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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÜS TÁRSADALMI HETILAP. 

SzerVesztösóp és kiudóhivutal : 
savobod» Jó lae f  könyv* éa papIrkereakedéM, 
hová u ln|> szellemi részét illelri minden közlemény, 
.iiUiniut hirdetések és e]i")Ii/( tési dijuk is küldendők. 

— - - Telefon  hivószúm 2. 

F Ő S Z E R K E S Z T Ő : 

Dr. FEJÉR ANTAL 
COYVÉD. 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő : 

Dr. ÉLTHES GYULA. 
Megjelenik minden a i e r d i n . 

Elófl»eté«i  ár: Egész érre 8 kor. (Küllőidre) 13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n námittatnak. 
Káriratok nem adataoak vlaaaa. 

Szülök gondja. 
A tliema minden esztendőben visz-

szutéró és valami nagy, sokféle  vari-
nlAst nem bir meg. Évtizedek óta, igy 
ív/. iskolai tanév végén megujul a sajtó 
körkérdése, foglalkozván  a szülök ne-
héz gondjával, azzal, hogy pályaválasz-
tásra megérett gyermekeik részére mely 
kenyérkereső foglalkozást  válasszák ki, 
vagy helyesebben melyikre taníttassák. 

Ka évtizedek óta ugy van, hogy amig 
a sajtó a közérdek becsületes szolgá-
latában óva inti a sztllőket a túlontúl 
megszállt értelmi pályák választásától 
és amig évtizedek óta a szülök keser-
veseu tapasztalják az uri pr.letariatus 
rettenetes bajait, — valóban nem tudott 
uz uri foglalkozás  felé  való özönlés 
gyengülni, ellenkezőleg a kor szellem 
ma inkább, mint valaha azt követeli, 
hogy iparos, kereskedő és kishivatalnok, 
sót ujabb időben a földmiveló  is, dédel 
getett magzatának lateiner pályát vá-
laszt azzal a két jeligével, hogy legyen 
killönb az apjánál, és ba kevesebb a meg-
üresedő hivatali állás, meg kell toldani 
egy kis — protekcióval. 

Hiába prédikálunk mi azzal a be 
teges urhatuámsággai szemben aféléke;, 
hogy a jövő a tanult iparosé és keres-
kedőé, mert u valóságban egy-két ki-
vétel mellett az a tény, a sajtó által 
annyira feltisztelt  ipari és kereskedői 
pályát nem a tanult, baneui a tauulat 
lan elem foglalja  el. 

A mi külföldön  természetes folya-

mat, nálunk országos senzáció, köz ós 
általános csodálkozás tárgya, ha egy-
egy tanult ember a műhely pad mellé 
áll. Valami két esztendeje, egy Bzékes 
fővárosi  tanácsjegyző asztalosniühelyt 
nyitott és majd olyan közérdeklődés 
környezte, mintha egy esküdtszéki tár-
gyaláson fölmentett  és gyönyörű tollas 
kalapban feszítő  anyagyilkos drámát le-
hetne szemügyre venui. Hiszen közben 
hallattszott is efféle  megjegyzés, hogy 
a doktor urnák kitett cégtáblája uj idők 
jele, de bizony nem uj idő jele volt az, 
csak senzációs ritkaság. 

A helyzet ellenkezőleg az, hogy egy 
vidéki város egyidőben tesz közzé ir 
noki lilásra való pályázatot és artézi 
kut forrására  árlejtést. Az előbbire 152 
kérvény érkezett, az utóbbiru ismétel-
ten neui akadt pályázó. Aki erre nem 
azt mondja, hogy ez gyönyörűen sim-
bolizálja a tui urliutnámságunkat az 
nem szereti nevén uevezni a gyermekét. 

Az elmúlt napokban a székesfőváros 
egyik középiskolájában szülői értekezlet 
volt. Az igazgató statisztikai adatokkal 
bizonyította a megjelent szülőknek a 
lateiner pályák túlzsúfoltságát,  — ami-
kor arra fordult  az értekezlet, liogy az 
iskolából kilépő 61 gyermek milyen 
pályát választ, 54 szülő büszkén vágta 
ki, hogy gyermekét egyetemre küldi, 
míg 7 szülő szemérmetesen jegyezte 
meg, hogy anyagi ereje miatt kéuyte 
teien gyermekét merkantil pályára ne-
velni. 

Ilyen, a gyakorlati életben oly sok-

szor megujuló esetek után, meglehetős 
naivság kell ahhoz, hogy valami nagy 
hatást várjunk ezen cikk közzétételétől. 

korszellem egyáltalában nem nagyon 
kedvez a sajtó tanévvégi intelmeinek, 
mert ha a szülő egyike-másika el is 
ismeri, hogy igazunk van, azért a maga 
szeretett gyermekét mégis csak urnák 
fogja  nevelni. Mivel pedig az értelmi 
pályákon tulprodukeió van, a jövő ge-
neráció szivébe-lelkébe korán be kell 
vésni azt a beles életelvet, hogy ne a 
tehetségre alapított boldogulását az élet-
ben, hanem — a protekcióra. És hogy 
ez a bölcs éietelv micsoda rombolást 
visz végbe a kialakuló jellemekben, — 
annak eldöntését egyenesen rábízzuk 
olvasóinkra, unnál inkább, mert nálunk 
a moralisták nem szeretik. 

A szülők gondja pedig évről-évre 
súlyosabb, a pályatévesztettek száma 
pedig évről-évre nagyobb, a szellemi 
proletariátus szédítő jelenségeket tár 
fel,  igy pl. azaz eset: hogy jogvégzett 
és a dr. tiszteletet parancsoló czimvi-
seléssel biró urak közül a rendőrség 
nyilvánturtása szerint 8 könyvágens, 12 
éjjeli helyeken muzsikáló letört exis-
tenbia siratja, hogy édes apja hentest-
nek, vagy borbélynek nem adta. Na-
gyon sok letört existencia fogja  meg-
siratni beteges becsvágyát, amig egész-
ségesebb felfogás  nem ver gyökeret 
Ma csak panaszkodunk és lehetetlen-
ségünkben keseregve várjuk az uj szel 
leui virradását. 

^ Közjogi politika vagy népparla-
ment. Ezen a cimen terjedelmes és érdekes 
tartalmú röpirat jelent meg „Diplomata" tol-
lából, a „Renaissance" kiadásaban. Azt fejte-
geti, hogy az ország jövőjét és a nemzeti fej-
lődést csak az biztosíthatja, hogy ha a par-
lamenti pártok teljesen félreteszik  a közjogi 
jelszavakat B az általános választójog alapján 
egyesülnek az 1867: XII. törvényben bizto-
sított nemzeti joguk végrehajtására. A gazda-
sági önállóság és az általános választójog le-
het az a tengely, az a közös alap, mély a 
valóban hazafias,  radikalis és demokrata ele-
meket eggyé forraszthatja.  Ez Kossuth Lajos 
igazi politikai öröksége : ugyanaz a demokrácia, 
melyet Széchenyi inaugurált a mult század 
elején ; a kapocs pedig közöttük Deák Ferenc, 
a ki az 1846-iki alkotmánynak még uem or-
ganizált demokratikus tartalmát a maga egész 
teljességében beiktatta a kiegyezésbe is. Ez a 
jövő politikája: a nemzeti demokrácia, mely-
nek bosztulátumai az általános választójog és 
a gazdasági önállóság. Mind a kettő benne 
van az 1867 XII. t.-cikkben, csak végre kell 
hajtani ezt a kiegyezést. Hogy Ausztria nyom 
benünket, az bizonyos; de nem avval nyom, 
hogy a hadsereg közSs, sem avval, hogy en-
nek a közös hadseregnek a nyelve német: ha-
nem avval a gazgasági harccal nyom bennünket, 
az osztrák kizsákmányoló politika alapja s a 
mely Magyarországnak a gyarmat szerepét 
szánja. Ezt a gyarmatpolitikát kell tehát meg-
törni, azoknak a jogoknak az érvényesítésével, 
melyeket az 1867: XII. t.-cikk biztosit a nem-
zetnek. Mivel pedig a koalíciós próbatétel be-
bizonyította, hogy más alapon és más eszkö-
zökkel, miut a melyeket Deák Ferenc a duális 

A „CSÍKI LAPPIT TÁRCZÁJA. 
Eseiarlélsk. 

A méltóságos és valóságos belső titkod ta-
nácsos ur körúti lakásában lábujjhegyen jár-
kél a fényes  libériába bujtatott cselédség. Or-
raikon ott ül a jól begyakorolt szomorú ag-
gódás, mögötte pedig elbújva a titkolt közöm-
bösség. Mi közük nekik ahhoz, hogy a méltó-
ságos ur lázbetegen fetreng  puha vánkosain ? 
l'j helyről gondoskodni még van idő, az orvos 
ur azt mondta, hogy egy kis meghűlés az egész, 
valahol az isten háta megett az erdélyi határ-
szélen fázhatott  meg, ahol a magas kormányt 
képviselte egy vicinális ünnepélyes megnyitá-
sánál. Amint onnan hazakerült, ágyába dölt és 
Tul se kelt máig. 

A nagy ernyős lámpa kéke nhulló sugarai 
misztikus fénnyel  voqják bé a szobát s a kékbe 
játszó falon  szeszélyesen vibráló árnyékot vet-
nek az ide-oda mozgó alakok : a termetes mél-
tóságos asszony, a száraz hosszura nyúlt or-
vos az ó lelógó pofaszakálával,  melynek falra 
vert árnyéka mozgó vitorlánuk látszik és az 
orvosságos üveget tartó inas. 

Az orvos fontos  komolysággal csóválja a 
fejét  és tapogatja a méltóságos beteg üterét: 
a baj hirtelen rosszra fordult.  Ezelőtt egy órá-
val ínég semmi veszély nem volt, a beteg ví-
gan beszélgetett a méltóságos asszonnyal, aki 
ép uj toilettejét mutatta be, amit a mai bálra 

vett fel.  Hogy, hogy nem, a láz egyszerre 
csak emelkedni kezdett és egy óra alatt ott 
állt, ahol a tudomány már megcsóválja fejét, 
felhúzza  a szemöldökét, hogy eleven kérdő-
jellé változik át és ilyenforma  hangot ád: 
hm-lun I 

A méltóságos nsBzony arca egyszerre el-
borult; felhót  vetett rá az aggodalom, a sze-
rető anya aggodalma. Nem attól félt,  hogy 
ár .a lesz a kis Gizike. egyetlen gyermeke, 
mindkettőjük szeme fénye  — ki gondolna erre, 
.le sajnálta aranyos kis leányát, mert ez a 
hirtelen jött változás a legédesebb örömtől 
fosztja  meg: nem mehet a bálba, az első. rég 
várt bálba. Ez fájt,  ez töltötte el aggoda-
lommal az ő anyai nagy szivét. 

A beteg lassan lelemelkeilett, lázas tekin-
tete keserni látszott valakit, s mikor uem ta-
lálta meg, szólott az ó lassú, vontatott, nagy-
úri orrhangján: 

— Merre van Gizike? — Látni akaróin 
jól néz-e ki báli ruhába? . . . Jól áll-e rajta? 

A méltóságos asszony szemében megvillant 
az anyai büszkeség csodás fénye,  annak az 
anyai büszkeségnek, amely a szépség, jóság 
és tökéletesség mintaképét egy lényben látja 
összpontosítva: a gyermekében, elbizakodott 
mosoly játBzott széles szája körül s ez a mosoly 
azt mondta, szép-e, jól áll-e Gizikének a báli 
ruha?... Mit feleljek  erre, hisz ez oly termé-
szetes, ami kérdés tárgya se lehet. Nem is 
válaszolt rá, csak ennyit mondott: 

— Ide hozom s a szája körüli mosoly 
azt is hozzá tette hang nélkül, de érthetően 
— aztán ámulj! 

A méltóságos beteg szeme rátapadt az aj-
tóra, amelyen az asszony eltűnt. Erőtlen fél-
karjára támaszkodott s ugy várta, leste az ó 
kis leányát, de a gyenge kar uem birta so-
káig, megzsibbadt, megbicsaklott s visszaro-
gyott címeres, kivarrott csipkés párnáira. 

A tudomány embere rosszalólag CBÓválta 
a fejét 

— Nyugalom, méltóságos uram, nyugalom. 
Különben semmiről sem állok jót. 

Szerencsére felnyílt  az ajtó R kijött mamá-
jától vezetve az édes kis (íizike. 

l'gy nézett ki hófehér  ruhájában, mint hulló 
hópehely sötét éjszakában. Hamvas szép or-
cájáu ragyogott a liimpor, sötét kék szemé-
ben fénylett  a mennyország, bársony szemöl-
döke miként a szivárvány, ivet rajzolt a kék 
mennyboltozat felett.  Félénken közeledett az 
apja ágyához, szája szegletében leányos sze-
pegés, szeme mély tüzében egy eltitkolt érzés, 
mely ki-kiszökölt onnan, majd ismét vissza 
bi(jt, de amikor kiszökött, oly bántólag hatott, 
ugy meghazudtolta azt a gyermekarcot, kéklő 
mennyországot és a fehér  ruhát, az ártatlan-
ságnak örökszép jelképét... 

A méltóságos beteg odanyujtá kezét B 
kigyúlt halvány arca, amikor kis leánya rále-
helte csókját. 

— Szép vag}' kis leányom, szebb vagy 
mint bárki más, ragyogni fogsz  édes, ragyo-
gásoddal elhomályosítod az egész nagy fényes 
bált. Gizike bámuló szemei kerekre nyíltak s 
megvillant bennök a fájó  lemondásra hirtelen 
jött vágyakozó reménység. 

— Hogy mehetnék el bálba, papuskám, 
mikor te beteg vagy ? 

— Elmégy kis leányom, készülj fel  ha-
mar, el fogod  homályosítani szépségeddel va-
lamennyit ; nem vagyok én olyan beteg, hogy 
az én kis leányom ártatlan örömét megzavarjam. 

Itt egy kögési roham félbeszakította  a mél-
tóságos ur beszédét s ez a köhögés mindig 
erősebb, mindig kínosabb lett, de Gizike már 
nem hallotta. Örömtől kigyuladt arccal szök-
décselt be hálószobájába, abba a fehér  szen-
télybe, a mit férfiszem  még nem érintett, ahová 
csak lopva jár a képzelet és imádkozni a vá-
gyakozás. 

Nem ÍB képes férfielme  elképzelni, hogy 
néz ki egy fiatal  lányka hálószobája, mennyi 
ártatlanság fér  be e kicsiny helyre, mennyi 
édes álmot, eltitkolt sóhajt, ébredező szerelem 
vágyó gyönyörét nyelnek el azok a fehér,  kék 
vagy rózsaszín kárpitos falak. 

Gizike hirtelen magára kapta a könnyű 
báli felöltőt,  s amilyen gyorsan jött, ugy akart 
távozni, mikor tekintete az ágya melletti ara-
nyozott mahagóni fából  faragott  kis asztalkára 
esett, azon feküdt  egy kék könyv. 

WŢV f ţ l T f  T i m i Van szerencsém a n. é. közönség szives figyelmét  felhívni  az újonnan nyílt BUDAPESTI ŢŢ R JRRAJ N M I 

UJ U Z L M ! FÉRFI-, NŐI- É S 6YERMEKRUHA NAtSY ÁRUHÁZÁRA UJ U Z L M ! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és színes felöltök,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. — A nyári újdonságok megérkeztek. — Női Ifister  és porköppenyek. — Lüster és mosó costfimök.  — Férfi 
mosó öltönyök utazó porköppenyek. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 

A BUPAPESTI KÖZPONTI FÉRFI- NŐI- ÉS (JYERMEKRUNA NA<SY ÁRUHÁZ CSÍKSZEREDÁBAN. sz 
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államszerkezetben lerakott, az egységes ma-
gyar nemzeti állam kiépítését se elkezdeni, se 
falytatni,  se befejezni  nem lebet: szerző sze-
rint az uj páltalakulás is csak 67-es alapon 
képzelhető, a politikailag jogtalan tömegeknek 
az alkotmány sáncaiba való befogadásával.  Az 
elméleti okfejtésekkel  éa gyakorlati példák-
kal erősen megtámogatott tanulmányt avval 
végei a szerző, hogy a jövő ezé az uj radi-
kális-demokrata párté; mert az a párt, a mely 
becsületesen megcsinálja az általános válasz-
tójogot, évtizedekre biztosítja — nemcsak a 
tulajdon uralmát, hanem a nemzet egészséges 
fejlődését  is. 

_ Bdnikerületi közgyűlés. Az erdély-
részi II. Bzinikerttlet folyó  hó 9-én Élőpatak-
fürdőn  tartotta évi rendes közgyűlését. Az ér-
deklódB a legteljesebb volt, mert az összes 
kerületbe tartozó városok képviseltették ma-
gukat — Sepsiszentgyörgyről Malik Lóránd 
alpolgármester, Kézdivásárhelyról Vargha Béla 
dr tisztiügyész, Kováaznáról Morvay Endre 
főszolgabíró,  Élőpatakról Imecs Ernő igazgató 
és Domokos Ödön földbirtokos,  Tusnádról Csu-
tak Béla igazgató, Tordáról Zilahi Sebess An-
dor polgármester, OyergyészentmiklÓBról és 
Csíkszeredából Qaál Endre lapunk felelős  szer-
kesztője, Nagyenyedről Jenei Elek árvaszéki 
ülnök, Fogarasról Herszényi Imre polgármes-
ter, Erzsébetvárosról Józsa Géza szinkerületi 
titkár. Megjelent azonkívül gróf  Festetich An-
dor országos szinészeti felügyelő  is. A köz-
gyűlés elnöke Kállay Ubul meleghangon kö-
szönte meg a városok kiküldötteinek az ér-
deklődst Dr Málik Lóránd tárgysorozat előtt 
bizalmat szavazott Kállay Ubul elnöknek azért 
a fáradhatatlan  munkásságért, a melyet a szí-
nészet ügyéért kifejtett  s Sepsiszentgyörgy 
városa nevében kijelentette, hogy a „Székely 
Nép" cimü lapban az elnökség ellen napvilá-
got látott támadások nem a város közönsé-
gének iniciativájából történtek, az összes vá-
rosok képviselői örömmel csatlakoztak dr Má-
lik bizalmi indítványához. Utána Józsa Géza 
kerületi titkár az elmúlt évről Bzámolt be s 
részletes ismertetésével tanújelét adta ugy 
jártasságának, mint tisztán a közérdek által 
vezérelt Bzinügy iránti szeretetének. Örömmel 
jelentette be, hogy az egyesült városok szin-
ügye a kerületi rendszer alatt sokat fejlődött 
B a városok élénk érdeklődése folytán  még 
fejlődni  fog.  A közgyűlés legfontosabb  tárgyát 
a legközelebbi 3 évre az igazgatóról való gon-
doskodás képezte, a mely tárgyban a közgyű-
lés egyhangúlag a pályázati hirdetés mellett 
foglalt  állást A jövő évi idényre a városok a 
következő időben osztattak be. 

Nagyenyed: szeptember 1-től október l-ig; 
Sepsiszentgyörgy: október 3-tól november 4-ig; 
Torda: november 5-től december 6-ig; Foga-
ras december 8-tól január 7-ig; Erzsébetváros : 
január 9-tól január 26-ig; Gyergyószentmiklós: 

január 28-tól február  25-lg; Csíkszereda: feb-
ruár 27-től április 8-ig; Kézdivásárhely: ápri-
lis 10-től május 8-ig ; Torda: május 9-től ju-
junius 9-ig ;t Sepsiszentgyörgy junius 11-től 
jnnius 30-ig; Kovászna : julius 1 tői julius 
15-ig; Tusnád ; julius 17-től julius 25-ig ; Elő 
patak : julius 17-től augusztus 13-ig és Kéz-
divásárhely : augusztus 14-tól augusztus 31 ig. 

A jövő évi közgyűlés Gyergyószcntmiklós 
város meghívása folytán  1911. február  havá-
ban Gyergyószentmiklóson fog  megtartatni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Választás a vármegyénél. A vár-

megye törvényhatósági bizottsága f.  hó 31-én 
tartja rendes nyári közgyűlését, melynek két 
fontosabb  és különösebb érdeklődést keltó 
Ugye az ösztöndijak, segélypénzek kiosztása 
és a Lázár Miklós nyugdíjazásával megürese-
dett I. aljegyzői állás betöltése. A pályázati 
határidő f.  hó 11-én járt le, mikorra a követ-
kező szabályszerűen beadott pályázatok ér-
keztek : Az I. aljegyzői állásra pályáztak dr. 
Gaal Endre II oszt. aljegyző és dr. Sándor 
Gyula I. oszt. Bzolgabiró. II. oszt. aljegyzőnek 
pályázott dr. Elthes Gyula II. oszt. szolgabíró, 
ErŐBS JózBef  III. oszt. aljegyző és Bójtliy Gá-
bor allevéltárnok. I. oszt. szolgabírónak pályá-
zott dr. Elthes Gyula és Puskás Imre II. oszt. 
szolgabirák. A 111. oszt. aljegyzői és II. oszt. 
szolgabírói állásokra pályáztak Domokos Sán-
dor, Mihály Lajos és Sípos Lázár közig, gya-
kornokok. III. OBzt. aljegyzőnek pályázott még 
Böjtliy Gábor allevéttárnok. A díjtalan közig, 
gyakornokokon kívül díjas közig, gyakornoki 
állásra pályáztak dr. Tamás Lázár és Minier 
Lajos. A választás iránt rendkívül uagy ér-
deklődés mutatkozik ; a minden vonalon erős 
küzdelemre van kilátás. A közgyűlés igen né-
pesnek Ígérkezik. Gyalókay Sándor főispán 
300 terítékű bankettet ad. 

— Kinevezések. A pénzügyminiszter Far-
kas Imre pénzügyi számellenórt a Székelyud-
varhelyi pénzügy igazgatósági számvevőség 
csíkszeredai kirendeltségéhez, pénzügyi szám-
vizsgálóvá kinevezte. 

— Gyalókay Sándor, Csikvármegyv főis-
pánja Fülöp Alajos árvaszéki iktatót jelenlegi 
szolgálati helyének megtartásával tiszteletbeli 
árvaszéki irodaigazgatóvá nevezte ki. 

— Áthelyezések. Fekete Imre kir. tör-
vényszéki biró saját kérelmére az erzsébet-
városi királyi törvényszékhez helyeztetett át. 
Őszinte szívvel sajnáljuk Fekete Imre törvény-
széki biró eltávozását, mert az ugy törvény-
székünk, valamint társadalmunkra veszteség. 

— Becher Adolf  erdőgondnok Bereckre 
helyezte» á t 

— Változások a oaendörség köréből. 
Hodossy Jánost a gyergyószentmiklósi m. kir. 
csendórszárny hadnagyát Nagykárolyba helyez-
ték á t Helyét Wagner Oszkár zászlós fog-
lalta el. 

Kék bársony volt a táblája, aranyból vert 
cimer rajta, fehér  velin a papirka s fekete 
betűkkel irva bele egy fiatal  kiB leány minden 
gondolata, szive vágyódása, lelke óhajtása: 
szóval ez a kicsi jószág az állandóság színébe 
burkolva, ez az édes napló volt az 6 egész 
világa. 

Odalépett hozzá, ajkához emelte s rá le-
helte csókját, azt a szűzi lebeletet, amelynek 
perzselő hevét nem érezte még más, csak a 
papa, mama, meg az a kicsi könyv. 

Felnyitotta, aztán imi kezdett ott, ahol el-
hagyta, szapora betűkkel, görbe, dőlt sorokkal: 

Február 12-én este 10 órakor. Nincs a vi-
lágon aranyosabb papája senkinek, mint ne-
kem a kis Gizikének. 

Szegény papa beteg és mégis elenged a 
bálba, nem akaija megrontani az ő kicsiny 
leányának nagy örömét Ez az első bálom, 
ma leszek nagy leány, én leszek a legszebb, 
én táncolok legtöbbet, és a papa oly jó, hogy 
ki se mondhatom I — Pá édes kis naplóm, 
mqjd ha haza jövök, elmesélem néked, hogyan 
mulattam, mennyit táncoltam és ki volt a leg-
szebb. 

Aztán felszökött  fürgén,  ruganyos lépéssel 
pihegő kebelei sietett ki, — ki a mennyor-
szágból a siralom völgyébe. 

Mig Gizike naplóját megírta, aa történt, 
hogy a méltóságos ur nagyot talált csuklani, 
de oly nagyot, hogy a lélek abba a mlnutába 
elröpült roskatag hüvelyéből, elröpült oda, ahol 
párducáé is kacagáayos ősei már svázadok 
óta várják monoklis utódokat, hogy majd együtt 
Váiják a feltámadást  e Gábriel arkangyal zugé 

harsonájának földet  rázó hangját Ahogy Gizike 
megtudta, mi történt, fekete  lett előtte a kékbe 
játszó szoba, megtántorodott és biztosabb tá-
maszték hiányában belekapaszkodott báli be-
lépőjének lágy battyuprémjébe. — A gondoB 
mama, ki e szörnyű pillanatban is csak sápa-
dozó kis leányát látta, gyöngéden átkarolta a 
roskadozót s visszavezette szobájába. 

— Maradj itt lelkem, mundá becézgetve, 
pihend ki magadat — nem neked való lát-
vány e z . . . 

A magára hagyott Gizike előtt sötét lett 
a világ, sötét a szobájának fehér  tapétája, a 
duzzadó csipkével borított fehér  ágy, s az ágy 
függönyeit  összetartó kacagó ámorok, mind 
mind sirni kezdtek, addig-addig sírtak, míg 
Gizikéből is kitört az elfojtott  görcsös zokogás. 

Lehajtotta a fejét  patyolat karjára s meg-
megrándult harmatteste. Patak folyt  az arcán, 
s ahogy felszáritá  csipkekendőjével, -ráesett a 
szeme kicsiny naplójára, amibe idáig csak 
öröm éa boldogság volt irva. Megreszketett 
lelke a jelen láttára, fázósan  burkolta be ma-
gát a köpenyébe, felszaladt  a hideg szivéből 
agyába s azt a gondolatot, mely ott el volt 
rejtve, lelkének mélyébe a kinos vergődés 
napvilágra hozta, kezébe vette a tollat B a 
könnytó! ázott fehér  papiroson otromba betűk-
kel, reszkető kezével leirta gondolatát s bele-
lehelte a leirt gondolatba egész leány lelkét 

Én édes Istenem — ezt irta Gizike — 
van-e boldogtalanabb lény ezen a világon, 
mint én, hogy éppen ma kellett a papának 
meghalni I... 

— Kinevezés. Dezső János erdőgondnokká 
neveztetett ki Bánfihunyadra. 

- - EljegyBés. Tusnádi dr Elthes Zoltán 
helybeli ügyvéd folyó  9-én tartotta eljegyzé 
sét Bzent-katolnai Demény Ferenc kir. ítélő 
táblai biró és neje reichenfeldi  Iieicher Irén 
kedves szép leányával Mariskával. — Őszinte 
szivból gratulálunk! 

— Készül a villanyvilágítás. Városunk 
agilis polgármesterének dr Ujfalusi  Jenőnek 
az érdeme az, amit az eildigi huza vona után 
alig reméltünk, hogy még a folyó  év októ-
ber közepére a városi villanyvilágítás készen 
lesz. Amint biztos helyről értesültünk az épí-
tés vezetőség irodája már leköltözött s a vál-
lalkozó október 15-re a világítást teljesen el-
készíti. A város közönségének az érdeke most 
már az, hogy az intézményt felkarolja  minél 
több láng bevezetésével. 

— Miniszteri adomány. A m. kir. folil-
mivelésügyi miniszter a tekerópataki gazda-
kör részére egy 100 kötetből álló s a megál 
lapított minta szerint az I. II. könyvcsoportok-
ból egybeállított népkönyvtári könyvgyűjtő 
ményt ezen kívül a gazdakör részére a nép-
könyvtár elhelyezése céljából egy könyvszek-
rény beszerzésére 20 koronát engedélyezett. 

— Beiratkozások a csikmegyei polg. 
leányiskolában 1910. szeptember hó 1., 2., 3., 
napjain délelőtt 9— 12-ig, délután 3—5 ig az 
igazgatói irodában. Javitó-, felvételi-  és pót-
vizsgálatok szeptember hó 5-én ; a tanév meg-
nyitása szeptember hó 6-án. 

— Gyilkosság. Rövid időn belül a máso-
dik eset városunkban, hogy rombol az alkohol. 
Ha a falusi  korcsmák undok gőzének hatása 
alatt a l'ejbeveréseket, agyonütéseket olvassuk 
vagy halljuk, ha a műveltség alacsony fokán 
álló nép fékevesztett  vad indulatai az esküdt-
szék padjain leplezetlenül kerülnek a nyilvá-
nosság elé, gondolkodóba esünk, hogy vajon 
a müveit társadalom, a felvilágosodott  osztály 
mit tudna teremteni az emberi indulatok meg-
fékezésére.  Ha pedig azt halljuk, hogy intelli-
gens emberek az alkoholnak hatása alatt, ki-
vetkőzve emberi mivoltjukból undokabb álla-
potban az állatnál fegyvert  ragadnak felesé-
geik, feleb:  rátáik ellen, megrendelünk, s elve-
szítjük a hitet, hogy az alkohol rombolása 
ellen védekezni képesek lennének. A ki egy-
szer ennek a nyavalyának rabszolgájává sze-
gődött, annak megszűnik az erkölcsi érzéke, 
leomlanak az előítéletek és kanztok ur és pa-
raszt egyaránt ott fetreng  a porban és piszok-
ban, elveszíti embertársainak tiszteletét t> guny-
tárgya lesz mindannyiunknak. Sajnos, hogy a 
kis városunk közönsége bőségesen meg van 
mételyezve e nyavaljától. Minden éjszaka tele 
vannak reggeli órákig a korcsmák, kártya és 
alkoholtól letörve lát sok urat a reggeli órák-
ban haza ván.szorgani a munkán korán kelő 
faluBÍ  nép. Folyó hó 13-án is gyilkossá tett 
az nlkohol egy embert, ki részeg állapotban 
késsel a kezében este 9—10 óra között Ko-
vács János rendőrkapitány háza előtt leszúrt 
egy teljesen ártatlan embert. A gyilkos Buták 
Pál íuuukás, ki Botár Dénes (kántor) asztalos, 
csiktaplocai lakost, amint este hazafelé  igye-
kezett, az uton kitámadta és késével oldalán 
mellén és karján ugy összeszurkálta, hogy a 
helyszínén meghalt. A sáncba dobott holttes 
tét reggel találták meg. A boncolás megtör-
tént és a gyilkost elfogták. 

— Ünnepélyes szent mise. A helybeli 
róm. kath. templomban folyó  hó 18-án, O Fel-
sége 80-ik születése napján és 20-án, Szent I>t\ áa 
elBŐ magyar király ünnepén délelőtt 10 órakor 
ünnepélyes istentisztelet lesz. Dr. Szekeres 
József  plebánoB 20-án meghívás folytán  Bor-
Bzékfürdőre  megy hol bucsu tartatik. 

— Uj körjegyzők Az elmúlt hetekben 
megsemmisített körjegyzőválasztás következ-
ményeképpen f.  hó 10-ik napján Nagygalamb-
falván  ismét körjegyző választás volt. Ez al-
kalommal, 8 pályázó közül, erős versengés 
után, Godra Mihály volt székelydályai helyet-
tes körjegyzőt választották meg körjegyzőnek. 

— Értesítés. A csiksomlyoi róm. kath. 
főgimn.  igazgatósága értesili az érdekelt BZÜ-
lóket, hogy a fótaubatóság  a párhuzamos I. 
osztály megnyitását engedélyezte. A beiratá-
sok ideje szeptember 1—3. napja. A beira-
táskor elemi isk bizonyítvány, keresztlevél és 
ujraoltási bizonyítvány szükséges. A behatás-
kor a beiratási, értesítői stb. díjban 10 K.-t 
s a tandíjnak (40 K. nem kath. vallásuaknak 
60 K.) legalább felét  okvetlen be kell fizetni. 

— Megváltóinak a bélyegek. A király 
ez évben tölti be életének 80-ik évfordulóját 
A nagyjelentőségű évfordulót  az egész monar 
chiában nagyszabású ünnepségekkel teszik em-
lékezetessé, melyekből a postaintézmény is 
kiveszi a maga részét olyan formában,  hogy 
a levélbélyegek külső alakjának ideiglenes 
megváltoztatásával fogja  jelét adni. A levél-
bélyegeket ugyanis olyképen változtatják meg, 
hogy a keretet megnagyobbítják és ugy az 
alsó, mint a felső  megnagyobbított szegélyre 
1830-1910. évszámokat nyomtatják. A bélye-
gek eladása mindaddig tart a míg a készlet 
el nem fogy  A levélbélyegek minden posta-
küldeményekhez díjazásképpen fölhasználhatók 
és 1916. év végéig maradnak érvényben. 

— Biztosítási képviselet . Amint hall-
juk, egy népszerű életbiztosító társaság váro-
sunkban is képviseletet szervez. E képvise-
let által, az illető fényes  mellékjövedelemre 
tehet szert. Ajánlatok „Fényes mellékjövede-
lem 2223" jeligére Blochner hirdetőjébe, Bu-
dapest, IV. intézendők. 3—3 

Hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város n. é. tanácsa 

által alulírott vállalatnál megrendelt villa-
mos világítási és erőátviteli telep építése 
a mai napon megkezdődvén, van szeren-
csénk az igen tisztelt közönség szives tu-
domására hozni, miszerint ugyancsak a mai 
napon Elektrotechnikai építési irodánkat 
Ganz-féle  Villamossági Részvény-Társaság 
Csíkszeredai Építés vezetősége czimén 

Rákóci-utca 13. szám alatti üzlethelyiség-
ben (Dóczi Idzsef  ur házában) megnyi-
tottuk. 

Elfogadunk  minden a villamos szak-
hoz tartozó megrendeléseket, nevezetesen: 
lakás,  üzlethelyiség,  kerthelyiség,  szín-
ház, továbbá köz- és  magánépületek 
villamos  világítása,  valamint  kis- és 
nagyipari  célokra,  villamoserőre  be-
rendezendő  erőátviteli  munkálatok  el 
készítését. 

Irodánk egész napon át rendelkezésére 
áll a t. közönségnek, a hol készségesen 
adunk felvilágosítást  bármely villamos be-
rendezésre vonatkozó szakkérdésekben, s 
egyben elfogadunk  megrendeléseket, me-
lyeket a legrövidebb idő alatt, s a Ma-
gyar Mérnök  és  Építész  egyesület  ál-
tal jóváhagyott szabályok szigorú betar-
tása mellett az i. t. közönség teljes meg-
elégedésére fogunk  elkészíteni. 

Világcégünk  jóhirneve már magá-
ban kellő  garanciát  nyújt  munkálata 
ink pontos és  lelkiismeretes  kivitele 
tekintetében,  s ezen kívül mindazon be-
rendezésekre, melyeket kizárólag mi ké-
szítünk, a berendezések nagyságához mér-
ten 6 hónaptól  1 évig  terjedő  teljes 
szavatosságot vállalunk munkáinkért, a 
mely idő alatt a berendezéseken, — min-
den erőszakosság kizárásával előforduló 
hibákat — teljesen díjtalanul helyre hozzuk. 

Elfogadjuk  továbbá villámJS csillárok, 
függesztékek,  ámpolnák, fali  karok és 
egyéb világító testeknek, a legdíszesebb-
től a legegyszerűbb kivitelben történő 
szállítását, illetve azok felszerelését,  s erre 
vonatkozó nagy választékú árjegyzéke-
inkkel kívánatra ugy irodánkban, vala-
mint az i. t. megrendelő lakásán is kész-
ségesen szolgálunk. 

Vállaljuk továbbá a már használatban 
lévő petróleum, illetve légszesz világításra 
berendezett csillárok, függesztékek  és fali 
karok oly módon történő átalakítását, • 
hogy azok továbbra villamos világításra 
legyenek használhatók. 

Végül tudomására hozzuk az i. t. kö-
zönségnek, hogy az egyes berendezések-
hez szükséges műszaki felvételeket,  ter-
vek elkészítését, vezetékek és világitótes-
tek, valamint a fogyasztást  mérő műszer 
célszerű elhelyezését, s mindezek műszaki 
magyarázatát, — ha ezek kivitelével cé-
günk bizatik meg teljeses díjtalanul ké-
szítjük el. 

Csíkszereda város igen tisztelt közön-
sége szives pártfogásába  ajánlva magun-
kat, maradtunk kiváló tisztelettel 

Ganz-féle  Villamossági tyészv. Társ. 
Csíkszeredai építés vezetősége. 

Tannlnnal / felvétetik  kellő iskolá-
lallUlOnaK val biró 13—15 éves fiu 
Trohán József  vas-, fűszer-,  olaj- és 
festék-üzletében,  Csíkszeredában. 

3—3 

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

m e * egy kőház ^ i m 
mely áll négy szoba-, konyha-, mosó-

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



33. «zi®- C S Í K I L A P O K 3-ik oldal. 
Ad. 483—910. mj. 

Hirdetmény. 
A csikmegyei „Lóbeszerzési", „Ruhá-

/.iii" és .Ipar"-alapokból folyó  évben ado-
mányazandó ösztöndíjak és segélyek tár-
cában 483 -910. mj. és ad 483—910. 
liil. számok alatt a .Csíki Lapok" és 
„Gyergyó" cimii lapokban közzétett hir-
detményre való hivatkozással, külön-kü-
lön értesítés helyett tudomására hozom 
az érdekelt tanuló ifjaknak  e helyen, hogy 
a magánjavak igazgató-tanácsiinak folyó 
évi augusztus hó 16-án tartott ülésében 
724—910. mj., 723—910. mj. és 725— 
;>10. mj. számok alatt hozott határozatai 
szerint ösztöndijat és segélyt a következő 
tanulók nyertek: 

A) a .Lóbeszerzési alapból": Ambrus 
András Andrásé 200 kor., Biró Ferenc, 
Adorján Károly, Kovács István, Csató 
Árpád, Mihály Deák József,  Ambrus Fe-
lL.„c 80 80 kor., Kánya Lajos, Pélerffi 
Liszló. Holár László, Márton János Ven-
celé. üyörgy Béla, Ferepcz Márton Jó-
zsefé  70—70 kor., Csíki János, Csíki 
István Lajosé, Gegő István, Korpos Ádám, 
C iyörííi Ignác, Antal András 100—100 
kor. segélyt. 

B) a „Ruházati alap"-ból: Kemenes 
Antal a bölcsészettudományi, Horváth 
lerenc az erdőóri szakiskolai, Miklós Do-
mokos az erdészeti, Lajos Ferenc a jogi 
Lajos István és Bocskor Adám az orvosi, 
Benedek Imre, Kozma Pál Ferencé, Fülöp 
Márton, Baróti István, id. Kedves Miklós, 
(iái Antal, Domokos Ignác, Borsos Ta-
más, Fülöp Ágoston, Rokaly Miklós az 
alialvi felső  népiskolai 100—100 koronás 
ösztöndíjat, Várterész Aladár, Markos Al-
bert, Kovács Lajos, Mihály Gergely, Erős 
['éter, Élthes Endre, Ambrus László, Or-
bán Gábor, Csutak Béla, Sándor József 
Gergelyé, Baga Bálint, Kovács András 
Péter Sándor, Szopos András, Szász Re-
zsó, Kovács Dezső, Demény Elek, De-
mény József,  Köllő Alajos Dezső, Bartha 
Antal, Fazakas Ferenc és Csató István 
200-200 kor, Gáspár József  300 kor., 
[Ménesi János, Bernád Ágoston, Salamon 
Alajos, Rácz József,  Hajnód Gábor, Gaál 
Alajos, László Antal, László Pál, Mada-
ras János, Csergő Tamás, Ferenczi Zol-
tán, Botár Dávid 400—400 kor. segélyt. 

C) az .Ipar alap"-ból: Fejér István, 
Gál Sándor, Vas Imre, Székely Sándor 
400 — 400 kor., Balázs István Jánosé, Sze-
kuia Zakariás, Márton Aron, Balázs Bé-
csi István, Csíki Ferenc, András Gyárfás, 
Miklós Géza, Balázs Gergely, Kovács 
Ilona és Orosz Kálmán 200—200 korona 
segélyt. 

Többi folyamodók  ugy a „Lóbeszer-
zési", mint a .Ruházati" és .Ipar alap"-
nál elutasiltattak. 

Csikvármegye magánjavai igazgató-
tanács elnöke. 

Csíkszereda, 1910. augusztus 16-án. 
Fejér Sándor, 

altspán, ig.-tanács elnöke. 

Pergetett havasi méz 

Szám 0146-1910. tlkvi. 
Árverési hlrdetmtny és feltételek  kivonata. 

A esikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 
tlkvi Imtóság az .Általános nyugdíjintézetnek" 
Benke Józselné oz.: Márton Anna elleni vég-
rehajtásos Ügyében végrehajtató kérésére a 
végrehajtási árverést 1394 kor. 95 HU. s jár. 
erejéig a csíkszeredai kir. törvényszék, a esik-
szentniártoui kir. törvényszék, a csikszentmár-
toni kir. jbiróság területen lévó a Csikbánk-
fulva  község hutámban fekvó  a csikbánkfalvi 
2062 sz. tlkvben A + 40/2 lirsz. ingatlanra 
2000 kor. ezennel megállapitot kikiáltási árban 
elrendeli. 

1. Az árverésre határnapul 1910. évi 
szeptember 30. napjáDak d. e. 9 ó rá j á t 
Csikszentgyürgy község házához tűzi ki 

CsíkBzentmárton, I!l10. június hó Ili án. 
Gőisy Pé te r s. k. 

blr. j&r&sbiró. 
2!)3. szám. 
l'JIO. vhui. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1HS1. évi 

IA. te. 102. illetőleg az 11108. évi XU. t.-e. 
111. §-a értelmében ezennel kiizhirn) teszi. 
Iiogy a brassói kir. járásbíróságnak l'.HO. n i 
8125. polg. számú végxéne következtében Ho-
rosnyaí L Dániel ügyvéd által képviselt Ki-
nyerés Károly brassói cég javára 725 K. ;JK 
lill s jár. erejéig l'JIO. évi június hó 17-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján fe-
lült'oglalt és 'J27 K. 55 till.-ie becsült követ-
kező ingóságok, u. m házi bútorok é> egjéb 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a CiikszeiUtnát toni kir. 
járásbíróság l'JIO ik évi V. 14!) 1 szánni vég-
zése folytán  725 kor. Ü8 lill. tőkekövetelés 
ennek l'JIO. évi február  hó 18 napjától járó 
t i0 , kamatai és eddig összesen 87 kor. lill 
lillerlien bíróilag már megállapított, költségek 
elejéig, Csíkszentgyörgy UánM'alva községben 
vegrehajtast szenvedők lakásán leendő meg 
tartására 1910. aug. 19-ik napjának d. u. 2 
órá ja hataridóül kitlizetik és althoz a venni 
száudékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX tc. 107. és 108. § ai ertelniébeu kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén becsatolt alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
másuk is le- és fellilloglaltatták  es azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1008. évi XLI. te. 20. S- értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1010. évi augusztus 
hó 3-ik napján. Ambrus Lajos, 

kir. Iilr. vépri-lmjló. 

Szám 486/1910. 
Faeladási hirdetmény. 

Csiktaploca közbirtokossága részéről 
közhírré teszem, hogy nevezett közbirto-
kosságnak tula donát képező a tolvajosi 
ut mellett fekvő,  mintegy 8.0 k. hold ki-
terjedésű területen lévő, 1021 köbmé-
terre becsült lucfenyő  haszonfa  4520 
(Négyezerötszázhuz) korona kikiáltási ár 
mellett Csiktaploca község házánál 1910. 
évi augusztus hó 29-én d. e. 10 órakor 
tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekö-
tött nyilt szóbeli árverésen el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10"Va bánatpénz kép-
pen az árverési biztos kezéhez leteendő. 

Az 1 korenás bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatok szintén 10 százalék bánatpénz-
zel vagy megfelelő  óvadékképes érték-
papírral látandók el. Az ajánlatban kije-
lentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési faltételeket  ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó adatok a taplocai községházá-
nál megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1910. augusztus hó 9. 
Bácher Adolf, 

I kii', rnl'iptmliiok. 

a<£53>0 kisebb üvegek-
ben kilogram-
monként 1 kor. 
32 fillér  bruttó. 
O r e s üvegek 
v isszavál tat -
nak. Kapható a 

CSIKTAPLOCZAI FOGYASZ-
TÁSI SZÖVETKEZETNÉL. 

Felvétetik 1-4 

fiatal  kereskedösegéd, ki vidéki fűszer-, 
vas- és rőfösüzletben  alkalmazva volt Csik-
szentlamáson Trohin Béla kereskedőnél. 

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

Gőztégla- és fedőcserépgyá-
ramat teljesen újra berendez-
tem, gyártok első minőségű 

MÉSZMENTES FALI-
TÉ6LA ÉS HORNYOLT 
FEDŐCSEREPET. 

Gyártmányom bármely más gyárt-
mánynyal ugy ár. mint minő-
ség tekintetében versenyképes. 

Képviselőt keresek. 
Özv. Zuliáni Péterné 

; tégla- ét cserépgyáros, MálnásfQrdö. 
15-15 

Kultur haladás. 
A világhíres Savoy-féle  CRKMK IDEAL 

elismert legjobb arezszépitő és bórtino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszertárában ere-
deti gyári álban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér  . K 1G0 
1 „ „ „ rózsa . r 2'— 
1 doboz , „ pouder . 3'— 
1 probadoboz - „ r „ 1 — 
l darab „ T szappan . . —'70 

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

Knnek aesoda világhíres CRKMK IDEAL 
szépitőszernek jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját megbirálására 
bízom, mert bátran állithatom, hogy az 
első próbatégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 12—22 
Első Csikmegyei Illatszer és Plperekeres-
kedis Csíkszeredában. FEKETE VILMOS. 

Hirdetés. 
A szatmári irgalmas nővérek vezetése 

alatt álló, sepsikőröspataki „Gróf  Kál-
noky"-féle  intézet elöljárósága tisztelet-
tel hozza a nagyérdemű közönség tud-
tára, hogy fönnevezett  intézetbe felvételt 
nyerhetnek oly belnövendékek, kik az 
elemi iskola 1 —VI. osztályait akarják vé-
gezni. Bővebb felvilágosítást  nyújt a pros-
pektus, melyet a tisztelt érdeklődőknek 
szívesen küld az elöljáróság. Sepsikörüs-
palak, 1910. augusztus hó. 2—2 

Hirdetmény. 
A Lárencz örösök tulajdonát képező 

ingatlanok Csiktaploczán a községházánál 
1910. évi augusztus hó 20-án d. u. 3 
órakor nyilvános árverésen eladatnak. Az 
árverési feltetelek  a községházánál a hi-
vatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csiktaplocza, 1910. augusztus 10-én. 
2-2 Dr. Botár Benő, 

megbízott. 

Szülők figyelmébe I 
A közelgő iskolai idényre jobb csalá-

doktól alsóbb osztályú izr. tanulók Bras-
sóban uri háznál teljes ellátásba elfogad-
tatnak. Zongora, valamint hegedű a ház-
nál rendelkezésre állanak. Közelebbi cím 
megtudható a kiadóhivatalba, i_2 

Eladó. 
Csiksomlyón egy jó karban lévő tűz-

mentes anyagból épült gazdasági épüle-
tekkel, kúttal, kert és szép udvarral ellá-
tott 5 lakosztályból álló uri lakás bármely 
elfogadható  árért szabad kézből eladó. 

Értekezhetni László Mária tulajdonos-
nál Csiksomlyón. 2-:i 

Ugyanott egy teljesen jó karban levő 
árogén gázvilágitógép, amely 20 lángra 
berendezhető és uri lakásba vagy ven-
déglői célra igen alkalmas, olcsó árért eladó. 

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

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
miudeii e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalóin és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron túrtok a inai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

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

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

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

FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

! AUTOéÉN HEGESZTÉS ÉS VÁ<SÁS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i és v i l ág i tá s i szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁN REPEDÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készitek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket.̂  
Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 31. szám.>| 



4-ik oldal. c s í k i l a p o k 33. szAm. 

KOVALD PÉTER ÉS FIA 
CSASZ. ÉS KIR SZAB. KELNE- ÉS SZŐRMEFESTŐ, VEGVTISZTITÓ ÉS GÖZKOSÓ-GVÁB 

BUDAPEST, »11, SZÖVETSÉG UTCA 37. SZÁM 
megbizói kényelmét szemelótt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesit és ez által módot nyújt a nagyérdemű 
közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mel-

lózésével — közvetlenül felkereshesse  — 
MÁTHÉ JÓZSEF CSÍKSZEREDÁBAN 

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válailja az uri-, női- és 
gyermek-öltönyök, diszitő és bútorszövetek, függönyök,  kézimunkák, 
szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stblek vegytisztitásat es fes-
tését. — Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérneműek  mosását is. 
A nagyérdemii közönséget biztosítva kifogástalan  munkájáról és mindékor 
méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe  ajánlja a képviseletet 

: —:— és számos megbízatást kér a 

K o v á i d P é t e r é s fia  c é g . 

ERTESITES! 
Van szerencsém az igen tisztelt városi és vidéki közönség szives tudomására 
hozni, miszerint Csíkszeredában, a Dóczi József-féle  házban, egy 

szoba-, cim-, templomfestő,  mázoló és aranyozó 
fizletet  nyitottam. — Midőn ezt a nagyérdemű közönség szives tudo-
mására hozni bátor vagyok, egyben mély tiszteletetlel kérem engem 
becses megrendelésükkel megtisztelni kegyeskedjenek. — Jó ízléses és 
csinos munka mellett a lehető legjutányosabb árakot fogom  számítani. 
9 Maradok kiváló tisztelettel: 1 0 

Biró György szobafestő és mázoló. 

6 3 1 0 0 0 I 0 8 3 0 ii 0 

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. 

0 0 0 P 3 0 0 F 3 0 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, 
hogy Csíkszeredában az özv. Nagy né és Biró Ár pád-féle 

NŐI PIVAT-KALAP-ÜZLETET ÁTVETTE^. 
Elvállalok mindennemű alakításokat, állandó raktárt tartok disz- és 
gyászkalapokban, valamint szőrme és angol női sapkákban. Nagy 
választék kalaptűk, virágok, tollak, csattok, szallagok és disz sely-
mekben, sima és vasalt bársonyokban. Vidéki megrendelések gyor-
san és pontosan eszközöltetnek. Mérsékelt szolid árak. — Kérve a 
nagyérdemű közönség szives pártfogását,  maradok kész szolgálattal 

Eer jó családhol vató leáar tasnlúnak relvétetik. M á t f e é  f é a s e í . 

Gseh István mészáros és hentes Gsikszereda. 
A fogyasztó  közünsi'g sziws ligwlmi't l'clhivni kivánom :i imii kor li-gki'nw-
srlili ijri'nyeit is kirlrgitö. nio<li>rniil lii'roii'N'ZWt. saját liázainlia atln-lyrzMt 

MÉSZÁROS- ÉS HENTES-ÜZLETEMRE. 
Ni'in kiim'ltrin sniimi anyagi áldozatot. ii'ifíy  a fogyasztó  kozíins/-̂ -» 
liszlán kr/rli. I, Kizl,-t,-si-lili. friss  li.-nt. ̂ i'iinkki.l. valamint IViss inallia-. 
luirju- .'s s.'il.'s-hiisokkal szolgálhassam ki. Mind lap kapliató: 

Párisi-, lengyel-, füstölt-  és szalámi-kolbász, dlsznófótsajt  és stbi cikkek. 
IViliiivkv.'s.'iii. Iiipjiy 11 lohasztó kőzons.'í; l. trk.'nvcselili Ívnyit is kî• -1 •'• -
^ilhi'ssi'iii. vci'si iiyki'j»t's árak im-lli-tt. Állandóan raktáron tartnk zsirt. papri-
kás-. I'iisti'ilt- i's l'.ll.T-szalonnát. Viil.'ki Hli'̂ lvlldi'lrsi-k a li'Kpontosaldiim 
i'szkiiziilti'lnrk. A 111. 1. közünm'-B pártfogását  kól\v. kiváló lis/ti-l.-ltcl 

CSEH ISTVÁN, mészáros és hentes, CSÍKSZEREDA. 

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

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

KI fogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-
nyösebb kamatozás mellett. 

Kölcsönöket adunk betáblázás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölesönöket nyujtunk az érték 8U százalékáig, a tőzsdén jegy-

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

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

mmmmmmwww. lilffip 

g Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. | 
I Ima- és énekeskönyv f 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : Ş 
Szvoboda József  könyv- és papirkereskedésébeD. J 

C s í k s z e r e d á b a n . 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban bármi ly mennyi-
s é g b e n k a p h a t ó . Cim: 

cs iKY JÁNOSNÉ H1RDETESEK 
Szépviz-Csikszentmih&ly (állomás). 

27- 52 
olcsó ársz&mitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN-

Kitűnő minőségű éa l e g m a g a s a b b s z i l á r d s á g ú Por t land-Cemente t a ján l o l c s ó áron a 

PORTLAND-CEMENT-taYÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: ^ l T o e r t B S L I & Z B é s F i a . urak kereskedésében. 

NyoaatoU ttoobria J«nef  kBnynjoBdájtbaii 0«ikMer«Ub»n, 1910 




