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Újév. 
Ha az embernek joga van az esztendő 

valamelyik napján fáradozásában  és mun-
kájában szünetet tartani, akkor arra leg-
ártalmasabb az évforduló  ideje. A mult 
és a jövő vonják magukra figyelmünket. 
Amaz fátyolozatlanul  áll előttünk, de meg-
ítélése szenved életviszonyaink nyomása 
alatt, ez a sphynx képében testesül meg, 
mely a gyenge emberfiának  megoldhatlan 
rejtélyeket ad fel.  A lepergett esztendőbe 
való pillantás egyúttal pillantás az egész 
elmúlt életbe is; lebilincseli a felületes 
szellemet, mely önkényes reményekben 
mereng el és a higgadt észnek oly kevés 
befolyást  enged. 

A saját élethelyzet megbirálásában az 
ész kevéssé önálló, a komolyság fogya-
tékos, de annál hatalmasabb a remény. 
Az év utolsó napján sokan gondatlan 
megelégedéssel emlékeznek vissza hibáikra 
és botlásaikra, melyeket jól megfontolt 
cselekvéseknek tartanak, de rossz követ-
kezményeik még csak ezután fognak  be-
állani, csak az élet tülekedésében, szen-
vedélyes felindulásban,  gyenge óráikban 
követték el a jól megfontoltaknak  vélt 
cselekedeteket. De nem szabad megfeled-
keznünk az ellenkező felfogásunkról  sem. 
Víg kedély, örömteljes reménykedés, szi-
lárd önbizalom, sajnos, nem gyakori je-
lenségek a jelen megítélésénél és ha a 
nyilvánosság szava a pesszimizmus ellen 
fordulna  is, ugy annak uralma mégis ezrek 
és ezrek keblében megingatbatlan és azt 
sohasem a látszat, hanem csak igazi bol-
dogság és belső megelégedés fogja  onnét 
kiszoríthatni. Azok, kiket nem lehet el-
ámítani üres szavakkal, akik helyesen ér-
tékelni tudják az ellentétet s a rideg való 
és a pillanat reménye által félrevezetett 
örOmrivalgó világ közt, aggódva búcsúz-
nak el a régi esztendőtől és félve  üdvöz-
lik az újév hajnalhasadását. 

Az idő gombolyagáról egy év fejlett 
le. A megfigyelések  bősége, az emléke-
zetek sokasága, töméntelen remény, de 
mindezeknél több csalódás fűződik  hozzá. 
Így nagyon vegyes érzelmekkel vizsgál-
juk a világot. Nem minden, de nagyon 
sok megváltozott. Itt a halál ejtett héza-
got, melyet az idő kereke simított el; 
amott a szükségszerűség rideg parancsa 
fiatal,  friss  életei, mely még nem érezte 
a tapasztalat keserűségeit, önállóságra 
kényszeritett; édes álmakkal teli ez az 
élet, végzetes adománya ez a fiatalságnak, 
hogy kétszeres fájdalmat  okozzon a csa-
lódás. Ha más helyre tekintünk, azt kell 
látnunk, hogy önhiba vetette el a sze-
rencsétlenség csiráját. Itt az életfenlartás 
utján minden akadályt kíméletlenül el-
tipró haladás becsülést, tekintélyt, anyagi 
jóllétet hozott, amott a társadalom talán 
megvetőleg eltaposta a gyengét, aki az 
elhatározás órájában jövendő sorsát fél-
tette. így az esztendő, bárha csak rövid 
időtartam, mégis sokat megváltoztatott; 
igy alakul az emberélet gyenge, tehetet-
len bábbá, melyet a sors vagy az idő, 
ezek a nagy vezérek, előre vagy hátra 
tolnak, vagy egészen félrelöknek.  Ha meg-
kérdezhetnók Janust, aki az ifjú  arcával 
a jövőbe, agg fejével  pedig a múltba te-
kint, ugyan mit jósolna nekünk? 

Az idő folyamában  elvész akaratunk 
és kívánságunk, a zajos élet hullámai el-
mossák hajlamainkat és törekvéseinket, 
.gondolkozásunk és érzelmeink emléke 
nem marad az utókorra, mely közömbös-
ködnék. Minden óhajunk, reménységünk 
és kívánságunk, mindazok a szilaj szen-
vedélyek, melyek elragadnak bennünket, 
mindazok a gyengeségek, melyeknek alá 
vagyunk vetve, elvesznek az idő folyá-
sába. Ekként életünk hasonlít ama látha-
tatlan átomokhoz, melyeknek észleléséhez 
nem ruházott fel  a természet érzékkel, 
melyek azonban mégis összességükben a 

világot alkotják, azt a világot, melyet az 
ember szeme a határtalan égilevegőben 
kutal és csak megközelítően tud felis-
merni. Miként a merev materia minden 
•:!omja él és erőmegnyilatkozása révén 
közreműködik a világösszesség felépíté-
sében és fentartásában,  ugy a természet 
is működési kört ad az embernek, bár-
mily jelentékenynek lássék az a szerep, 
melyet a társadalmi szervezetben játszik, 
Kllzd, tusakodik az ember, törekszik és 
győ.", nyer vagy veszít, tevékenysége min-
dig kihat korának összeredményére, de 
élete még sem céltalan, ha ugy látszik 
is, hogy az idő folyásába  vész. 

Oltár-egyleti közgyűlés. 
Folyó év december hó 18-án tartotta a 

caikazereda—zsogödi oltár-egyesület közgyű-
lését az egyesületi tagok élénk érdeklődése 
mellett. Az elnök távollétében az igazgató, dr. 
Szekeres József  plébános lelkes szavak kísé-
retében nyitotta meg a gyűlést, amelyben han-
goztatta, hogy mennyire jól esik konstatálnia, 
hogy az egyesületi tagok átérezve feladatuk 
fontos  és magasztos voltát, ily illusztris szám-
ban jelentek meg. Ha ez a lelkesedés, mely 
e gyűlésben megnyilvánult, tovább is igy fogja 
dominálni a tagok szivét-lelkét, ugy öröm lesz 
élnie és közreműködnie annak a nemes célnak 
elérésében, melyet az egyesület zászlójára 
tűzött. 

A gyűlés elején felolvastatott  az elnöknó 
Í4V. Szász Lajosné levele, amelyben az eddig 
viselt tisztjéről való lemondását jelenti be, de 
egybeu jelezni kívánja, bogy lemondása még 
nem jelenti az egyesületből való kiválását; 
mint egyszerű tag amennyiben egészségi álla 
potai engedik, tovább is ugyanazon szeretette 
és buzgósággal fogja  az egyesület érdekeit 
szivén viselni, mint azt eddig tette. 

A gj Illés fájdalommal  vesz tudomást köz-
szeretetnek és becsülésnek örvendő elnökének 
elhatározásáról, lemondását nem fogadja  el és 

három egyesületi tagot küld ki, hogy elhatá-
rozásának visszavonására bírják. 

Ezután az erre a célra kiküldött bizottság 
megejti a pénztári szemlét, amelyet minta 
rendben talál. Az Oltár-egyeBület vagyona 1331 
koronát tesz ki, mely a esikmegyei székely 
bankban van elhelyezve kamatozás végett. 

Következett erre a tisztikar megalakulása. 
A tagok egyhangú ajánlata folytán  védnökök 
lettek: P. Mikó Ilona és Gyalókay Sándorné 
úrnők, kiket erről jegyzőkönyvi másolatban ér-
tesít a gyűlés. Alelnököknek Csíkszereda ré-
széről Császár Jolán, Zsögüd részérói pedig 
Nagy Bálintné választattak meg. Az egyesület 
jegyzője MártontTy Mariska, pénztárosa ismét 
Albert Ödönné, ruhatárosok pedig Herczka 
Gyuláné, Bocskor Erzsébet és Szathmáry Olga 
lettek. Végül a választmány alakult meg. 

Az igazgató bezáró beszédében még egy-
szer tevékeny munkásságra, az ültáriszentség 
tiszteletére s e tiszteletnek minél intenzivebbé 
tételére hivja lel a tagok figyelmét;  B azon 
óhajának ad kifejezést,  vajha az egyesület hi-
vatásos működése egy év múlva lehetővé tenné 
egy oltáregyleti kiállítás rendezését. 

Mivel értesülésüuk szerint a volt elnöknó 
semmi ezin alatt sem hajlandó többé mint ilyen 
az egyesületet vezetni, igy e tisztség betöl-
téséről gondoskodni a közel jövőben újra össze-
hívandó közgyűlésnek lesz a feladata. 

Iparkamarai közgyűlés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és 

iparkamara december hó 23-án tartotta 
ez évben utolsó teljes ülését. 

Az ülést Tauszik B. Hugó elnök aka-
dályoztatása miatt Bürger Albert alelnök 
vezette. 

Napirend előtt felolvasták  Petri Zsig-
mond levelét, melyben változott körülmé-
nyeinél fogva  a kamaránál viselt alelnöki 
tiszténél és beltagságáról lemond. 

A közgyűlés sajnálattal vette tudomá-
sul e lemondást és neki sok éven át ta-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Gyergyói atyafiak. 
- Irta: PORTIK ANDOR. — 

(Folytatás.) 
El is érte a célt, mert felemelkedik  az asz-

tal mellől Péter sógor tekintélyes alakja, fel-
emeli a poharát, Selláj Esván felé  fordul  és 
tiszteletteljes hangon mondja: — Tudom, hogy 
kied ea, az apja 6a, az öreg apja es mán rég-
óta s^ógájják a mü nemzetünket, de menye 
derága pénzt hoztak nekllnk; látom, bogy kied 
w tisztességgel, becsülettel jár a malomba. 

— Nincs es több ojan mónár az egéaz 
Gyergyóorsxágba — igaziţja ki Ferenc bá 

— Sze ippeg azt akaiám mondani — foly 
tatja Péter sógor, hogy akar hiszik kietek, 
akar nem, de nincsen panaszom Selláj Esván 
erányában, • ugy gondolnám, higy kietek es 
meg vónának elégedve. 

— Há hogyne vónának — szól közbe Fe-
renc bá, meg Gergé bá. 

— Há akkor azt mondom Selláj Esván — 
és kezet szórit vele — bogy tartsa meg az 
Isten kiedet erőbe, egészségbe, bódogságba a 
kedves csalárdjával is mUnkkel es egyetem-
ben nó, hogy még sokáig siógálhassa keed es, 
a Ha es, az unokája es a mll nemzetünket, 
Isten éltesse I 

— Kleteket es — feleli  rá Esván bá, aki 
nagy örömében nem tnd többet szólani, hanem 
kiüríti poharát, a melyből a sok dUledezés 
miatt as ital fele  már kilocsagott. 

Ferenc bá megtörüli a száját éa összesze-
dett gondolatainak szavakban ad életet, mond-
ván: 

— Láttyák kietek, én ezt mán rég akar-
tam mondani, a mit monda Péter sógor, de 
bá ugy kiment a fejemből.  Hejjába nó éltes 
ember vagyok, osztán meg nem es vagyok 
olyan szép szavú, mint Péter BÓgor, de azért 
én es csak azt mondom, tuggyák e kietek, Es-
ván bá a legUgyesebb ember ez kerek Gyer-
gyó tartománba. 

— Én penyét azt hiszem, bogy Öfessége 
F. Jóska összes tartományaiba — szól közbe 
Qergé bá... 

— Mán akar hiszik, akar nem, de még 
könyvedzik a két szemem világa, mikor lá-
tom, hogy mijén Ügyesen jár a keze a fűrész 
arányába, folytatja  Ferenc bá, mig Boriska-
ném megérkezik a telt üveggel és leteszi az 
asztalra. 

— Nono, mincsak, mincsak ifiju  asszon 
még kied Boriskaném, nem héjába, hogy ijen 
ifiju  ura van — mondja Esván bá tréfásan. 
És most már ó tölti meg a poharakat, hisz ó 
a legUgyesebb ember öfessége  a király összes 
tartományaiban, az ő keze jár a legügyeseb-
ben a fűrész  erányában, nincs több olyan mó-
nár, mint ő, az egész Gyergyóországában... 

* 

Este felé  van, az atyafiak  hangos beszél-
getéssel ballagnak a kapu felé  végig az udva-
ron. Uessze az Eszenyó, éj lesz, amig haza-
érkeznek s aztán hajnalban már fel  is kell 
kelniök. 

A kapuban megállanak még egyBzer meg-
köszönik Gergé bának, meg Boriskanémnek a 
szíves vendéglátást, mintha csak évek múlva 
láthatnák egymást, mig végre elindulnak, de 
Esván bá, mikor kilép a kapun, megbotlik va-
lamibe B ha Péter sógor nem fogja  meg, csú-
nyán megütheti magát 

— Jé varasgyék, kied szinte megjárá; pe-
dig hogy Péter sóger forgódék  — jegyzi meg 
fejét  csavargatva Gergé bá, ki hajdan fővel 
kandikál ki bites társával együtt a kapuból. 

— Nono mincsak, mincsak megbotlám, szinte 
elesék, pedig tuggyák kietek, hogy én nem 
szoktam annyit inni — mentegetódzik Esván bá. 

— De azétt méges csak Selláj Esván, Sel-
láj Esván a legügyesebb mónár, a mü inóuá-
runk — mondja Ferenc bá, akinek egy kicsit 
fejébe  szállt az ital, vagy legalább is anuak 
a szaga. 

— Isten álgya meg kieteket — moudja 
Péter sógor már harmadszor és elindul; utánna 
Belláj Esván, meg Ferenc bá is megmozdul-
nak lassan, kényelmesen, nehogy a lábukat fel-
sértse a csizma, vagy talán inkább azért, hogy 
-henogy megbotoljanak valamibe, mert az em-
berek azt gondolnák, bogy a korcsmából jónek. 

Boriskaném pedig még most is mond vala-
mit utánnuk a kapuból, hogy ezt ne felejtsék, 
azt ne felejtsék  el; tisztelem ezt, tisztelem 
azt, de az atyafiak  még oda sem ügyelnek, 
hanem meggyorsítják lépteiket. Sokat nem be-
szélgetnek, elmélkednek az elmúlt nap felett, 
vagy gondolkoznak azon, hogy holnap mit fog-
nak csinálni. Igy menuek haza felé. 

Mire az Eszenyőbn érnek, már tizet Ut az 
óra. Gyönyörll holdvilágos éj van ismét; a he-
gyek oldalain már kigyúltak az éji pásztortü-
zek; miként az égi csillagok; a pásztorok is 
nem régen hajtották álomra a fejüket. 

Halotti csend van az Eszenyőben, csak a 
fáradt  atyafiak  nehéz lépteinek tompa hangját 
veri egyszer-egyszer vissza a közeli fenyves 
oldal. Zaj nélkUI folyik  a kis Eszenyó vize, 
csak itt-ott csobognak a fehér  babok. A ma-

lom áll, nem zakatol a fűrész.  Még a kutyák 
sem ugatnak, pedig van hat lombos kuvasz, 
de érzik, hogy nem idegenek közelednek a 
falu  felől.  Két ház ablakából halovány tény 
világlik ki, de azért az otthon valók már 
alusznak. 

Péter sógor, Ferenc bá, meg Esván bá meg-
állanak a híd végén, .ímely az Eszenyón át a 
malomba vezet; körül néznek, gyönyörködnek 
a holdvilágos éjszakában, aztán boldog felvir-
radást kívánva elválnak. Hárman három felé 
mennek. 

Esván be keresztül megy a hidon s a ma-
lom felé  tart. Ott van neki az egy szobás ki-
csiny lakása, de ó inkább kint a malomban 
szokott aludni, hadd férjenek  el odabent az 
apróságok. Most is a malomban fog  aludni, 
nyugodtan alhatik, már nem fogják  elcsapni; 
amig él, addig ő lesz a mónár az eszenyói 
malomban. 

De ugy látszik, hogy Péter sógor, meg Fe-
renc bá ÍB lefeküdtek,  mert már egy ház ab-
laka Be világos. 

És ott bennt a faluban  Gergé báéknál is 
éj van. Minden olyan, mint amilyen a hajnal-
ban volt. Az udvaron az öreg Csendes alszik, 
a hájban a két öreg. A hold most ÍB beBUt a 
házba, álmos Bugarát megpihenteti a két öreg 
arcán, hogy álmuk még szebb és mélyebb le-
gyen. 

Ugy látszik minden készen álla kora reg-
geli indulásra, a CBikoB tananya a vizes korsó 
stb. Csak az a csúf  fekete  macska hiányzik 
még, persze ó most kitudja melyik szomszéd 
padlásán jelent meg a hajtó-vadászaton. 

(Vége.) 
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nusitott buzgó működéséért őszinte kö-
szönetét fejezi  ki. — Helyére behívták az 
utána több szavazattal jogosult beltagot, 
az elnökséget pedig megbízták hogy az 
alelnökiszék betöltése iránt intézkedjék. 

A szeszesitalokat tartalmazó palackok 
kötelező megjelölése tárgyában a keresk. 
kormány által egybehívott szakértekezletre 
Bürger Albert alelnök küldetett ki. Ha-
sonlóképpen a sörtermelés megadóztatása 
ügyében alakítandó szaktanácsba is. Tu 
domásul vétetett, hogy a kereskedelmi 
m. kir. miniszter 6 székelyföldi  alkalmi 
szövetkezetnek 5052 pár katona lábbelit 
adott munkába. 

A kereskedelmi miniszter azon kérde-
zésére, miszerint igaz-e, hogy a székely 
földi  munkások 99 százaléka külföldi? 
válaszolva előterjesztést tett a teljes ülés 
egy székely munkásközvetitő felállítása 
iránt. 

Köszönettel fogadtatott,  hogy a ke-
reskedelmi miniszter, Mátyás Lajos Páris-
ban dolgozó asztalossegédnek 400 korona 
ösztöndijat adományozott. A váltójog 
nemzetközi egységesítése tárgyában szer-
kesztett tervezetre véleményét a kereske-
delmi kormányhoz terjeszti, a kereske-
delmi miniszter leirata kapcsán elhatározta, 
hogy a turógyárosokat alkalmas módon 
figyelmezteti,  hogy a kevert túrók sza-
bályszerű jelzéséhez saját érdekükben, de 
a kiviteli cikket képező (liptói, székely 
stb). túrók érdekében is ragaszkodjanak. 
A munkás választmányok ügyében ugy 
határozott, hogy előbb a kamarai titká-
rok értekezletén tárgyaltassék. Tudomásul 
vétetett, hogy a kereskedelmi miniszter a 
kamara 1911. évi költségvetését jóvá-
hagyta. Az ipari továbbképző tanfolyamok 
fenntartása  ügyében a kereskedelmi mi-
niszterhez felterjesztést  intéz. A földgáz-
nak Marosvásárhelyre leendő bevezetése 
tárgyában a Magyar Gyáriparosok Orszá-
gos Szövetsége által tett intézkedést tu-
domásul vette, a vállalkozást melegen üd-
vözli és a vállalkozás hathatós támoga-
tását kilátásba helyezi. 

A mezőgazdasági termények és ter-
mékek és cikkek tárgyalására Bürger Al-
bert alelnök vezetése alatt egy bizottsá-
got küldött ki. Előterjesztését ezen bizott-
ság véleménye alapján terjeszti a földmi-
velésügyi kormány elé. 

Több kisebb jelentőségű ügy letárgya-
lása után az ülés véget ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzések. Dr. Zakariás Jenő ügy 

védjelölt eljegyezte Száva Katust, uéhai Száva 
Kristóf  leányát, Csikszeredábau. 

— Dr. Zakariás Antal ügyvédjelölt elje-
gyezte Bajkó Violettát Gyergyóremetén. 

— Kinevezés. Zalán István belUgyminisz 
teri segédfogalmnzót,  volt főispáni  titkárunkat 
kinevezték belügyminiszteri fogalmazónak. 

— Templomrablás Mélyen megbotrán-
koztató rablás történt folyó  hó ltí-án Csikszent-
mihályon. A templomba eddig ismeretlen tet-
tesek éjnek idején betörtek s hamis kulcs 
használatával nz oltáron levő szentségtartót 
kinyitották s onnan a több száz korona értékű 
áldoztató kelyhet ellopták. Az Ügyben a szép-
vízi csendórőrs erélyesen nyomoz, az isten-
tagadó elvetemült rablókat azonban még nem 
sikerült kinyomozni. 

— Előléptetés. László Dénes szálhegyi 
vezértanitót a főhatóság  igazgatónak nevezte ki. 

— Gyilkosság. Folyó bó 18-án Laczkó 
Dobri István gyergyóremotei lakos, feleségét 
fejszével  agyonverte. Tettének oka ismeretlen 
A gyilkost elfogták. 

— Oyáazrovat Dr. Berde Ferenc, me-
gyénk szülötte, egy nagy reményekre jogosf-

tott és nagytehetségű flatai  ember volt, kiben 
a tudomány egy páratlan szorgalmú és kiváló 
képességű egyént veszített. Vettük a követ-
kező gyászjelentést: Alólirottak a szív legmé-
lyebb fájdalmával  tudatják, hogi' " feledhetet-
len egyetlen flu  Laborfalvi  Berde Ferenc dr. 
m. kir. vegykisérleti állomási segéd-vegyész, 
folyó  hó 23-án reggel 9 órakor, életének 24-ik 
évében az Urban elhunyt. — A megboldogult 
földi  részei folyó  hó 25-én d. u. fél  3 ólakor 
fognak  a Karolina országos kórház kápolná 
jából az unitárius egyház szertartásai Bzerint 
a köztemetőben örök nyugalomra helyeztetni. 
Kolozsvár, l'J 10. december hó 24-én. Nyugod-
jék békében, emléke maradjou köztünk I La-
borfalvi  Berde Ferenc, Laborfalvi  Berde Fe-
rencné szül. Csikkarczfalvi  Lukács Anna, mint 
bánatos szülők. Csikdánfalvi  Kovács György, 
mint nagybátyja Laborfalvi  Berde Jáuosné 
szül. Berde Lina és Csikkarczfalvi  Lakács Ju-
liska, mint nagynénjei. „ 

— Gergely Péter kir. járásbirósági hiva-
talnok, 58 éves korábao, folyó  hó 27-óu bosz-
szas szenvedés után meghalt, Zsögödöen. 

— Tanc vizsgabal. Diószeghi Sándor tánc-
tanár tanítványaival jól sikerült tánciskoláját 
1911. évi január hó 7-én bemutató bállal fe-
jezi be, mely alkalomra ezúton is tisztelettel 
meghívja a táuc iránt érdeklődőket. 

— Az Dgyvédl gyakorlat meghosszabbí-
tása. Minthogy a Székely-féle  javaslatból pár 
hónap múlva törvény lesz, mindazok, akik a 
törvény életbeléptéig doktorátust nem szerez-
nek, csak két évvel később lehetnek önálló 
ügyvédek. A kik azt akarják, hogy az uj tör-
vény reájuk ki ne hasson és igy két évet nyer-
jenek, forduljanak  a dr. Dobó jogi szeminári-
umhoz (Kolozsvár, Bolyai ti. 3.), melynek se-
gítségével hal hét alatt letehetnek egy szigor-
latot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a be-
állott egyetemi rendszerváltozások következté-
ben a szigorlatok anyaga aránytalanul megna-
gyobbodott. Az intézet kikölcsönzi tankönyve-
ket helyettesítő, az összes szigorlati kérdése-
ket felölelő  jegyzeteit, melyekből otthon elké-
szült jelölteket rövid rekapituláló kurzus során 
készíti elő. A >Jogi vizsgák letétele» cz. most 
megjelent könyvet díjmentesen megküdi. 6—15 

— Magyar bál Brassóban. A Bras«ói 
Magyar Jótékony Nőegylet 1911. évi január hó 
14-én szombaton a városi Vigadó összes ter-
meiben Magyar Bált rendez. A bál egy ma-
gyar történelmi jelenet bemutatásával 8 és fél 
órakor veBzi kezdetét. 

— A székelyföldi  kádáripar hanyat-
lasa. A hajdan virágzó kádáripar a Székely-
földön  általában hanyatlást mutat. A három-
széki hegyvidék kádár háziiparosaiu kívül n 
legtöbb furg.ilmi  ponton csak egy-két kézmű-
iparos foglalkozik  „kádározással." Ezeknek is 
a javítás ad több munkát: bár az utóbbi ii.ő-
ben sörös és boros hordákra is tömeges meg-
rendelést kaptak Legnagyobb sikert a most 
végződó eszteudóben a szászrégeni kádáripa-
rosok termelő szövetkezete ért el, melynek 
sikerUlt a város nagyszámú iparosait kötelé-
kébe vonni és ott munkában tartani. A kádár 
ipari termékeket iukább s vásárokon értéke-
sítik. Tehát a fuvardíj,  vámköltség és elárusí-
tók ellátásának költsége ÍH nyomja. A uyers 
anyag drága. Tanonc és segédmunkás is rit-
kán akad. Kívánatos, hogy a kincstári erdők 
eladása alkalmával ezen iparágra is nagyobb 
figyelem  fordíttassák,  hogy mUvelói jobb és 
olcsóbb anyaghoz juthassanak. 

— A vasúti állomásfőnök  megsér-
tése. Felmerült esetből kifolyólag  elvi hatá-
rozatban mondotta ki a magyar királyi hatás-
köri bíróság, hogy a vasúti állomásfőnök  ren-
dészeti hatáskörében az állami közigazgatás-
nak közege. Hivatalos eljárásban ba valaki ót 
sértő kifejezéssel  illeti, kihágást követ el és 
az Ugy elbírálása a közigazgatási hatÓBág ha-
táskörébe tartozik. 

— Táncmulatság. Tusnád község közön-
sége, Koncz István esperes-plebános védnök-
sége mellett 1911. évi január 14-én, iskolai 
harmónium beszerzésére, a községháza dísz-
termében zártkörű táncmulatságot rendez. — 
Kezdete este fél  8 órakor_ 

— Halálozás. Csikcsekefalvi  Nagy La 
jos földbirtokos,  a jó éB első gazda példány-
képe, az ősi ármális székely nemes szokások 
féltékeny  megőrzője, folyó  hó 24-én délután 2 
órakor elhalt. Családja, szép rokonsága, jó 
gazdatársai és a szegények, egy nemeseu érző, 
vagyonszerző, de adakozó, jó embert fájlal-
nak benne. A család a következő gyászjelen-
tést adta ki: 

Alulírottak fájdalmas  szívvel tudatják, hogy 
Csikcsekefalvi  Nagy Lajos földbirtokos,  a hal-
doklók szentségének buzgó felvételével,  76-ik 
és boldog házasságának 53-ik évében folyó  hó 
24-én d. u. 2 órakor, 11 napi súlyos szenve-
dés után — mint áldozata a szép lótartásnak 
— megszűnt élni. A szelíd, istenfélő,  jó férj, 
jó édesapa, földi  részei folyó  hó 26-án d. u. 
2 órakor fognak  a helybeli r. kath. temetőbe 
örök n\ugalomra helyeztetni, lelki üdvéért az 
engesztelő szent mise áldozat ezen hó 29 én 
d. e. 8 órakor fog  az Egek Urának bemutat-
tatni ! Az örök világosság fényeskedjék  neki! 
Nagy Lajosné szül Fodor Amália bánatos öz-
vegye, Nagy Sándor bánatos fia,  Nagy Sán-
iorné sz. Becze Anna menye, Nagy Boriska 
unokájB. 

Fájdalmason érinti elhalása a nagykiterje-
désű Fodor, Nagy, Paál, Jakab, Pap. Stein-
mer, dr. Oláh, Becze, Czikó, Balog, Szabó 
Birtha és Balla stb családokat is. 

— Meglopott grófné.  Gróf  Mikes Ar-
minné hétfőn  délután megjelent a budapesti 
fókapitáuyságou  és bejelentette, hogy a bécsi 
gyorsvonaton meglopták. Győr és Komárom 
állomása között az étterembe meut a a sza-
kaszt felügyelet  nélkül hagyta. Amikor vissza-
tért hiányzott barnabőr kézitáskája, a melyben 
tízezer koronát éró ékszer volt. — Valószínű, 
hogy mig ő az étteremben tartózkodott valaki 
benyitott és ellopta a kézitáskát. 

— Kosaras tánc-estély. A csíkborzsovaí 
gazdasági ifju-ági  egyesület, az iskola termei-
ben, 1911. év i január hó 8-án (vasárnap), sa-
ját pénztára javára zártkörU kosaras táncestélyt 
rendez. 

— í té le t a Habár-ügyben. Péuteken 
éjjel 1 órakor hirdette ki az esküdtszék ver-
diktje alapján az ítéletet dr Balogh törvény 
széki elnök. — E szerint az esküdtek Habár 
Mihály lapszerkesztőt bűnösnek mondották ki 
Kossuth Ferenc és Szterényi József  sérelmére 
elkövetett rágalmazás vétségében s ezért 5 
hónapi államfogházra,  500 korona fő-  és 500 
korona pénzbirságra, behajthatatlanság esetén 
25-25 napi fogházra  és a költségek viselé-
sére ítélték. Habár védője Bemmiségi panasz-
szal élt. — Vi'zBonyi Vilmos ugy nyilatkozott, 
hogy ezt az abszurd íteletet a királyi Kúriá-
nak feltétlenül  meg kell semmisíteni. 

— Nyilvános szamadas. A csiktaplo-
cai műkedvelők társasága által november hó 
20-án rendezett jótékonycélu Katalinbál való-
ságos Ítéletidőre esett. Mindannak dacára ak-
kora közönség jelent meg, hogy ez a bál mél-
tán sorakozik a legsikerültebbek közé. S elis-
merésünket különösen kell hangsúlyoznunk a 
Csíkszeredából, PáJfalváról,  Csicsóból és több 
más helyről megjelent közönség iránt, a kiket 
igazi testvéri érzés vonzott a mi körUnkbe. 
A bál jövedelme jegyek eladásából 203 K 40 
f,  felülfizetésekből  50 K 20 f,  összesen 253 K 
60 f  volt. Felülfizettek:  Bálint Lajos főespe-
res 10 K, Daradics Félix 10 K, Györgypál 
Domokos 7 K, Péter József,  Gegó Sándor 5—5 
K, Jakab Ödön 2 K, Báca Károly, Czáka Béla, 
Kolonics Dénes, Pál Gáborné, Péter JánoB, 
Xántus Elek 1—1 K, Bartha Béla 80 f,  Cai-
Bzér Pető 60 f,  Bokor György, Cseh István, 
Gál András, Gergely Domokos, Imre Vendel, 
Koncsng Károly, Lajos István, Péter Sándor 
40—40 f.  Bakó József,  Csedő Imre és Fülöp 
Imre 20—20 f.  — A kiadások összege 116 K 

68 fillért  tett ki, s igy maradt tiszta jövede-
lem 137 K 2 f,  mely összegből, mint legsür-
gősebbet, a gazdakör és ifjúsági  egyesület he-
lyiségének flltéssel  és világítással való ellátá-
sát határoztuk el. Fogadják a jólelkU adako-
zók, a kUlénösen nemes szivU védnökeink há-
lás köszönetünket. Búzás János a társaság 
elnöke. 

— Egyik székely fala  temetőjében ol-
vaBható a következő fejfa  felirat: 

„Itt nyugszik Pu-
Ki János hu-
szonkilenc éves. 
És ilyeténképpen 
Nyomá ótet képen 
A mestergerenda, 
Béke poraira." 

* 

íme egy másik: 
.Itt nyugszik Istenben ifjabb  Kurucz Ferkó, 
Akit agyonrugoit egy megvadult pejkó. 
János volt a neve Bzegény szánandónak. 
Csak a vers kedvéért íródott Fcrktaakl" 

— Zsebmetsaés a székely körvaanton. 
Szalina Lajos nyárádszeredai lakós ismeretlen 
tettesek ellen lopásért panaszt emelt a kolozs-
vári rendőrségen. Szalina a székelykocsárd— 
brassói vonaton utazott egy harmadosztályú 
kupéban Kolozsvár felé.  A kupéban még két 
nőből cs négy férfiból  álló vándorkomédiás 
trupp is utazott. Szaliuát útközben, kilenc óra 
tájban elnyomta az álom és csak a kolozsvári 
állomáson ébredt fel.  Mikor belső zsebét meg-
tapogatta, — meghökkenve konstatálta, hogy 
uyolcszázhalvan koronát tartalmazó pénztár-
cája hiányzik. A lopás gyanúja a vele egyUtt 
utazó váodor daltársulatra irányult. 

— Vlgyazatlansaganak áldozata. Herskó 
Dávid bekási lakós a napokban piucéjéhe meut 
be, bogy szeszt hozzon fel.  Miután a pince sö-
tét volt égő gyertyát vitt magával. A piucé-
ben olyan vigyázatlanul bánt a gyertyával, 
bogy a csapon folyó  SZCBZ meggyuladt és en-
nek lángjától Herskó ruhája is tüzet fogott.  A 
szerencsétlen ember, aki nem tudott uiagáu 
segíteni, oly súlyos égési sebeket szenvedett, 
hogy másnap reggelre meghalt. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. J.  Az elszámolást csak most hozhatjuk, 

mert lapunk a hasonló természetű közleménye-
ket csak Borrend szerint közölheti — belyszUke 
miatt! Külöuben is nem sürgős természetű. 

819. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 5/4 számú végzése következté-
ben Dr Feiler Iguácz Ügyvéd által képviselt 
Brassói iparosok hitelszövetkezete javára 2525 
korona 42 fillér  s jár. erejéig 1909. évi októ-
ber 5-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt  és 1475 koronára be-
csült következő ingÓBágok, u, m.: házi bútorok 
2165 kor. tóke hátrálek s jár. erejéig nyilvá-
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  száinu végzése folytán  2425 kor. 
42 fillér  tőkekövetelés és kamatai, s a bí-
róilag már megállapított költségek ertjéig, 
végrehajtást szenvedd -lakásán Csíkszeredá-
ban l e e n d ő m e g t a r t á s á r a 1910. évi 
deoember hó 38-ik napjának délutáni 
2 órá ja h a t á r i d ő ü l k i t U z e t i k és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. g-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a légtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el-
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek 
javára ÍB elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi december hó 
13-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
Ur. bir. v*(ţteh«Jtd. 

ŢŢŢ rVIJT f i m I  Van szerencsém a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívni  az újonnan nyílt BUDAPESTI ŢŢT 

UJ UZLM! férfi-, Nór- és óyermekruha naóy Áruházára UJ 
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 felöltők,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási választék gyermek és fiu  ruhákban. Elvünk) Pontos és szolid kiszolgálás. 

~~ A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: • 
35 A BUDAPESTI KÖZPONTI FÉRFI- NŐI- ÉS CYERMEKRUNA NA6Y ÁRUHÁZ CSÍKSZEREDÁBAN. 



53. nám. C S Í K I l a p o k 3-fk  oldal. 
10054. szám. 

191u. 
Versenytárgyalási hirdetés. 
A gyergyószentmiklósi — békási tör-

vényhatósági kOzut 8—9 km. szakaszán 
levő 14. sz. 7. o. m. nyilásu Békény hid 
újjáépítését engedélyeztetvén, az emlí-
tett hid 

a) alépítményi és kapcsolatos mun-
káinak; 

b) vasfelszerkezetének 
biztosítása céljából 1911. évi január hó 30-án 
d. e. 10 Arakor a Csikvármegye alispán-
jának hivatali helyiségében zárt ajánlati 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

Az alépítményi és a vasfelszerkezeti 
munkákra csak külön-külön tehetők aján-
latok. 

Ezen kivül az egész hídnak vasbeton 
szerkezettel való létesítésére is tehetők 
ajánlató*. 

Az aiépitményi és kapcsolatos mun-
kákra vonatkozó műszaki müvelet, álta-
lános és részletes feltételek  nem különben 
a vasbeton szerkezetre érvényes külön-
leges feltételek  a csíkszeredai m. királyi 
államépitészeti hivatalnál a hivatalos órák-
ban megtekinthetők, ugyanott az alépít-
ményi munkák ajánlati költségvetése iven-
kint 50 fillérért,  az ajánlati minta pedig 
díjtalanul megszerezhető. 

Az ajánlati költségvetésben az .egy-
ségár" rovatában a felajánlott  egység-
árak arabs számokkal és alatta belükkel 
világosan kiirandók s azok végösszege is 
megállapitandók. 

A vasbeton ajánlatok ajánlati költség-
vetéseire nézve a különleges feltételek 
határozmányai mértékadók. 

A vasszerkezetre vonatkozó szerződési 
minta a kereskedelemügyi m. kir. minisz-
térium I. (Cl. ügyosztályában (Budapest, 
II. Albiecht-ut 1. szám 111. emelet) meg-
tekinthető s ugyanott a vasszerkezet főbb 
méreteire vonatkozó vázlatrajz és ajánlati 
minta díjtalanul megszerezhető. 

Azon ajánlattevők, kik a munkálat 
teljesítésére törvényes képesítéssel nem 
bírnak, kötelesek már ajánlatukban képe-
sítéssel bíró megbízottat megnevezni és 
annak képesítését igazolni. 

Oly pályázók, kik a kereskedelemügyi 
minisztérium, illetőleg a csíkszeredai állam-
épitészeti hivatal felügyelete  alatt mun-
kálatot még nem teljesítettek, tartoznak 
szállító képességüket és megbízhatóságu-
kat az illetékes kereskedelmi és iparkamara 
bizonylatával igazolni. 

Az ajánlatokhoz az ajánlott végösz-
szeg 5 százalékának megfelelő  bánatpénz-
nek készpénzben vagy óvadékképes ér-
tékpapírban történt befizetését  igazoló 
állampénztári (adóhivatali) nyugta csato-
landók. 

Az ajánlatok és mellékleteik szabály-
szerűen bélyegzendők. 

Táviratilag beadott ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek, elkésve érkezett aján-
latok pedig csak akkor, ha beigazoltatik, 
hogy idejében postára adattak s rendes 
körülmények között idejében kézbesíten-
dők lettek volna. 

Az ajánlat borítékán a következő 
felírás  alkalmazandó: .Ajánlat az 10O54. 
számú versenytárgyalási hirdetésben kiirt 
14. sz. Békény hid alépítményi vasfel-
szerkezeti munkálataira vonatkozólag*. 

Az ajánlattevők ajánlataikkal a ver-
senytárgyalástól számított 75 napig ma-
radnak kötelezettségben. 

Csíkszereda, 1910. évi december hó 
22-én. 

Csikvármegye alispánja. 

2 - 2 Sz. 2016—1910. 
Faeladási hirdetmény. 

A gyergyócsomafalvi  községi iskola 
eladja Gyergyócsomafalván  a községhá-
zánál 1911. évi január hó 3-án délelőtt 10 
órakor kezdődő nyilvános szó- és írásbeli 
árverésen a tulajdonát képező és Gyer-
gyócsomafalva  község határában fekvő 
erdejében 76882—19u9. F. M. sz. ren-
delettel kihasználásra engedélyezett eladó 
fáját. 

Az eladó fa  álló lucfenyő,  mellmagas-
ságban kéreggel együtt 10—63. cm. át-
mérőjűnek, 31977 darabnak és körül-
belől 12049 köbméter haszonfát  tartal-
mazónak van becsülve. 

A vágásterület mintegy 77 4 k. hold 
kiterjedésű, a legközelebbi fürészteleptől 
jól járható szánuton 10 és a legközelebbi 
vasúti állomástól 24 kmnyire fekszik. 

Kihasználási időtartam 2 év. 
Kikiáltási ár 65958 korona, amelyen 

alul ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

10 százaléka. 
Az erdőbirtokos alulírott képviselőjé-

nél hivatalos órák alatt megtekinthető 
árverési és szerződési feltételektől  eltérő 
vagy későn érkező ajánlatok és utóaján-
latok nem fogadtatnak  el. 

Községi elöljáróság: 
Gyergyócsomafalván,  1910. évi no-

vember hó 30-án. 

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

HatfszUI  a haja vegyen „HAJIFJITÓT", 
mely a hajnak visszaadja az ifjúkori 
eredeti színét. — Kéz, hónalj és láb-
izzadás ellen egyedüli biztos szer a 

„LINGVO LEONO". 
Kaphatók: FEKETE VILMOS illat-
szertárában, Csíkszeredában. 
Postai megrendeléseket azonnal esiköilök. 
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A „The Mutual" new-yorki elet-
biztositási társaság alkalmaz egy 

KÉPVISELŐT 
Csikmegye részére magas járulé-
kok mellett. Ajánlatok intézendők 

Dichler Gyulához, 
a társaság fóiigynökéhez.  Segesvár. 
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„Erdélyi bortermények 
közvetítési helye". 

.Nagyküküllő vármegye szőlészeti bizott-
sága közvetjti ingyenesen valódi és hami-
sítatlan erdélyi boroknak vételét és eladá-
sát. Mindenkor szívesen ad felvilágosítást 
a borok készletéről, mennyiségéről, áráról 
stb. — Kívánatra mintabor is küldetik. 

Megrendelések, átiratok a Nagyküküllő 
vármegye szőlészeti bizottságához inté-
zendők. 

Medgyes, 1910. november 16. 
Nagyküküllő várm. szőlészeti bizottsága: 

Theil s. k., 
6—c polgármester, elnök. 

oooonoooooooooooooooooooo 

Tódor János, 
k.-jegyző. 

Bartalis Imre, 
k- liiró. 

Sl.  12144/cennex HGCtiilDlO. llkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék mint tikvi 
hatóság közhírre teszi, hogy Csikborzsova köz-
ség végrehajtatónak it]. Kánya Józaif  végrehaj-
tást szenvedő elleni 700 kor. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék területén levő Csikszentinik-
lós község határán fekvő  Csikszentmiklós II. 
R 384 sz. telekjegyzőkönyvhen A + 1 rsz. 
1316/1. 1318/2. 1311). hrsz. belsőségre és fii-
részmalomra 2650 koronában megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte azzal, hogy az inşat-
lan a kikiáltási árnál alacsonyabb áron el nem 
adatik és hogy vevő a bánatpénzt a végrehaj-
tási nov. 25. §. értelmében kiegészíteni köteles. 

Ezen ingatlan az 1911. évi j anuár hó 
18. napján délelőtt 9 orakor Csikszent-
miklós község házánál adatik el megtartandó 
nyilvános árverésen. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lan becsárának 20°/,-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t -c 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 
8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni, avagy az 1881. 
LX. tc. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1910. évi nov. 24. napján. 

A kiadráuy liitcléül: 
Oecző Béla s. k.. Kozma István, 

kir. t.-széki biró. kir. lelekkünyvezclü. 

. s i c L ö 

K e l f ö l d i ,  h a z a i u j 
biztosító részvénytársaság, 

mely az összes régi, uj és legújabb 
biztositási ágazatokat 

közvetlenül s közvetve műveli, meg-
bízható, tevékeny, jó üzletszerző 

FŐÜöyNÖKÖT KERES. 
Kimerítő Írásbeli ajánlatok „Összes 
biztositási ágazatok" alatt Eck-
stein Bernát hirdetési irodájába, 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-
körűt 37. szám alá küldendők. 

E L A D Ó . 
100 szekér széna és sarjú 

jutányos árban eladó 
Zakariás Gerönél, Csicsó. 

Csiktusnádon Pátrubán Antalnál 
egy tiszta uj, jól berendezet t 
m ü s a a l o m . 

Ára 6000 korona. 6 10 

rU<j/í egy 5 szobás igen jó karban 
LiuuU levő kőház nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cím a kiadóhivatalban. —10 

É R T E S Í T É S ! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudo-
mására hozni, miszerint kávéházi és vendéglői 
üzletemmel kapcsolatban egv a mai kornak megfelelő 

CUKRÁSZATOT 
rendeztem be. hol mindenféle  torták, cukorkák, tész-
ták és fagylallak  minden időben kaphatók. Elfogadok 
ugy helyi mint vidéki megrendeléseket jutányos ár. 
gyors és pontos kiszolgálás mellett. — Szives látoga-

tást kérve, maradok kiváló tisztelettel 
Jleuhold Dezső a Vigadó bérlője, Csíkszereda. 
Lakodalmak és más ünnepélyekre torták- és cukor-

kákra megrendeléseket elfogadok  minden időben. 

A LEGALKALMASABB ALKALMI ÉS ÚJÉVI AJÁNPÉKOK 

VILLANY-CSILLÁROK ÉS ASZTALI LÁMPÁK 
megérkeztek HERCZKA GY. villany- és műszaki-üzletében, Csíkszeredában. 
Ugyanott egy teljes B e n o i d - g á z világítás berendezés, mely még üzemben látható, fele  áron eladó. 



4-ik oldal. C S Í K I l a p o k 62. nini. 

FÜRÉSZTELEP- ÉS GÉPTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

! AUT06ÉN HE66ESZTÉS ÉS VÁÍÁS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i é s v i l á g i t á s i szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEDÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: B E R K O V I C S SAMU, C S Í K S Z E R E D A , Apaffl  Mihály-utca 31. szám. 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan esskösöltetnek. 

piáthé József  női dlvat-kalap-iizlete, Csíkszeredában (Grünwald-féle  ház). 
Van szerencsém a t. küzönséE szives tudomására hozni, hogy az őszi és téli 
idenyre az uj arum szeptember hó elejéD megérkeztek. Dus válasz 
tékot tartok a legújabb párisi modelekböl. szőrme és angol női sapkákból, 
egyszerű és diszkalapokból. L'gymiut diszitó selymekből, sima és vasalt bár-
sonyokból és auto-fátyol  újdonságokból. Struc és disz tollakból virágokból, 
kalaptiikből, selyem- és bársonyszullagokból meglepő újdonságok. Klvállalok 
niiniicnnemii alakítást és díszítést vidékre is. — Kérve a nagyérdemű közön-
ség szives pártfogását,  maradok kész szolgálattal Mathe József,  Csíkszereda. 
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Állandó raktár dús- és gyásskalapokból. 

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

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

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a uagyérdemll közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
juvitását elvállalom. — .Mngamot <i nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, niarudtuin kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Rákóczi-utca -'552. szám. 

lillBlBlBllclIISlIBEBIIBIlfflBEiaiaBH^ 

O^let Atlielye^és 
Vnn szerencséin a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

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

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
MUcó-Mtca, 1G. s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzet t segéd azonnal felvétetik. 
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i 
Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 

Ima- és énekeskönyv 
uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József  üzletiben Csíkszereda. 
I M M M M M M M I * I 

H1RDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

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

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossuth-utcal, a Köhid mellett. 
Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-

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

zett mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Ert 'kpapiroktit veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen peznek beváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adutik. 
3 5 -

Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

[ 0 i 0 ! ' 0 0 . 0 j 0 jj 0 j' 0 "| 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési for rás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 
5 3 0 0 0 0 0 0 0 

355! 
C s e m e g e , s a j t é s h a l k ü l ö n l e g e s s é g e k ! 
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Uj fűszer-  és csemege-üzlet! 
Van szerencsém a t. helybeli valamint a vidéki vevőközönség b. 
tudomására hozni, hogy Csíkszeredában (Dr. Filep Sándor ur 
újonnan épült házában) egy a mai kornak megfelelően  berendezett 

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

mukkal megtisztelni szíveskedjenek, tisztelettel 

Pototzky Andor, Csíkszereda (Főtér). 
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B o r , c o g n a c é s é d e s í t e t t i t a l o k ! 
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Ei tünő minőségű é s l egmagasabb sz i lárdságú Port land-Cementet ajánl o l c só áron a 

PORTLAND-CEMENT-GYÁR BRASSÓBAN. 
Csikş~ -redában kapható: B a l á z s é s Fisu urak kereskedésében. 

Myoaalott (farobofe  Jóuef  kSajTiyoadájAbu Caikueredibu, 1910 




