésének felkeltésével  mihama-
rább megvalósítható volna. Ez által elérnők 
azt is, hogy a legutóbbi időben közjótékony-
ságból befolyt  óriási Összegek nem vándorol-
nának idegen helyre, hanem filléreinkből  va-
lamit magunk is látnánk, jövőre itthon ma-
radna a pénz. 

— Székelyek a költök dalaiban. A 
székelynép sok költőnek szolgált témául; a 
róluk szóló kiválóbb verseket Havadi Mihály 
Gábor, a Beszterczei Székely-Társaság titkára, 
a társaság megbízásából kötetbe gyűjtötte. A 
könyv tiszta jövedelme a Beszterczén létesí-
tendő Székely-magyar ipartanoncz otthon ja-
vára szolgál. A vaskos könyvhöz, melynek ára 
3 korona, Benedek Elek előszót irt. Megren-
delhető : a Beszterczei Székely-Társaságnál. 

-- Nobody. Nobody az senki és mégis. A min* 
denttndó, mindenre képes detektivzseni fogalma,  AZ 
a Nobody, amelynek kalandjait egy jónevü és nagy* 
tudásu németiro, Kraft  Róbert irta meg és amely 
elsőrangú magyar irók fordításában  most jelenik 
meg magyarul. Amióta Coruan Doyle nyomozni 
küldte nz ő líolmcsét, azóta a realisztikus irány, a 
verista-irodalom uieg lett tcrmékcuyitvc és megszü-
letett a7. ujfujta  btlnügyi regéuy, A szórakozásból 
olvasó nem akar mást olvasni es mert az olcsót is 
keresi az izgalmas mellett, ez az újfajta  büuügvi re-
gény hamarosan a ponyvába került, férezmunkák 
követték egymást és rengeteg azon kiadások száma, 
amelyek a régi Tatár Péter es hasonló Bucsánszk^-
féle  ponyvánál is jóval alábbvalók. Valósággal jól-
eső érzés fogja  el AZ embert, ha ezen a tércu tisz-
tességest és jót talál. Mert a Nobody az a Sherlock 
Holinesnél is nagyobb kutatózseni, történetei kalan* 
dósak, de sohasem sülycdnek le az irodulmi színvo-
nal alá. Nobody bejárja az egész világot, belenéz 
és betekintést enged az orosz nihilisták, az amerikai 
annrkisták titkaiba, belevilágit az egész világ bűnö-
zőinek életébe, de uéprdjzi szcinpoutból is érdekes 
munküt nyújt, mely c mellett tanulságos és könnyed 
stílusánál fogva  nmlatságos is.Végül olcsó. Egy fü-
zet ára 30 tHér. Es minden füzet  egy teljes nagy 
bünügyi regényt képez. Kétségtelen, hogy Noboay 
mellett a ponyva-irodalom most már nem fog  érvé-
nyesülhetni. Dicséretet érdemel még a inű kiadója, 
Vass.lózsef,  aki anyagi áldozatot nem kímélve, létre 
hozta a munka magyar kiadását. 

— Ftsoher familia.  Aradi író-ember és aradi 
festőművész  muukája ez a vonzóan megírt elbeszé-
lési kötet, melyet szerzője nem alapuélkül uevez kor-
rajznak. Nikolics Döiue, a bohém lelkületéről ismert 
aradi ügyvéd — ukiuck „Leáuyrablás" czimü nép-
sziuinüvét szép sikerrel adta a „Népszínház- — egy 
házaló négy gyermekének a történetét mondja cl 
benne. Annyi éles megfigyelésről  tanúskodó irói vé-
nával s oly ügyesen, temperamentumosán megírva, 
hogy a novellákból társadalmunk négy osztálya iga-
zán elevenen boutakozik ki. Nikolics nagy súlyt he-
lyez az erkölcsi igazságszolgáltatásra is; a külöu is 
megálló novellák mindegyikéből kicsendül az a szi-
lárJ művészi és emberi meggyőződés, hogy bármi-
lyeu magusuu emelkedjék, akármilyen jó sorsba jus-
son is a hiányos nevelésű és erkölcsi érzésű ember, 
buknia kell, ha kisiklik alóla a morális alap, avagy 
lecsúszik az ingatag alapról, melyen ideig-óráig furi-
seus módjára ellézeugett. írói kvalitasokban is gazdag 
a kis könyv; a törtéuetok anuyira közvetlenek, ininthu 
neiu Is a meseköltő lelkéből fakadtak  volna, hanem 
egyenesen az élet — a magyar élet — szöktette volna 
szemben érdekeseu és markánsan jellemzett szemlé-
lőiket. Megannyi élő ós miuduyájuk által jól ismert 
alak vonul fel  előttünk a könyv lapjain : a becsüle-
tes házaló Fischer, az Öreg tollas zsidó és gyerme-
kei, a brettlire került Rici, u Rudi, Karola es Kóbi, 
Az egyes novellák is ez alakoktól kapták czimüket. 
Az auiúgyis jellegzetes figurákat,  s a kötet mozgal-
mas jeleueteit, Visoutay Kálmán aradi festőművész 
néhány pompás illusztráczióval tette még eveleneb-
bekké. Erős rajztudás, a kompozícióban való jártas-
ság, s a crayouuak, tollnak biztos, de azért könnyű 
kezelése jellemzi ezeket a rajzokat; helycnkiut igazi 
drámai erő, másutt valóságos párisi chic árad le a 
futó  impressziáról. Az olvasmáuyuuk is élvezetes 
és becsületes tendenczióju könyvet a Kunossy, Szi-
lágyi és Tsa czég adta ki modernül, Ízléses köntös-
bcu. ára 2 korona. 

— AB éjssakal Budapest. (A „Fekete Könyv" 
V. kötete.) Irta: Gúthl Soiua dr. Az eredeti bűnügyi 
és detektiv-törtóuctck gyorsan bámulatos népszerű* 
ségre vergődött „Fekete Könyviéiből most jelent 
meg az V. kötet, ugyancsak a jeles krlmluálista és 
vldam elbeszélő: üutlú Soma dr. tollából. ,Az éj* 
szakai Budapest" a könyv tárgya: ez a kelet é9 nyu-
gat ölelkezéséből Cblcagó módjára támadt világváros, 
melynek miuden szépségű mellett az éjszakái lettek 
külföldön  is leghíresebbé, tán — leght rhedtebbé. 
Gúthi izzó tolvajlámpával világit be eunok „Az éjsza-
kai Budapestének rejtelmeibe; leírja büuös odúit 
és csillogó mulatóhelyeit egyaránt, s mesteri erővel 
rajzolja jellegzetes alakjait. Az érdekfeszítő  köuyv 
Izgató lapjain sorra vonuluak fel  a félelmes  é9 mu-
latságos typusok : az „alkalmi ember", akiül a kávé-
házban, hogy társul szegődhessék a hamis kártyá-
sokhoz ; a pgarde dee daraesu, aki hol lovag, hol íerj, 
hol unokatestvér az éjjeli lepkék mellett; a „foga-
dott mama", akit ugy bérelnek kl a kokottok hosz-
szabb-rövidebb időre, a „balekfogó",  aki a jó vidé-
kleknek kalauza és — fosztogatója,  a „kéregető", aki 
sántán áll elébed kraiczárért s aztáu kikapja a tár-
csádat a kezedből a elszalad, a „Fr&uleln Zechmac-
ber", aki versenyt Itatja pénzedből a lebujok összes 
szirénjeit, hogy felvehesse  a perczentet a kávésoktól, 
a „kabáttolvaj", aki mások felöltőjével  távozik a ven-
déglőből, a „koronatanú", aki a törvényszék folyosó-
ján ajánlkozik tanúnak pro vagy kontra — koro-
nákért, az „áldetektiv", ez a zsaroló s a „szerelem 
bandája", ez az apróhirdetésekben utazó betyár, a 
,kosár1 i a hamis kártyás, a „krakéler", a „leányke-

reskedő" e egész raja s még a nagyváros specslálls 
szemétjének. Mindez annyi tudással, koronként oly jó-
ízű komorral s a pesti „argót" olyan invenczióval 
van megírva, hogy eltörpül mellette minden Idegen 
detektiv-történeti tákolmány. Nem lehet a kézWfl  le-
tenni ezt a könyvet, mig az ember a tizennégy no-
vellát végig uem olvasta. A könyv kiállítása most 
is a régi Ízléses és kkrakterlsztlkus s as ára ls csak 
2 korona. Kunossy, Szilágyi és Társa adja kl s kap-
ható minden könyvkereskedésben. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö R É B Ő L . 
Köax&netnyUvánitás. 

Mindazoknak, kik boldogult férjem  teme-
tésén megjelentek és részvétüket fejezték  ki, 
hálás köszönetet mondunk. 

Csíkszereda, 1908. május hó. 
özv. Laczina Károlyné 

és családja. 

KOZGAZDASAG. 
A „Hermea" Magyar Általános Táltóflalet  Réti-
vénytársaság, Budapest, heti jelentése a tó u d e -

forgatómról  és a pémplaoróL 
Budapest, 1908. május 21. 

A péuzpiacz helyzetének állandóan ked-
vező alakulása lényegesen barátságosabbá tette, 
az elmúlt hét folyamán  az összes tőzsdék han-
gulatát és különösen a budapesti értéktőzsdén 
a viszonyok kedvező megítéléséhez nagyban 
hozzájárult a javulás, amely a járadékplaezon 
észlelhető. Elsősorban bank-részvények iránt 
mutatkozott érdeklődés és ezen részvények 
árfolyama,  ha nem is rohamosan, de állandó 
Bzilárdulást mutat. Meg kell emlékeznünk e 
helyen a magyar jelzáloghitelbnnk részvényei-
nek lényegesebb árfolyamcsökkenéséről,  ama 
hir következtében, hogy a frânezi»  pénzcBO-
port a magyar agrár- és járadékbank részvé-
nyeiből csak 6000 darabot obtált, mig a fenn-
maradó darabokra az obtiót egyelőre nem 
gyukorolta. Ganz-gyári részvények beavatott 
oldalról élénk kereslet tárgyát képezték, mi-
után hir szerint ezen gyár jól van foglalkoz-
tatva és nagyobb megrendelésekben fog  elő-
reláthatólag részcBÍttetni. 

A legutóbbi napokban ugyan bécsi szám-
lára eladások történtek az összes értékekben, 
a politikai helyzet rosszabb megítélése követ-
keztében, minek folytán  az üzlet ismét csen-
des mederbe terelődött és csak éppen ma le-
pett újra a jobb irányzat előtérbe, azon birre, 
hogy az osztrák és magyar kormány közt, a 
tiszti fizetések  felemelése  tárgyában megegye-
zés jött létre. 

A déli vasút részvényei a mérleg ked-
vezőtlen megítélése folytán  szintén gyengültek. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: 

május 14. május 21. 
4*/, magyar boronajáradék — — 93.85 93.85 
Magyar liltel részvény — — — 751.— 753.— 
Magyar jclzáloghttelbauk részvény 444.— 438.— 
Kimaiuurányi vasraQ részvény — 555.— 559.— 
Uanz-téte vasöntöde részvény — 2860.— 3090.— 
Déli vasút részvény — — — 136.— 135.— 

Sz. 180—1908. (2—2.) 

Árverési hirdetmény. 
Csikcsomortán közbirtokossága ré-

széről hözhirré tesszük, hogy a neve-
zett közbirtokosság tulajdonát képező 
és Stilcza-vőlgyére hajló Kövessarok 
erdőrész mintegy 35 kat. liold kiterje-
désű területen levő és 25588-5 m'-re 
becsült lucfenyő haszonfa eladása iránt 
Csikcsomortán községházánál 1 9 0 8 - é v i 
junius 1-én délelőtt 10 órakor zárt 
írásbeli  ajánlattal egybekötött nyilt szó-
beli árverés fog tartatni. 

Kikiáltási ár 184,185 korona (egy-
száznyolcvannégyezer egyszáznyolcvan-
öt) korona. 

Kikiáltási ár 10 százaléka bánatpénz-
képpen az árverési biztos kezéhez le-
teendő. 

Az egykorouás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bánat-
pénzzel, vagy megfelelő óvadékképes 
értékpapírral  látandók el. Az ajánlatban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek és a becs-

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai m. kir. erdőgondnokságnál és 
a közbirtokosság elnökénél megtekint-
hetők. 

Az erdőben fafelvétel csak a csík-
szeredai m. kir. erdógondnokság előzetes 
engedélyével eszközölhetők. 

Csíkszereda,  1908. április hó 9-én. 
PiHfy  András , Ferencz János , 

birt. jegyii. bírt. elaOk, 



s . C S I L A P O K . ám. 

Árverési hirdetmény. 
Caikszentgyörgy-Háromtizea birtokos-

aága részéről közhírré teszem, hogy neve-
zett közbirtokosság tulajdonát képező és 
a község közvetlen közelében levő mint-
egy 5 0 kat. hold kiterjedésű területen 
levő 1154 m«-re becsült luczfenyő  ba-
szonfa  6473*10 (hatczernégyszázhetven-
bárom korona 10 fillér)  kikikáltási ár 
mellett Csikszentgyörgy községházánál 
1908. évi junius bó 16 án délelőtt 10 
órakor tartandó zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött nyilt szóbeli árverésen el 
fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat 
pénzképen az árverési biztos kezéhez 
leteendő. 

Az egykoronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bá-
natpénzzel vagy megfelelő  óvadékképes 
értékpapírral látandók el. Az ajánlat-
ban kijelentendő, hogy ajántettevó az 
árveréBi és szerződési feltételeket  is-
meri és magát azokuak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadlatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becs-

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai m. kir. járási erdőgondnok-
ságnál és a közbirtokosság elnökénél 
megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csík-
szeredai m. kir. erdógondnokság előze-
tes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1908. évi május 23. 
B&cher, 

ID. kir. erdógondnok. 

Ad. 178—1908. sz. 
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387—1908. vh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 103. §-a értelmében ezen 
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1908. évi Sp. II. 149/3. sz. végzése 
következtében dr. Zakariás Mnnó Ügyvéd által 
képviselt Zakariás János gyímesközéplokí lakos 
javára öchönwald Jukab csíkszeredai lakus 
ellen 652 kor. 96 f.  s jár. erejéig 1008. évi 
április hó 28-án foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján foglalt  és 745 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m.: szobubeli bútorok, 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908. évi V. 441. sz. végzése folytán 
652 kor. 96 f.  tőkekövetelés, ennek 1908. évi 
december hó 31. napjától járó 5'/o kamatai. 
'/» "/, váltódij és eddig összesen 64 kor. 20 
f.-ben  bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig végrehajtást Bzenvedett lakásán Csíksze-
redában leendő eszközlésére 1908. évi ju 
nius hó 4-lk napjának délutáni 3 óra ja 
határidölll kitiizetik s ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára ie elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi május hó 
18-ik napján. Molnár 8ándor, 

fair.  blr. végrehajtó. 

254—908. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1908. évi V. 5609 polg. sz. végzése 
folytán  dr. Zakariás Manó ügyvéd által képvi-
selt Sárosy Dénes csikrákosi lakos végrehajtató 
részére Bálint Vilmos odavaló végrehajtást 
szenvedő ellen 480 kor. követelés s jár. ere-
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt  és 1584 kor. 42 f.-re  becsült 
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1908. évi V. 394. sz. végzésével ii további el-
járás elrendeltetvén, annak az alap- és felül-
foglaltatók  követelése erejéig is, amennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, végrehaj-
tást szenvedő lakásán leendő megtartása határ-
időül 1908. évi m á j a s hó 30-ik napján 
délntánl 3 órá ja kitiizetik, a mikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók, és pedig: bolti árucikkek és 
berendezés a legtöbbet ígérőnek készpénzfize 
tés mellett, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégitésthez jogot tar-
tanak, amennyiben részükre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, bogy elsőbb-
ségi jelentéseiket az árverés megkezdéseig 
alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig 
szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár fölöslegére  fognak 
utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi május hó 
16-ik napján. Keresztes Gyula, 

kir. blróaigl vhajtó. 

Mbp. 
MEGHÍVÓ 

A Csíkszeredai Kerületi Munkásbizto-
sltó Pénztár 1908. évi 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
A közgytllés határnapja: 1 9 0 8 . é v i 

jnnias hó 9-ik napja délelőtt 10 
órakor kezdódóleg. 

\  közgyűlés a városháza nagy ter-
mében tartalik meg. 

E gyűlésen való megjelenésre a 
közgyűlési kiküldöttek azon meg-
jegyzéssel hivatnak meg, bogy ha a ta-
gok határozatképes számban nem jelen-
nének meg, a közgyűlés 1 9 0 8 . é v i 
jnnius hó 18-án délelőtt 10 óra-
k o r fog megtartatni s a megjelent ta-
gok számára való tekintet nélkül, ha-
tározatképesnek tekintendő. — Utóbbi 
esetben az érdekeltek a .Csiki Lapok" 
és „Őrszem" utján fognak értesíttetni, 
minden további meghívás  nélkül. 

A k ö z g y ű l é s t á r g y a i : 
1. Az igazgatóság jelentése, a pénz-

tár 1907. évi 11. félévi működéséről. 
2. Azon félévi zárszámadás előter-

jesztése, a felügyelő bizottság jelentése 
és enDek alapján a felmentvény meg-
adása iránti határozathozatal. 

3. Titkár jelentése az időközben 
elhalt vagy más helyekre távozott ta-
gokról, akik helyett ujak választatidók. 

4. Indítványok.  (Az elnökséghez 48 
órával előbb bejelentendók.) 
Szabó János, Merza Rezső, 

titkár. r] nok 

Faárverési hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási erdé-

szeti bizottságának 1906. évi 122:). számú 
határozatával megadott engedély alapján 
a tusnádi közbirtokosság nevében alatt-
irtak ezennel közhírré  teszik, liogy a 
birtokosság tulajdonát képező „Kutárok" 
nevü erdőrészben eladható 702 kat. 
hold területen becslés szerint 5502 m« 
gömbölyű luez haszonfeuyó, 4789 rn'göin 
bölyü jegenye haszonfenyő, 581 ni* luez 
fenyőkéreg éa 043 in' fenyő tűzifát tar-
talmazó készletét 63230 korona, azaz 
hatvanháromezer kétazázharmincz ko-
rona kikiáltási árban 1908. évi junius 
hó 22-én délelőtt 10 órakor a község-
házánál megtartandó zárt írásbeli  aján-
lattal egybekötött nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek  el fogja adui. 

Árverezők uz árverés megkezdése 
előtt az árverést vezető elnök kezéhez 
a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénz-
képpen kötelesek letenni és az egy-
koronás bélyeggel ellátott írásbeli  zárt 
ajánlatok a megajánlott összeg 10 szá-
zalékának megfelelő óvudékképes érték 
papírral  látandók el és abban kijelen-
tendő, hogy ajánlettevő az árverési éa 
szerződési feltételeket ismeri és azok 
nak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el, 
valamint az erdő fatömege a becsérté-
ken alul eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek és a becs-
lésre vonatkozó közelebbi adatok a kör 
jegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Tusnád, 190K. május 14. 
Ferenczy Béla, Ifj.  Ferencz János, 

birt. jegyző. (1—3) li. birt. elnök. 

/ Kifli 
n 

Kitűnő zamatu, csakis ha-
vasi málnából és legtisztább 
kristály-czukorból készült 

MÁLNASZÖRPÖT 
ajánl a „Szépvizi Gyógy-
szertár." — Ara: egy 4 kiló 
szörpöt tartalmazó be fo-
n o t t k o s á r n a k , postán, 
:::: díjmentesen szállítva:::: 

8 korona 30 fillér. 
Nagyobb vételnél előnyárak! 
Minta k iv&nat ra ingyen I 

Sz. 4618-908. tkvi. 1 - 3 

Hirdetmény. 
Csikszentsimon községre nézve, az 1892. 

XXIX. t.-cz értelmében a tényleges birtokosok-
tulajdonjogának a telekjegyzőkünyvekbe való 
bejegyzése és a telekjegyzükönyvi bejegyzé-
sek helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén, 
ez azzal a felhívással  tétetik közzé : 

1. Hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. 
t.-cz. 15. és 17. Ş-ai alapján, ideértve ezen 
íj-oknak az 188(1. XXVIII, t.-cz. 5. és ti. §-aiban 
és az 1891. XVI. t.-cz. 16. §-a a) pontjában 
foglalt  kiegészítéseit is, valamint az 1889 
XXXVIII, t.-ez. 7. §-:» és az 1891. XVI. t.-cz. 
15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, 
vagy nz 1880. XXIX t.-cz. 22. §. alapján tör-
tént törlések érvénytelenségét kimutathatják, 
e végből törlési keresetüket hat hónap alatt, 
vagyis az 1908. évi november hó SO-ik 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert uz ezen meg uem hosszab-
bítható záros határidő eltelte után indított tör-
lési kereslet, annak a harmadik személynek, 
aki időközben nyilvánkötiyvi jogot szerzett, hát-
rányára nem szolgálhat. 

2. Hogy mindazok, akik az 1880. XXIX. 
t.-cz. 10. és 18. §-aínak eseteiben, ideértve 
az utóbbi §-nak az 188'J. XXXVIII, t.-cz 5. 
és 6. §-aiban foglalt  kiegészítéseit is, a tényleges 
birtokos tulajdonjogainak bejegyzése ellenében 
ellentmondással elni kívánnak. írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap alatt, vagyis az 1908. 
évi november hó 20-ik napjaig bezáró-
lag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be. 
mert nz ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő letelte után ellentmondásuk többé 
figyelembe  vétetni nem fog. 

3. Hogy mindazok, akik uz 1. és 2. pontban 
körülírt eseteken kivül az eljárás és ennek 
folyamán  történt bejegyzések által előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármily arányban sértve 
vélik, ideértve azokat is. akik a tulajdonjog 
arányának az 1889. XXXVIII, t.-cz. 16. §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek talál-
ják, e tekintetben felszólalásukat  tartalmazó 
kérvényüket, a telekkönyvi hatósághoz hat 
hónap alatt, vagyis az 1908. evi novem-
ber ho 26-ik napjaig bezárólag nyújtsák be. 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros ha-
táridő elmulta után az emiitett bejegyzéseket 
csak a törvény rendes utján és csak az idö 
közben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harma-
dik személyek jogainak 9éreline nélkül támad-
hatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek, 
akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak 
át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmint 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyujtatnak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságiiul átvehetik. 

Csikszentmárton, 1908. május 12-én. 
Gözsy Peter , 

kir. júrúsbió. 

Árlejtési hirdetmény. 
A Csíkszentmiklós  községben a tör 

vényhatósági bizottság által idei 72. jegy-
zőkönyvi szám alatt hozott határozattal 
jóváhagyott terv és költségvetés alap-
ján építendő községház építési  és az 
iskolaépület javítási  muukálatainak biz-
tosítására nyilvános írásbeli  versenytár-
gyalást hirdetek. 

A versenytárgyalás Csíkszentmiklóa 
községházánál 1908. évi junius hó 4-én 
délelőtt 8 órakor fog megtartatni. 

Kikiáltási ár a községházra 15761 
korona 67 fillér, az iskolára 1103 ko-
rona. 

bánatpénzül ezen összeg 10 száza-
léka készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpupírokban  uz írásbeli  ajánlat mellé 
csatolandó s az ajánlatnak tartalmaznia 
kell, hogy az ajánlattevő az építési  és 
szerződési feltételeket ismeri a azok-
nak magát aláveti. 

Az árlejtéseu csak magyar honos, 
okleveles és megfelelő anyagi biztosí-
tékkal biró építészek vehetnek részt. 

A két munkálatra együtt vagy kü-
lön is tehető ajánlat. 

Építési  és szerződési feltételek, vala-
mint részletes terv és költségvetés a esik-
szentmiklósi körjegyzői irodában meg-
tekinthetők és lemásolhatók. 

A képviselőtestület fentartja magá 
uak azt a jogot, hogy az ajánlatod kö-
zül — tekintet nélkül a megajánlott 
összeg nagyságára, — szabadon választ-
hasson, esetleg az összes ajáulatokat 
visszautasíthassa. 

Utó- és távirati ajánlatok nem fo-
•gadtatnak el. 

Csíkszentmiklós,  1908. május 18. 
Kelemen György, 

körjegyző. 

KALMÁR és EN6EL 
34 MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA " 

Városi raktár: Gyár é9 iroda: 
r„ Lipót-körnl 16. P W M r L a 1 TI., Steg-mcn 19. Ajánlja ugy cséplőgép, miot malom üzemre leg-
egyszerűbb benzinmotorjait, benzinlokoroobllí-
jait, valamiut szivó-gázmotorjait, melyek V. Ll-
pót-körut 18. bármikor üzemben megtekinthetők. 

• •Teljes jótállás -
kitűnő oséplésért 
Kzcn motorok egyenletes járásuak és bámulatos 
egyszerű szerkezetük folytán  bármely legjárat-
lttnttbb ember által is azomialkönnyen kezelhetők. 
Arjegysék ingyen. Olcsó arak réraletflaetóaie. 

A KÖZÖNSÉG FIGYELMÉBE 1 
Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy a Kossuth 
utczában levő lakásomon 

HARISflYflKÖTÖDtT 
rendeztem be. Hol elválla-
lok uj harisnyák kötését, 
régiek javítását (fejelését). 

MÜLLER AUGUSZTA [űürní 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
HERKULES-MOTORVALLALAT 

Budapest V.f  Váczl-ut 30. 
Ajánlja ugy cséplési, mint inalom üzemre kitű-
nően alkalmas, legegyszerűbb bcnzinlokomobil-
jaít. melyek V. kcr., Váe/.i-ut HO. szám alatti 
gyárban bármikor üzembeu megtekinthetők. 

Teljes jótáHáa 
kifogástalan 
:::üzemért::: 

Üzemzavarok kizárva! Bámulatosan egyszerű 
szerkezet! Rendkívül  csekély benzúrfogyMitia. 

13—14-éves  flu Is kezelheti! 
Árjegyzék Ingyen! Olció árak részlefflietétrel 
krts/.,'i/. ilarab elismerő levél a Magyarorszá-

gon üzemben levti motorokról! 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszentgyörgy-Körösménytizes  bir-

tokossága részéről közhírré  teszem, 
liogy nevezett közbirtokosság tulajdo-
nát képező és a község közvetlen kö-
zelében levő mintegy 31'2 kat. hold 
kiterjedésű területen levő 1708 m'-re 
luczfenyő haszonfa 10610 korona 10 
fillér (tizezer hatszáztiz korona tiz fillér) 
kikiáltási ár mellett Csikszentgyörgy 
községházánál 1908. évi junius hó 11-én 
10 órakor tartandó zárt írásbeli  aján-
lattal egybekötött nyílt  szóbeli árveré-
sen el fog adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképen az árverési biztos kezéhez 
leteendő. 

Az egykoronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bánat-
pénzzel vagy megfelelő óvadékképes 
értékpapírral  látandók el. Az ajánlatban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek és a becs-

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai m. kir. járási erdógondnokság-
nál és a közbirtokosság elnökénél meg-
tekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel csak a csík-
szeredai m. kir. erdógondnokság előze-
tes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda,  1908. május 23. 
B & c h e r , 

m. kir. erdőgoodook. 



Hájas 27. C S I K I L A P O K 
22. szám. 

5 Hazai gyártmány! Kitűnő munka! 

MflYER G É P G Y Á R 
VAS- ÉS FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SZOPflTflEIlY-BUDAPEST  Vl. kerület Váczi-körut  61. sz. 

Benzinlokomobil cséplőszereivények. Slabii benzininolorok 
Szivógáz motorok faszén-,  koksz és antraczit fűtésre.  120 

HP.-ig. — Maloniépitészet. — Szaba-
dalmazott hidr. borsajtók, olajprések 
s mindennemű gazdasági gépek. 

Kedvező fizetési feltételek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Van s z e r e n c s é m a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g b e c s ü s t u d o m á s á r a hozni , 
hogy B r a s s ó b a n s a j á t t e l k e m e n (Yasut -u tezu , 
a I r a m w a y e l á g a z á s á n á l ) b e l - é s k ü l f ö l d i 
:::: in á r v á 11 y b ó 1 furagtutok  é s cs i szo l ta tok 

BÚTOR-IWARVANYItflPOKflT 
ÉS S I R E M Ü É K E K E T 
T o v á b b á r n k l á r o n t a r t o k : Grán i t , 
S ieni t , L a b r a d o r é s Andesy t k e m é n y 
köze tü s í r e m l é k e k e t , a m e l y e k kap-
ha tók 20 ko roná tó l 2 0 0 0 k o r o n á i g . 
Mind e l só kézből a l ego lc sóbban sze-
rezhe tők be . — t ' g y n ö k ö k mel lőzé-
s é v e l k é r e m e g é s z b iza lommal hoz-
zámfordulni ,  inert ez á l ta l nagy meg-

t a k a r í t á s é r h e t ő el . — Sz ives pár t fogásá t  k é r v e , v a g y o k t i sz te le t t e l : 
NAGY JÓZSEF :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

• • • 

I 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A & i A S S Y A l í ¥ S S f K E É M  « , . 4ta i kes, S® « L 
AIsSA SIVAItíTEÍKEfiK  Sg&PJPAK 4sa l k w . - í « . 
ALBA BIYALr^ffiJKBÉK  ROEs&TfEQE  4s® l kei. M lil . 

hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugunnay Vilma budapesti orvos 
szerint az A l b a b i v a l y t e j k r e m készítmények urc- é.< kézliör tiiiomi-
tásara. n szeplők és más aretisztátalanságok eltávolítására ii legjol)tj;m 
ajanlhato és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével hatnak a rövid használat után is, rózsás szint 

és ifjú  bájt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú A l b a b i v a l y t e j 
kész i tmenyektől . — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsöuöznek az arcnak, hanem hideg, 
szel és nap ellen is a leghatliatósabban megvédik. A krém és szappan 
egyforma  johatásu, a hölgypor pedig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bérmentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLOI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a g y ó g y s z e r t á r a k b a n , v a l a m i n t 
F e l c e t e V l l m o a l l l a t s z e i - i a b t á r á b a n . 

38 ;,2 

sk̂  ̂ iu .qu vû  ̂  ^ Vî  ^ ^ ^ ^ ^u, ^ . ^ M j ^ u r j ^ M ţ ^ t f c ^ ^  ^ 

gÓZ-, HÓLÉ6 ÉS gyÓgYFÜRPÓ A SZ0BÁBAN1 
Száz és száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a höfürdók 
:::: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 

A készülék megtekinthető vétel-
kótelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutat tat lk. 

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanitás" szobagózíürdó-

A „Sanitás" szobaftirdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- es hőlég f ü r d ő t készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Isipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség. álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden e g é s z s é g e s ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

készülék egyeJQII gyártója . 
B u d a p e s t , VII. kerület . Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon  97—51. 

Hölgyek figyelmébe! 

Tisztelt hölgyeim! 
Szives tudomásukra ho-

zom, hogy Csíkszeredában a 
Hargita-utcza 62-ik számú há-
zában ez évi junius hó 1-én 

V A R R O D Á T 
nyitok, hol elvállalok minden 
féle  nöi felső  ruhák készíté-
sét, a legújabb divat szerint. 
Egyben van szerencsém ke-
gyes pártfogásukat  kérni. 

Remélve, hogy teljes meg-
elégedésüket megnyerem, va-
gyok kiváló tisztelettel: 1-3 

N e s i n g e r T i n i k é . 
Hölgyek figyelmébe! 

» — • • 

fiPt  íp tv. w^M  ÍB w .n /îi .R íb W /ft  .TP 
^'--•Î^IÎ^.Î^'.A'J 3 z*- T A * ' ^ ^ t ó l ő i j t ^ 

Csikzsögöd központján egy 
háromszobás lakás üzlet 

helyiséggel együtt k iadó . 
— Bővebb felvilágosítással 
szolgál e lap kiadóhivatala. 

Egy négyéves fejős  bivaly 
ünő borjúval eladó. Hol ? 

Megmondja a kiadóhivatal. 

Üzletein folyó  évi október hó 1-töl 
Kapu-utca 48. se. alatt nyillk meg. 

\ iiii szerencsém a t. k«"»zönség I). 
tutloiiiá^.'tiít lio/.ui. hogv Brassóban, 
Lensor 26. szám olatt 'ideiglenesen 

SZÜCSMÜNELYT 
nyitottam, hol kizárólng saját kósrit-
menyü mindennemű nöi gallérok 
(boák) karmantyúk (mulíok), szőrme, 
krimmer és szövet sapkák a legújabb 
divat után u legolcsóbb Árak mellett 
kaphatók. 

L"gy Q fővárosban.  inint a kül-
földön  szerzett tapasztalataim e téren 
nltban a kellemes helyzetbe juttatnak, 
hogy a legmesszebb menő Ízléseknek 
a legpontosabban és legnagyobb meg-
elégedésre inegreudelés után eleget 
tudok lenni. 

A fent  emiitetteken kiviil készítek 
a legujuhl) divat után mindennemű 
szőrme, nói ós gyermek-kabátokat, 
figarók  és pale tó kat, egyszóval e 
szakmához tartozó összes c/.ikkeket 
leggyorsabban pontos kiszolgálás és 
legoiesóbb áruk mellett. 

Úgyszintén elvállulok bebéleló-
seket, premezéseket, javításokat éa 
átalakításokat, 

Nálam vásárolt szórineáruk díj* 
mentesen tisztíttatnak. 

Becses pártfogását  kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

Weiszfeiler  Sándor, 
38—52 pipere-szűcs. 
Vidéki megrendelések a leggyor-

sabban lesznek eszközölve. 

M e g é r k e z t e k ! 
A NYÁR ÚJDONSÁGAI, u. m.: szőr, kamgarn és scheviot női 

ruhaszövetek és díszek. Gyapjú- és pamut-delainok, kreton-, batiszt-, 
szatin- és cérnaszőttesek. Női kabátok, válgallérok és porkőpenyek. 
Mosó delain é sselyemblouzok. Leány és női diszkalapok, tennis- és 
sportsapkák. Selyem- és gumiövek, továbbá minden fajta  fehér-
nemüek és cipők. Gyerek- és férfi  készruhák, felöltők  és gallérok, 
kalapok, turista és bicikli ingek. Csipke- és gyapjufDggőny,  ágy 
garnitur szőnyeg, karton-, szőr- és selyempaplanok. Pamut- cérna-
és lenvásznak 5 forint  25 krajcártól feljebb.  Állandó raktár gyer-
mekjáték, kézi és utazó kofferek,  és kosarakban. :— 

Legujjabb fajta  Singer-varrógépek jótállás mellett, részletfize-
tésre is. Teljes felszerelés  mindenféle  temetkezési cikkekben, koporsók 
és sirkoszorukban. — r_ 

Olcsó bevásárlásom folytán  azon helyzetben vagyok, hogy minden ver-
senyt mellőzve, legolcsóbb árban szolgálhatom ki igen tisztelt vevőimet. 

Tisztelettel: 
_ POTOTZKY PÁL, féríi-  és nőidivat-üzlete. CSÍKSZEREDA. 
H Ugyanitt 2—4 gimnáziumot végzett fiu  tanulónak felvétetik.  g 

K l l ü n t f  m l n A n é j g a é a l e | ( m a | g a » n b b n E i l á r d n á t u P o r i I n i i d - O n i e n l r l a j á u l o l e n ó á r u n m 

PORTLAND-CEMENT-ÉYAR  BRASSÓBAN 
Csikszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 

Nyomaton UiTcboda J ó u e í kOujTnyomdijábaa, CaUuieredábw, 1808 




