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Szerkesztőség éa kiadóhivatal:
Sivoboda JÓBBflf könyr- óa papirkereakedóae,
liová a lap szellemi ráasét illetfi minden közlemény,
valamint hirdetések és elfi6zetési dijak is knldend&k.
— Telefon hlTóuám 2. --

FŐSZERKESZTŐ:

Dr. F E J É R A N T A L
ÜGYVÉD.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. ÉLTHES GYULA.

Megjelenik minden a z e r d á n .
Elöflsetéal ár: ERÓSZ évre S kor. (Külföldre) 11 koi
Félévre 4 kor. Negyedévro 2 kor.
Hirdetési dijak > l e g o l o a ó b b a n számíttatnak
Kéairatok nem
viaaaa.

POLITIKAI, KÖZÜAZDASAÍil ÉS TARSADALMI HETILAP.

sokszor a züllés és igen sok esetben mo- szolgabíró ellen az általa kért fegyelmi eljá- nincs és nagyon sokat kihagynak, ami feltétlen
rást allásáhan való meghagyása mellett elren- szükséges és nevelési szempontból élelrekiható
rális csőd, társadalmi halál.
deli s annak foganatosítására saját kebeléből volna. L'gy gondolom, hogy egy olyan — viUjabban
valamivel
kedvezőbb
lett
a
A pénz! Ez izgatja az emberek zömét.
Az egyik halált megvető szorgalommal helyzet. A féktelenül garázdálkodó uzsora fegyolini liiztosokul dr. Bocskor Béla és dr. szonyaiban a többitől egészen elütő — várés kitartással dolgozik érte, hogy legalább méregfogát kivették, mióta keletkeztek Kovács Gyárfás bizottsági tagokat küldi ki és megye iskoláinak részére, mint aminő a miénk
kötelezi Bartalis Ágostont, hogy a határozat is: saját tanítóinak kellene összevetett erővel
annyit szerezhessen belőle, amivel a min- tőkeerős, szolid nagy pénzintézetek, me- jogerőre
emelkedése után 15 nap alatt költség- és ügyes körültekintéssel megírni apránkint a
lyek
megteremtették
a
tisztviselők
részére
dennapi kenyér gondokat fedezhesse; a
előlegül 1000 koronát tizessen le. Kz utóbbi tankönyveket (legnagyobb részt olvasókönyv
másik teltve őrzi a már meglevőt s a a személyhitelt, lévén legjobb hypothekai.
indokát abban leli, hogy a Bartalis keretében), mert azt hiszem e vármegye tahnrn;j.i szorgalmával lillérenként gyűjti a köztisztviselők egyéni és személyi meg- intézkedés
terhére rótt cselekmények főleg a inult évben nítói tudják és látják legjobban, hogy milyen
bízhatósága
és
a
biztosított
javadalmazás.
rak.isra hozzá a többit, — harmadik meg
lefolyt országgyűlési képviselőválasztás körüli könyv való a székely gyermek kezébe. Csak
s; órja. pocsékolja, mintha értéktéktelen Gyökeres javulás azonban csak hosszabb állítólagos visszaélések lévén, kiküldött fegyel- egy-két
példát hozok fel. A szőlőművelés és
idő
múlva
várható.
nnip volna, mig a negyedik jótékonymi biztosoknak előreláthatólag több száz tanút szederfatenyésztések leírása helyett többet
ság eló angyalaként pénzzel a kezében
kell a helyszínén kihallgatni. Ugyanezen cse érne, ha az a tankönyv — melyet a gyermek
jelenik meg ott, ahol nagy a szükség s
lekményekért dr. Nagy Ciyörgy volt országgyü kezébe adunk — inkább a mesterséges takarA
pápa
Prohászka
Ottokár
ellen.
a hol a kellőleg meg nem becsülhető érlési képviselő és társai ellen a budapesti mány tenyésztéséről, trágyakezelés és őszi
Egy
Rómából
jött
értesülés
szerint
a
pápa
iek és a nyomor oly szimbólummal rubüntető törvényszéknél a vizsgálat elrendelte- ugarolásról szólana, vagy arról beszélgetne a
házzák fel ezt az egyszerű fizető eszközt, Prohászka Ottokárnak, a tudós székesfe- tett és megkezdődtek a tanúkihallgatások. Ur. legelójavitás érdekében, hogy egy nyáron nemhérvári
püspöknek
„Az
intellektualizmus
amelynek birhatásáért nem a bibliai tál
Nagy György, ki cikkeinek szerzőségét elvál csak kétszer kellene .kasárt* fordítani, meg
lencséről, de a testi és lelki üdvözségé- tulhajtásai" és a .Modern katholicismus" lalta és vállalkozott a valódiság bizonyítására, a „cemerét" jobb volna előbb összehordani
cimű
müveit,
több
pásztorlevelével
egye
iól, jövőjéről és exitstencziájáról is vakon
összesen 2TU tanú kihallgatását kérte. A most egy legelóvé alakítandó területről s nem erkész lemondani sok könnyelmű ember, temben indexre vetette. E hir ugy kleri elrendelt fegyelmi vizsgálat ugyanazon cselek- dőstől együtt felperzselni, hogy aztán »--(>
kális,
mint
szabndgondolkodó
körökben
csakhogy a pillanatnyi szükségen enyményekre fog kiterjedni, mint a budapesti bün évig ördög oldalborda, meg vadbodza virítson
híthessen. A pénz a mozgatója, indító nagy feltűnést keltett, mert sohasem volt tető törvényszék által elrendelt vizsgálat s rajta annak okáért, mert a gazzal együtt elégeU
még
eset
arra,
hogy
az
egyház
valamely
oka és végczélja annak a circulus vili'
egyszersiniudenkorra véget fog vetni az alap- a fűmag is.
osusnak, melyet az életért, a létért való püspökének a müvét indexre dobja.
nélküli tnciide-mondáknak, melyek mesterséS ha már a gondviselés ide palántált
küzdelem neve alatt ismer a társadalom.
— Fráter Loránd az angol király ko- gesen táplálva röpködnek a levegőben.
minket székelyeket 7 hónapos telü görbe — de
Különösen nehéz e tekintetben a tiszt- ronázásán. Práter Loránd országgyűlési
Kzután a különböző szakelőadók jelenté- nekünk kedves — szűkebb hazánkba, ahol
viselő társadalom helyzete. A tisztviselő képviselő meghívót kapott az angol ki- seire került a sor.
legkivált az állattenyésztés fejlesztésétől függ
szigorúan megszabott díjazás ellen szol rály koronázási ünnepélyére. Fráter anyai A tiszti főorvos ba\*. jelentése szerint a ennek a népnek sorsa: azt hiszem okszerűbb
gálja a közt — s pénz — jövedelme egy ágon rokon az angol királynővel.
mult hó közegészségügyi viszonyai kedvezőt- dolog volna annak b-irása helyett, — hogy a
fonna ugy a szük, mint a bő években
lenebbek voltak, mert Csíkszeredában fellépett bőgő majom, hogy ren Iezi be kedves pofáját
akár kicsi a család, avagy magánosan áll
— Ujabb indemnitás. Khuen-Hédervárya vörheny és difteritisz, _ mely 10 megbetege- u koncertre, az erszényes fiahordó hogyan
az egyén, akár számos tagból álló csa- miniszterelnök tárgyalásokba bocsátkozott désből
4 esitben halállal végződött. A járvány dugja a kebelébe nagyfülii rajkóit — arról
lád eltartás s gyermekek neveltetésnek az ellenzék vezéreivel, hogy ujabb indem- még neiu
szűnt meg, » hatóság és lakóság szólna inkább a nóta a nebulónak, hogy lm
súlyos terhe nehezedik a tisztviselő csa nitást adjanak a kormánynak.
azonban a legmesszebb menő óvintézkedéseket felcseperedik, miképpen kell megvakarnia, tiszládapa vállaira. Botrányos társadalmi be
tette meg, mi remélhetőleg u járvány meg tántartania azt a szegény tehenet, amelyiknek
rendezkedés biz ez, melyet csak az tesz
- A szegedi választás. Báró Bánffy
fopju maga után vonni, mi annál is oldalához édes apja még most is hozzáteszi a
némileg megnyugtatóvá, hogy a modern Dezső mandátumára báró Gerliczy Fe- szüntét
feltételezhető, mert városbau az óvin lapátot ugy télvíz idején, hogy meleget tartson
állam-és municipalis bürokraticus hivatal- rencz és Eötvös Károly munkapárti kép- inkább
tézkedések hatékonyabbak, inkább bulartutnuk a piszok.
noki rendszer sehol a világon nem áll viselőjelöltek pályáznak. A munkapárt hi- és
jolilian ulleuőrizhetók. Tiszti főorvos továbbá
Ha tehát azt akarnók, hogy az a tankönyv
jobb vagy filantrop alapon — s bár maga vatalos jelöltje báró Gerliczy Ferencz. A bejelentette,
hogy a kolera elleni védőintézke- u falusi elemi iskolában az életre legyen összeaz állam a legjobb predikatora a polgári választás f. hó 14-én lesz. Igen erős küz- dések megtétele
iránt a vármegye alispánja az állítva: akkor nekünk, e vármegye tanítóinak
erényeknek s a modern socialis eszmék- delemre van kilátás.
első fokú közegészségügyi hatóságoknak szí kellene első sorban ezt kezünkbe véve az idő
nek, egy tapodtat sem megy tovább:
goru intézkedéseket ndott ki.
és székely népünk sajátos életviszonyainak tcszive nem érez melegebben, erszénye
K'r. pénzügyigiizgató, úllumépltészeti hiva- kiutetbevételével megbirkózni a nekünk megnem nyilik meg jobban tisztviselőivel
szemben, ellenben a polgári kötelessége- Közigazgatási bizottsági ülés. tal fóuüke, árvsz. uluök, kir. tnufelügyelő és felelő tankönyvek megírásával.
Vegyük csuk ezután azt a körülményt is
ket a legteljesebb mértékben megköveteli.
A vármegye közigazgatási bizottsága f hú kir. ügyész huvi jelentéseit a bizottság tudó

A pénz.

12-én tartotta üynlókay Sándor főispán elnök- máBul vette s az előterjesztett határozati ja- tekintetbe, hogy e vármegye összes gazdasági
kulturája még igazán gyermekkorát éli. Knnek
ulólibrevitelére is össze kell fogni minden arra
hivatott tényezőnek, első sorban nekünk tanítóknak. Tudnunk kell azt, hogy Magyarország
első sorban fóldmiveló és állattenyésztő ország s így boldogulásának egyik alapfeltétele
gazdasági kultúrájának a fejlettsége.
Nem tudom, más hogyan gondolkozik c tekintetben, de nekem az az elvem, hogy ennek
az érdekében a falusi elemi népiskolák összes
jelenlegi anyagát, egéBZ életfolyamatát és minden porcikáját reformálni kellene, hogy minden faluBÍ iskola a gazdasági kultura érdekében és szolgálatában a falusi népnek igazi kÍB
szakiskolája legyen.
A nép erkölcsi és szellemi világát is szintén más irányba kellene terelni egységeB munkával és minden rendelkezésre álló eszközzel.
Mert ha ezen a té'en vizsgálódunk, nagyon
sok reperálni valót fedezhetünk fel, aminek
keresztülvitele jó nagy részben szintén reánk
vár. Készletekbe nem bocsátkozom, hanem
csak reá mutatok az elmondottak alapján arra,
hogy már most a vármegye össztanitÓBágának
mondjuk egy bizottsága összeállitgatná, mintegy leltárba szedné azokat a tanügyi ÓB népűnk elóhaladás ira vonatkozó dolgokat, amelyek megoldásra várnak s az ezt elősegítő eszhasználja,
amelyiket
jónak
lâţja
s
különben
is
jezéséig a fegyelmi eljárásnak párhuzamban
módok megjelölésének a közgyűlés elé
A hivatalnok a társadalom tagja, s való lefolytatása nem lenne indokolt E hatá- így tartható fenn a nemes verseny a tankönyv- közök,
terjesztésével igazi népnevelői munkát adna
ennek szabályai és nyflge alatt kényte- rozatot a belügyminiszter törvényszerűség szem irodalomban. Hanem aztán itt vao a bţj. Sok- és
irányt jelölne a vármegye tanítóságának.
len élni. A csekélyfizetésből nem telik pontyából feloldotta és a bizottságot aj hatá- szor olyan egyének iiják az elemi népiskolai A tanügyre
vonatkozólag még csak éppoo egy
a legszükségesebbre sem, szórakozásra rozathozatalra utasította. A bizottság többek tankönyveket, akik távol állanak az elemi nép- dologról teszek
és azután áttérek s
meg épen nem jut. És mi ennek a con- hozzászólása és hosszabb vita után ugy hatá- iskolától, különösen gyakorlati szempontból. saját kizárólagos említést
érdekeinkre
is.
sekventiája? Adósságcsinálás, eladósodás. roiott, bogy Bartalis Ágoston kászonalcsiki fő- Sok mindent összehoi dónak, amire szükség

Végignézve és áttekintve társadalmi lete mellett rendes huvi Illését.
vaslatokat elfogadta.
viszonyaikon, — kontrasként tűnik szeIndítvány nem tétetvén, az ülést Ciyalókay
Főjegyző felolvasta m. kir. pénzügyminiszmünkbe, hogy mindenhol az egész vo- ternek a bizottsághoz intézett leiratát, mely Sándor főispán a bizottsági tagok éljenzése
nalon a magántisztviselők anyagi hely- szerint a király Homolay Lajos pénzügyi ta- között zárta be.
zete aránytalanul jobb, mint a köztisz- nácsos, székelyudvarhelyi pénzügy igazgatóviselőké. Ez csak arra vall, hogy a maa VII. lizetési osztályban való megCsikvármeijye tanítóihoz.
gánvállalatok a morál magasabb piedes- helyettest
Iáljára helyezkedtek: munkatársakat lát- hagyása mellett pénzügyigazgatóvá kinevezte B
V.
ót
a
székelyudvarhelyi
pénzügyigazgatóság
venak alkalmazottaikban, akiknek anyagi helyMajdnem miuden vármegyének külön sajá
zetésével
továbbra
is
megbízta.
A
bejelentést
zete és nyugodt megélhetése szoros okotos viszonyai vannak; a népélet megligyelése
zati összefüggésben áll a vállalat bol- a bizottság osztatlan örömmel és megelége- folytán pedig rájövüok arra, hogy tulajdondéssel
fogadta,
majd
Ciyalókay
.Sándor
főispán
dogulásával és prosperitásával. És ez, elképpen mik azok a tényezők, amelyek a metekintve a morális és a helyes socialis szép szavakban tál ta fel kitüntetett érdemeit, gye
népének jólétére, boldogulására részint a
felfogástól, csak természetes. A hivatal- eredményes muokálkodását és concilians egyé- földrajzi
fekvés — és így az éghajlat — rénok első sorban ember és nem gép, nem niségét. A bizottság az uj pénzügyigazgatót szint a szorosan
vett gazdasági luivelési ágaklelkesen
megéljenezte,
ki
a
meleg
ovációt
megmechanizmus, amelyet csak el kell látni
az energiával és megindítani, hogy mű- hatva köszönte meg, ígérvén egyszersmind, nál avagy gazdusági rendszernél fogva befoködjön tetszés szerint és végtelen hu- hogy jövőben is mindig törekvése lesz, misze- lyásai vannak. Kzt uem volnu szabad Agyelzamban. A közhivatalnok azonban a gép rint az adózó polgárok érdekei a pénzügyi men kívül hagyuunk soha, inert hiszen egyik
szerepére van kárhoztatva. Szigorúan meg- kormányzat érdekeivel összhangban és párhu- sarkalatos pedagógiai elv, hogy mindent az
életre I Meglehet, hogy e tekintetben még
szabott szabályok nyűgözik a hivatala el- zamban legyenek.
Nagyobb vitára adott alkalmat Bartalis messze járuuk a helyes iránytól.
látásához, az anyagi dotáció silány és
Vizsgálódjunk csak egy kissé s mindjárt
semmiféle igyekezet vagy szorgalom ré- Ágoston kászonalcsiki főszolgabírónak kérése,
vén ez nem tágítható. Szerezni, — félre- ki saját maga ellen a fegyelmi eljárás elren- rájövünk egyik-inásik dologra. Nézzük csak
rakni ki van zárva, még jó szerencse, ha delését kérte. A kérést a bizottság egy ízben legelőször is elemi népiskoláink tankönyveit.
annyira képes valaki, hogy adósságmen- megtagadta azon indokból, hogy ugyanazon Ahány iskola, majdnem ugyanannyi fajta tantesen juthat el odáig, amié családi fész- cselekményekért a Bajtóbiróság előtt nz eljárás könyv. Hát ez még csak hagyján, mert hiszen
ket alapithat.
folyik, melynek tartama alatt ós jogerős befe- bizonyos keretek között mindenik iskola azt

2-Ot oldal.

CSIKI

LAPOK

kötve vannak és igy a kerület Bem bonthatja
fel egyoldalulag a szerződést a fürdőkkel szemben Igaz ugyan, hogy a fürdőknek a gyergyószentmiklósi választmányi UléBen megjelent képviselői kijelentették, hogy ha a kerület szinészeti érdeke ugy kívánja, lemondanak a kerület színtársulatáról, de azért mindaddig, mig a
fürdők ezen kijelentést írásbeli nyilatkozattal
meg nem erősitik, számolnunk kell azon leAz enlél t/réiizl máimllk szinikerűlet
el- hetőséggel, hogy egyik-másik fürdő szerződéses
jogához ragaszkodni fog.
nökségének
hirtilalon
közleményei.
Megeshetik tehát, hogy Petrozsénynek, vagy
A szinikerűlet választmányának elnöke a a fürdőknek, esetleg mind a kettőnek sziniSepszentgyörgyön megjelenő, „Székely Nép" idényt kell biztosítani az 1912. év nyarára.
<-imii la|) szerkesztőségéhez következő átiratot
Kzen eshetőségekre való tekintettel erőszaintézte :
kolta a választmány Csíkszeredára és Kézdi5K—911. szám.
vásárhelyre a julius és augusztus hónapokat,
A .Székely Nép" tekintetes Szerkesztőségének azon kikötéssel, hogy ezen két hónap tekintetében később esetleg másképen fog intézkedni.
Sepsiszentgyörgy.
Az előadottakból meggyőződhetik a tekinA Sepsiszentgyörgyön megjelenő „Székely
Nép- cimii lapban az erdélyrészi második szi- tetes Szerkesztőség, hogy a fürdőket sem érte
nikiTiilet választmányának legutóbb megtartott serelem és hogy szerződésszegési perek meg-,
üléséről nyilván téves információ alapján meg- indítására szükség nem lesz.
jelent közlemények arra indítanak, hogy — bár
Sepsiszentgyörgy képviselője, Málik Lóránd
nem szándékozom hírlapi polémiába bocsát- alpolgármester ur — ki nemcsak a magyar
kozni — a tekintetes szerkesztőségnek és az színészetnek, hanem Sepsiszentgyörgy szinéelfogulatlan közönségnek következő hiteles fel- szeti viszonyainak is alapos ismerője és ki a
világosítással szolgáljak :
választmányi üléseken a város érdekeit minA szinikerületi választmány f. hó 2-ikán dég a legnagyobb energiával megvédte, — soha
Tordán megtartott ülésében a megjelent kikül- sem tartotta szükségesnek a város részére egy
dóttrk előterjesztett kívánságainak figyelembe évben két sziniszezont követelni; a folyó évvételével és azok respektálása mellett az ben is csak kivételesen kapta a juniusi szinil'.lll —Iá. színházi év sziniidényeit egyhangú- évadot, mett az eredetileg Szászrégennek fentartott évadról az időközben a kerületbe lépett
lag következőkép állapította meg:
Nagyenyed 11111. szept. 2-tól szept. 30-ig. város lemondott. Igen szívesen venném azonTorda 11111. október 2-től november 2-ig. ban, ha Sepsiszentgyörgy a kettős szezont elSepsiszentgyörgy 1911. nov. 4-től dec. G ig. bírná és azt állandósítani kívánná, mert ez álFogaras 1011. dec. H tói 11)12. január G-ig. tal a kerület színészete érdekében kifejtett
Kezdivásáriiely 1ÍI12. januárt) tói febr. G-ig. azon törekvésemet, hogy a kerület állomásCsikszereda, 1912. február 8-tól márc. 12-ig. helyeinek szántát apaszszuk, hatékonyan mozSzászrégen 1912. március 14-tól április 4-ig. dítaná eló.
Torda 1912. április G-tól május 2-ig
Reá kell mutatnom a .Székely Nép" egyik
Gyószentraiklós 1912. május 3-tól jun. l-ig. cikkének azon téves kijelentésére is, mely szeKrzsébetváros 1912. junius 3-tól jun 23-ig. rint Krzsébetvárosuak 50 napi sziniidény lett
Csikszereda 1912. junius 25-tól julius 2G-ig. beosztva. A hiteles sziniidénybeosztás szerint
K.-Vásárhely 1912. julius 28 tói aug. 28-ig Erzsébetváros sziniszezonja 21 nap. Egyes hírEgyúttal felhatalmazta a választmány az lapok sajtóhibái miatt nem okolható a szinielnökséget, hogy az egyes állomáshelyek szini- kerületi választmány elnöksége.
idényeit az előterjesztendő kívánalmaknak megVégül arra kérem a tekintetes Szerkesztő
felelően megrövidítse, vagy meghosszabbítsa. séget, kegyeskedjék a kerületi választmánynak
Az egyes sziniidények tartamának megálla- túlnyomó többséggel hozott azon határozatáha,
pításánál a választmány az elóző színházi év- mely szeiint a kerület jövendő színigazgató
iién szerzett tapasztalatokat vette figyelembe. jává Tompa Kálmán választatott meg, beleAz elmúlt esztendőben október hó 3-tól nyugodni. vagy legalább is bírálatát addig fel
november hó 4-ikéig terjedó időre, vagyis 33 függeszteni, mig az uj ignzgató működéséről
napra volt Sepsiszentgyörgy sziniidénye meg- közvetlen tapaszt»latot fog szerezhetni.
állapítva ; Fehér Károly színigazgató azonban
Végeredményében -a szinikerűlet elnöke és
pártolás hiányában a sepsiszentgyörgyi idényt titkára ellen intézett támadások ezeknek nem
egy-két nappal megrövidítette. Semminemű sé- árth'itnak, hanem a rosszul informált közönség
relem nem érte tehát Sepsiszentgyörgy városát bizalmatlanságát felkeltve, csak a színigazgaakkor, midőn kiküldött képviselőjének hozzá- tónak ronthatnak. Már pedig Tompa Kálmán
járulásává! a választmány jövő sziuházi sze- színészi múltja, uri volta és lelkes ambíciója
zonját ugyancsak 33 napban állapította meg és megérdemlik, hogy legalább is semleges jóinmidón kellő szinpártolás esetén a város ille- dulattal tekintsünk működése elé és ne gördíttekes tényezőinek kívánságára, vagy a szín- sünk már eleve igazságtalanul nehézségeket
igazgató kérelmére ezen sziniidény meg is nemes vállalkozásának útjába.
hosszabbítható.
Fogadja tekintetes Szerkesztőség őszinte
A szinikerületi választmány sziniidénybe- tiszteletem nyilvánítását.
osztó határozatából elfogulatlanul csak egy
Csikszereda, 1911 évi junius hó 12-én
tendencia olvasható ki: az egyes állomásheKállay Ubul.
lyek speciális és a kerület egyetemes szinéországgyűlési képviselő,
szeti erdekeinek a megóvása és istápolása.
a szinikerületi választmány elnöke.
Mint a szinikerületi választmany elnöke,
ugy a kerület szervezésénél, mint pedig későbbi irányításánál mindig súlyt helyeztem arra,
k csíkszeredai ssupártoIA egreslllel binlalos kötleménrei.
liogy a szervezetben az egyes állomáshelyek
ej»y enló jogokat gyakoroljanak.
Meghívó.
A .Székely Nép- egyik cikkében CsíkszeA
csíkszeredai
szinpártoló egyesület 1911
reda hegemooiája miatt elégedetlenkedik. lípeii
ennek ellenkezőjét bizonyítja az agyonliirált évi junius hó 29 én d. e. 11 órától kezdve a
tonlai választmanyi határozat, mely szerint vármegyeháza kisebb taniiískozasi termében
Csíkszeredának az eddigi 45—öO napos színi- lenti tárgysorozattal
idények helyett a jovó évre szintén csak 33
évi közgyűlést
napos téli szezon jutott
tart, melyre az egyesület alapító, rendes és
A nyári idényt, amint az az előadandókból pártoló tagjait tisztelettel meghívom.
kitűnik, csak kényszerűségből és ideiglenesen
Csikszereda, 1911. évi junius hó 12-én.
fogadta el Csikszereda.
Minden kartársamnak bizonyára tudomása
vau egy, az ószön rendezendő tanszerkiállitás
eszméjeről és rendezéséről. Megbízásomhoz
híven leszek bátor ennek érdekében néhány
sort papirra vetni s azt egy jövő számban kartársaim szives figyelmébe ajánlani.

A február havában Gyergyószentmiklóson
tartott választmáuyi üiéseu dr" Zeutai Leó ur
a ,Székely nép" felelős szerkesztője, kifejtette, hogy a kerület jelenlegi szervezetében
az eddiginél nagyobb igényeket a színigazgatóval szemben nem támaszthat, mert a nyári
állomáshelyek művészibb színvonalon álló társulatokat el nem bírnak.
Az elnökség ekkor kimutatta, hogy a fürdők a kerület színészetének fejlesztésére csak
bénitólag hatnak és kijelentette, hogy a jövő
évtől kezdve a fürdők kihagyása mellett akár
uj, megfelelő állomáshely bevonásával, akár a
mar meglévő állomáshelyek igénybevételével
kívánja a nyári sziniidény nehéz kérdését megoldaui. Az elnökség ezen terve általános helyesléssel fogadtatott, hozzájárult ahhoz Élőpatak fürdő képviselője, dr. Zentai Leó ur is.
A kerületi választmány elnöksége már hoszszabb idő óta tárgyalásokat folytat I'etrozsény
belépése érdekében ezen község képviselőtestületével. Ha a képviselőtestület a csatlakozást
kimondja, akkor a kerület elsőrendű nyári álloináshelylyel erősödik meg.
Számolnunk kell még azonban a fürdőkkel
is, mert a szinikerűlet szervezeti szabályai értelmében a kerületbe lépett városok és fürdők
1914. évi augusztus bó 31-ikéig a kerülethez

Fejér

Sándor.

alispán, a szinpártoló eqyesulet elnöke.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkár jelentése a szinügyi bizottság működéséről az 1910—1911. színházi évben.

3. Az 1910—1911. Bzinházi év
dásának tárgyalása.
t

zárszáma-

4. Az 1911—1912. színházi év költségelőirányzatának megállapítása.
ă. A szinpártoló egyesület választmányának, szinügyi bizottságának és tisztikarának
újraválasztása.
6. Indítványok.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Áthelyezés. A tn. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Halló István tordaaranyosvármegyei kir. tanfelügyelőt Turóczvármegyébe eddigi minÓBégében áthelyezte.
— Kinevezés. A király Homolay Lajos
pénzügyi tanácsost, székelyudvarhelyi pénzügyigazgató helyettest, a VII. fizetési osztályban
való meghagyása mellett, pénzügylgazgatóvá
kinevezte.

84. nám.

— Majláth püspök kedden d. u. Maros- Ügyvéd képviselte. Az Ügyészség szándékOB
vásárhelyre érkezett, ahol a felső állomáson emberöléssel vádolta meg Szultánt, kit a háaz egyháztanács fogadtB Ugrón Gábor nyug. rom és fél hónapi vizsgálati fogság szemmel
főispán, fógondnokkal élén. Este fél 6 órakor
fényes segédlettel vonult be a Püspök a gyö- láthatólag megviselt. Közben a csíkszeredai
nyörűen feldíszített templomba, melynek főol- munkásbiztositó pénztárnál viselt hivatalát eltárán 64 fehércsokorral ékesített gyertya égett, vesztette a azt mással töltötték be. A tárgyaJelképezve azt a 64 ártatlan leány szivet, mely- lás reggel 9 órakor kezdődött Szenzációsnak
ben az a hő vágy 'égett, hogy a boldogságos ígérkezett a leány, Szopos Ilonka kihallgatása,
Szűz Mária külőnÖB tisztelői éB gyermekei, a
kongregánisták sorába f Ivételt nyerjen. — A ki Szultánt most is Bzereti és felesége akar
kongregációi felvételt Majláth püspök végezte, lenni. A Főtátgyalás elnöke, Kovács Lajos kir.
inig a szent beszédet Monay Ferenc dr.. mi- törvényszéki biró azonban a leány kihallganoritatartományfőnöki titkár mondotta. Az ér- tása tartalmára zárt tárgyalást rendelt el. A
mek feltűzése alatt a zárda növendékei szebb taztalmas vád- és védőbeszédek megtartása
nél-azebb énekekkel emelték az áhítatot. A után verdiktre csak a késő esti órákban ketemplomi ünnepély után a zárdában a MáriaTársulat színielőadást rendezett, melyen igen rüst a sor. Az esküdtek verdiktje nem bűelőkelő közönség vett részt. Szerdán reggel a nösre szólott, melynek alapján a törvényszék
püspök és nz összegyűlt papok gyóntattak, Szultán Jánost a vád ós következményei alól
majd előlépett azok a fehérbe öltözött leány- felmentette és nyomban szabad lábra helyezte.
kák serege, mely először járult a szent áldo— Elszámolás. A József kir. herceg szamáshoz. Délután a főgimnázium és a többi fiúiskolák növendékei gyóntak. Csütörtökön reg- natórium helybeli egyesülete által folyó év mágel a bérmálás szentségét osztotta ki a püs- jus 13-án rendezett estélyen bevétel voll 462
pök, majd körül-belül 1000 liivót részesített a kor. 40 fillér, kiadás volt 277 korona 3 lilléi.
szent áldozásban. — Délután a püspök l'erhe- tiszta jövedelem 185 kor. 37 lill. Ezen összegnyikre utazott, hogy megáldja bátyjának 25 ből — miután egyesületünk a helybeli Daléves (ezüst) házassági frigyét Onnan Kolozs- egylet alapító tagjai soriba lépett - kiadtunk
várra utazott, hogy hétfőn a státusígazgató- e cimen 20 koronát s ugyancsak ezen dalegyletnek tiszteletdíj cimen adományoztunk 20
sági gyűlésen elnököljön.
koronát, összesen 40 koronát. Maradt tiszta jö— Uj ügyvéd. Dr. Yitos l'ál ügyvédje- vedelem 145 kor. 37 fill., mely összeg a «Csíklölt Marosvásárhelyen az ügyvédi \izsgát sike- szeredai Takarékpénztárba* betétképpen elheresen kiállotta. Az uj ügyvéd irodáját Csik- lyeztetett. Említett estély felülfizetőinek névsora a -Csíki Lapok«-ban már közölve lett.
szentmártonon nyitotta meg.
A József kir. hercey Szaiutlnriuni
— Orvosi kinevezések. Gyalókay Sáncsíkszeredai elnöksége.
dor főispán dr. Harmat Leo felcsiki járásorvoBt a csíkszeredai vármegyei közkórház
— Néhány szó a még mindig tartó husrőorvosává, dr. Klthes Bélát, a csíkszeredai drágasághoz. Midnyájan tudtuk, hogy pát evvármegyei közkórház segédorvosát felcsiki já vel ezelőtti mostoha szénaszük időben és egyéb
rásorvossá nevezte ki. Az igy megüresedett gazdasági okok miatt is marhaállományunk ugy
lefogyott, hogy a termelők a megnyilvánuló
kórházi segédorvosi állásra pálynznt hirdet- keresletnek megfelelni képesek nem voltak s
tetik.
a hus árak igen magasra felszöktek. Ezt majd— Sakkverseny. A marosuisárhelyi sakk- nem mindnyájan megértettük, s bár a magas
kör egy hónapig tiirtó háziversenyen érdekes árak érzékenyen érintetlek még sem zúgolódtunk. Most azonban az idei fütermésre való
és változatos küzdelem után tiz résztvevő kö- sovgny kilátások miatt minden marhatarló
zölt S'/a egységgel első lett Csipkés Árpád gazda azt a készletét, melyet egy jobb termés
kir. Ítélőtáblai bíró, az egyesület érdemes el- reményében tartani akart, a piacra dobja. A
kínálat tehát lassanként közeledik ahhoz az
nöke és alapitója.
állapothoz, hol állt pár évvel ezelőtt, mikor a
— PalyazatoK. Madéfalván tanitó, Gyi- tnarhaárak a legminimálisabbra estek. — De a
meBen tanitó, Vacsárcsin tanitóiiő és Gyergyó- húsárak azért egy fillérrel nem esnének I Drága
tölgyesen tanítói állásokra pályázat hirdette- mészárosainknak dehogy is jutna eszébe ezt
tett. A szabályszerűen felszerelt kérvények f. a remek aratási időt önként megrövidíteni. —
Meg is látszik egyik-másikán a jó aratás, mihó 20-ig nyújtandók be.
kor társadalmi helyzetükhöz mérten olyan igé— Érettsegi vizsga. Pap Lívia a buda- nyekkel lépnek fel, milyent még nem láttunk
pesti III. kir. állami leánygimnáziumban az lólük soha. Hogy mekkora az a haszon, meérettségi vizsgát f. hó 9-én sikeresen kiállotta. lyet a derék urak zsebre vágnak, a következő
— Kinevezés. A pénzügyminiszter Bors eset mulatja : Egy majálisozó társaság vett egy
István csikszeutkirályi lakost a csíkszeredai borjut s maga nyuzatH meg. Arra a borjura
adóhivatalhoz ideiglenes minőségű segélydijns alkudott egyik helyi mészáros is, annyit azonban nem adott érte, mint a társaság. A hus
adóhivatali gyakornokká nevezte ki.
nettó kilója 60 fillérbe jött. — Tehát ha egy
— A Tideki Hírlapírók Országos Sző borjú 20 kgrmot nyom akkor, a mészáros minvétségé folyó hó 3-án Szabadkán Szavny den költségét, kgmonként 20 fillére téve, a
Gyula elnöklete alatt tartott igazgatósági ülé- mai árak melleit éppen 10 forintot nyer a mésén Mátrai Ferenc Béla csikvármegyei királv: száros egy borjún. Tudjuk, hogy a nagyobb
tanfelügyelóségi tollnokot rendes tagjai küíé husszékben nem csak egy borjut adnak el naválasztotta.
ponként. Tessék tehát elképzelni ezeknek az
— Kinevezés. A gyergyói közkórháznál urakak a napi bevételeit. Hiszen, ha valakinek tisztességes százalék mellett szépen jövemegüresedett gondnoki állásra Lázár Viktor delmező
üzlete van, senki sem irigyli, de mégyergyószentmiklósi, felügyelői állásra pedig szárosaink ilyetén üzérkedése nagyon is a zseNagy József csíkszeredai lakos neveztetett ki. bünkbe vág s azért kérjük is e helyen az arra
— Lövés majális. A csikvánnei lövész- illetékes tényezőket, hogy a húsárak megfelelő
egyesület rendező bizottsága folyó hó 17-én mérséklése iránt bármi módon intézkedjenek,
mert hanem mi állunk össze egy olyan erős
szombaton délután fél 5 órakor Zsögöd für- szövetkezetbe, hogy attól aztán az összes médón majálist rendez. A rendezőség tíz nőtlen szárosok plüre mennek. (Beküldetett.)
civil és tiz nőtlen katona tisztből alakult meg
s így a májalis sikere a tánc szempontjából
— Vizsgarend a főgimnáziumában. Jumár biztosítva van. A rendezőség uj szórako- nius 12. és 13-án szóbeli érettségi vizBga. Juzásról is gondoskodik, amennyiben a fürdő nius 14-én d. e. I —III. o. a vallásból. Junius
területén czéllövészetet fog rendezni uj köny- 16-án d. e. IV-VII. o. a bittanból. 17-éu d.
nyU töltényekkel, amelyben fó tiak és nők e. I A. o. földrajz, természetrajz, II. o. maegyaránt részt vehetnek s amely, megvagyunk gyar és latin nyelv, d. u. 1. B. o. magyar és
győződve, igen kellemes szórakozást fog nyúj- latin nyelv, III. o. számtan, mértan, földrajz.
tani. A rendezőség meghívókat nem bocsát ki, 18 án d. u. 4 órakor tornavizsga. 19-én d. e.
hanem falragaszok utján hívja meg a lövész- IV. o. magyar, történelem, V. o. mennyiségtan,
egyesül, t tagjait s azoknak vendégeit Belép- természetrajz, d. u. VI. o. latin, görög-pótló,
ti-díj személyenkint 1 korona, caaládonkint német, VII. o. magyar nyelv ÓB történelem.
2 korona.
20-án d. e. I. A. o. magyar és latin nyelv,
— Szultán János az esküdtek előtt. II. o. számtan, mértan, d. u. I. B. földrajz,
Folyó hó 13-án tárgyalta a csíkszeredai kir. természetrajz, III. o. latin és német nyelv.
törvényszék esküdtbirósága Szultán János csik- 21-én d. e. VI. o. magyar, történelem, VII. o.
szeredei lakos bűnügyét, ki Szopos Domokos mennyiségtan, természettan, egészségtan, d.
vendéglőst két revorverlövéssel megsebesítette u. IV. o. latin és német nyelv, V. o. magyar
azért, mert leányával kötendő házasságában éB történelem 22-én d. e. 1. A. o. számtan,
nem egyezett bele. A cselekmény elkövetése- mértan, II. o. földrajz, természetrajz, d. u. III.
kor Szultán épen Szopos Domokos vendéglő- o. magyar nyelv, történelem, 1. B. o. számtan,
jében borozott és ittas állapotban volt, mikor mértan. 23-án d. e. IV. Bzámlan, mértan, tera lövéseket tette. Szopos Domokos sebeiből mészetrajz, VII. o latin, görög-pótló, német,
felgyógyult és a tárgyaláson személyesen vett d. u. V. o. latin, görög pótló, német, VI. o.
részt. A szenzációs Ugy városszerte nagy fokú természetrajz, mennyiségtan. 23-án iráabell
érdeklődést keltett. Az esküdtszéki tárgyaló magánvizsga. 24 én szóbeli magánvizsgák és
terem zsúfolásig megtelt érdeklődő közönség- az érdemjegyek megállapítása. 26—28-án bigel, kik izgatottan tárgyalták a szerelmi drá- zonyítványok kiállítása. 29-én d. e. 9 órakor
ma részleteit. A vádhatóságot dr. Kncsy Kál- a bizonyítványok és jutalmak kiosztása, évmán kir. alügyéBz, a védelmet dr. Pál Gábor záráB.
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— Nyugtaiéi. A csíkszeredai plébániai tek, hogy nem tudtak felvilágosítást adni. mi
Faeladási hirdetmény.
hivatal a helybeli plébániai templom villany- történt Csiszér Józsefnével, ki súlyos zúzódávilágításának berendezése éa világítási költsé- sok következtében meghalt. Orvosrendöri nyo2-2
Tekerőpatak
közbirtokosság eladja Sz. 470—1911.
geinek fedezésére gyűjtő-iveket bocsátott ki, mozat megállapította, hogy erős koponyatömelyekre eddig a következő szives adományok rés és agyrizkocás következtében halt el. Va- Tokerőpatakon a község házánál 1911.
mj.
folytak he. Gyalókay Sándorné 20 korona. lószínűleg lebukott, vagy leugrott, s akkor junius hó 20-án d. e. 10 órakor kezFaeladási hirdetmény.
IVutak Béla 5 korona. Báldy Irénke gyüjtó- szenvedte a sérüléseket.
dődó nyilvános szó és írásbeli árveréjvfii üzv. Komfeldné 5 korona, I'app László,
Csikvármegye magánjavaiuak igazga«
sen a tulajdonát képező és Tekeröpa
Saawi Antal 2 2 korona, N. N. 20 lillér, Hajtak község liutáránan fekvő Szánduj tósága ezennel közhírré teszi, hogy CsikKÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
rául -l .tioa 1 korona, N. N. 80 fillér, dr. Ujnevll erdejébeu 1910. óvi vágásban el- szentmárton község közigazgatási hatáfaliisi iIl'DÓ 2 korona, B. Braun Angele, özv.
Nyilatkozat.
rában fekvő, Csikvármegye közönsége
Sxalliiuúry Elekné 3-3 korona, Császár Jolán
Alóiirott tisztelettel kijelentem, hogy a Csiki adó fáját.
á korona, üzv. MártonHy Béláné 1 korona, Lapok egyik megjelent számában közzélctl
Az eladó fu álló lucfenyő irielltna- magántulajdonát képezó „Uz"- ós „VeNagy Hénlné, Nagy lmréné 5 5 korona, üzv. «nazalele* c. elbeszélésemben több kedves,
resvizvölgyi" erdőségeiben:
Szász Ignácné 2 korona, Orbán Jánosné 1 ko- hála Istennek még elő barátom nevét s talán gasságbun, kéreggel együtt 1 0 - 0 7 . cm.
1. M. kir. földraivelé8QgyÍ miniszter
átmérőjűnek,
."i04(>
darabnak
és
körülrona. Dobreán Demeter 10 korona, Báldy ismertető tulajdonságát használtam fel a mese
urnák
24.332—1903. számú rendeletébelül
1929
köbméter
kitermelhető
haIrénke 5 korona, Güzzyné 2 korona, Lukács keretében, azonban mindenféle célzás és alap
vel megadott engedély s a vármegye
.luliíka 1 korona, Jeney Lászlóné 2 korona, nélkül, miért is kérem ismerőseiket, nc értsék szonfát tartalmazónak van becsülve.
ií(!v. Orbán Jánosné 5 korona, dr. Szántó Samu félre a megirt történetet, s ne gondolják egyA vágás terület mintegy 1/1 k. liold magânjavai igazgatótanácsának 415—
I k i'ona, özv. Mihály Kerencné, Bocskor Erzsi, általán azt, hogy annak valami alapja is volkiterjedésű,
az országúttól ós a legkü 1909. mj. sz. a. kelt határozata alapján
Ai- l "«Jön, dr. Csiky József, Dújbukát Jakab, na. Egyszerű tréfa volt az egész.
04 k. holdon megbecsült 380,723
zelebbi
vasúti
állomástól 18 kilométer- 3203
Csiszi'r J. 2-2 korona. Kállay Ubulné 4 kor.,
in 3 gömbölyű lucfenyő, 75.913 tp* gömI'uliih Awlni nyire fekszik.
\ ,-ress Domokosáé, Veres* Lajosné, Kovács
bölyű jegenyefenyő, 11.138 m' gömZsigmond, Tamáa Józsefné l-l korona, Bara*) U rovtUlmn közlöttekórl nem vállal felelöNKihasználási iilótui'tam 2 óv.
bölyű erdei feoyő liaszonfa, valamint
nyái ii.\uláné 8 korona, Dóczi Józsefné 20 f„ séset a H/crk.
Kikiáltási ár ÜOHIS kor., a melyen 252.194 m a gömbölyű bükk haszonfa és
l'uhr Alajusné 1 korona, Miklós Sándorné 2
Sz.
5935/1911.
tkv.
alul ujáulatok nem fogadtatnak el.
korona. K'^nia Istvánná 1 korona, Márton
tűzifa 2.820,000 korona, azaz kettőmillió
Lászlóm' "i kurona, Szalachy Sándor 1 koroua,
A bánatpénz u kikiáltási árnak leg- nyolcszázhúszezer korona.
Hirdetmény.
összesen HU korona 20 fillér.,—Nagy Boriska
alább
lOVtt.
Csikszcntlélek község tlkvc birtokszabályoTovábbá ugyancsak Csikszentmárton
gyüjtiHW'ii Székelyné, dr. Klthes Zoltánné,
Az erdőbirtokos alulírott képviselő- község közigazgatási határában fekvő a
Nzucsvayiie l-l koroua, özv. Szászné 30 fillér, zás következtében átalakíttatott és ezzel egySzenipaly l.uczika 1 korona, Lengyel 50 fillér. idejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a melyre jénél hivatalos órák alatt megtekiuthetö, Csikvármegye közönsége magántulajdo*
S/:iiió .tlajosné 1 korona, Tompos l'álné 40 f, az 1886. XXIX. 1889. XXXVIII, és az 1891 árverezési és szerződési feltétektől el- nát képezó .Csobáuyosvölgyí* erdőséXVI. t.-cikkck a tényleges birtokos tulajdonjoImivne, l'ap Domokosné, Demény Ke- gának bejegyzéséi rendelik, az 1892. évi XXIX, térő vagy későn érkező ajánlatok éa geiben :
rencné i'-i' korona, Bocskor Erzsi, Bocskor l.-cikkben szabályozott eljárás a Iclckjcgyzü- utóajáulatok nem fogadtatnak cl.
2. Magy. kir. Pöldmivelésügyi miniszAuiai l 1 korona, Aczél Ödönné, özv. Loycolné, könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatoTekerőpatak, 1911. május 31 én.
ter urnák 1384/1906. számú rendeletéSzailmiáryné, özv. Balióné 2-2 korona, özv. san foganatosíttatott.
vel megadott engedélye alapján a . K e Az erdőbirtokos nevében:
Milialy Kerencné, Uüjthy Juliska, Mihály Lujza.
Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
havasuak Sulczavölgyére hajló
I'al Józsefné l-l korona, özv. Nagy Istvánná
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c.
Bencze Ágoston,
Bögözi Fülöp, resztes*
részén :l9:)-">5 kat. holdou megbecsült
1 kuronu 20 fillér. Halló Erzsike 40 fillér, Szo- 15. cs 17. §§-ai alapján* ideértve e íj-oknak az
kb. elnök.
kb. jegyző.
|IIIM Klekné, Fapp Károlyné, dr. Imeesné 2-2 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. g-saibau és az
41.888 m* gömbölyű luezfenyó haszonra
kuronu, Hnrczkáné, dr. Molnnrné. Szántóné, 1891. XVI. t.-c. 15,
a) pontjában foglalt kiés 24.134 m* gömbölyű bükk mű- és tű182. szám.
lli.'ciénii Mnraschkiné, N'agy üyuláné l-l ko> egészítéseit is — vaíamint az 18811, XXXVIII,
zifa 221.507 kor. azaz kettóssázhuszonrúna, Ozíikn Uéláné 30 lillér, Szvoboda Jó' l.-c. 7. $-sa és az 1891, XVI, t.-c. IS. «. b
1911. vluo.
egyezerötszázhét kor.
znefné, Kuragó Sándor l-l korona, Fejér Dórii
Árverési hirdetmény.
3. Magy. kir. Köldmiveléaügyi minisz2 korona, Tamáa Józsefné, özv, Orbánné, LuAlulírott bírósági végrehajtó az ItSil. évi ter urnák 50.665/1900. száinu rendeletékacs Juliska l-l korona, Janovlu, özv, Nagy
Náadorné 2-2 korona, Klis Urndné 1 koron», törlési keresetük hat hónap alatt, vagyis az LX. tc. 102. g-a értelmében ezennel közhírré vel jóváhagyott rendszeres gazdasági
Mllller Auguszta 80 Hllér, Welgel Ferencné l 1911. évi december hé 20-ik napjáig bezárólag teszt, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak
korona, N. N. 2 korona, Fejér Sándorné 1 K, a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen 1(110. évi V. 8111. számú végzése következté- üzemterv szerint kihasználása esedékes,
ilj. Darvas Béla 80 fillér, Nádasdy Béla 1 ko- meg nem hosszabbítható záros határidő ellcltc ben dr. Daradics Félix ügyved által képviselt a Csobáuyosvölgyére hajló .Bogársarok*
ronu, Szász Lajosné 2 korona, Nagy Gyurika után indított törlési keresel, annak a harmadik Foneier biztosító intézet javára 1043 K 6G f. nevű erdórész 47*2» k. holdon megbeII koroua 110 fillér, összesen G5 koroua. — Ja- személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jo- s jár. erejéig 1910. évi augusztus hó 19-én fo csült 7187 m> gömbölyű lucfenyő hagaimtoaitott kielégítési végrehajtás utján le- szonfa éa 2835 m' gömbölyű bükk múkab üyuláné gyüjtó-ivén: I'otoczky l'ál 20 K, got szerzett hátrányára nem szolgálhat;
l'ap László Brassó 10 korona, Jakab István
2. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c, foglalt és 2000 koronára becsült következő és tűzifa 37.069 kor. azaz harminchétliudapeat •"> korona, Csergő 2 korona, Jakab 16. és 18, §-ának esetében, ideértve az utóbbi ingóságok, u. in.: 100.000 drb égetett tégla
ezer halvaukilenc korona.
(iyulu 10 kurona, Potoczky Márton 20 korona. §-nak az 1889. XXXVIII, t.-c. 3. és 6. §-aiban nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésuek a csíkszeredai kir. járásKovács Antal 2 korona, Csedó Antal 1 korona, foglalt kiegészítéseit is — a tényleges birto4. Magy. kir. Köldmivelésügyi miliál József 2 korona, Csíkszeredai Takarék- kos tulajdonjogának bejegyzése ellenében cl- bíróság 1910'ik évi V. 8GI. számú végzése niszter urnák 84.972,1903. számú engepénztár 5 korona, Czáka Béláné 1 korona, lenmondással élni kívánnak, írásbeli ellenmon- folytán 1043 K (iti fill. tőkekövetelés, eunek délye alapján a Caikvárawgye magánmárcius hó 20. napjától járó C°/0 kaNuriilsány Márton 2 korona, öBiuesen 80 kor, dásukat hat hónap alatt, vagyis az 1911. évi 1910. évi
matai 1/,"/a váltódíj és eddig összesen 102 javaihoz tartozó, Gyergyótölgyes 1-8Ö
— Székely tanoncok (elvétele. A maros- december bő 20-ik napjáig bezárólag a tkvi koronában bíróilag már megállapított, költsé Jtatárrészében fekvő .Uarmazóvőlgyi'
vásárhelyi kereskedelmi és iparkama ludalja, hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem hosz- gek erejéig a foglalás története helyén Csik- erdórészben mintegy 1996'bO kat. holdon
hogy ez évben a lanoncfelvételt a következő szabbilható záros batáridő letelte után ellen- z s ö g ö (1 h a t á r á n I e e u d ö megtartásorrendben fogja megejteni. Csikvirmegycben: mondásuk többé figyelembe vetetni nem fog; sára 1911. julius hó 6-ik napjának d. u. összesen 95.333 tm'luc- és jegenyefenyő
3) hogy mindazok, akik a tkönyv átalakíJulius 14-én Csíkszeredában a vármegyeházá6 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni liaszonfa, valamint 800 tm' bükkfán benál, 15-én Gyergyószentmiklóson a főszolga tása tárgyában tett intézkedések által, nemkü- szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- csült fatömeg 477.000 kor. azaz Négybíróságnál. A tanoncfelvétel reggel 9 órakor lönben azok, akik az 1. és 2. pontban körül- nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 százhetvenhétezer kor. kikiáltási árban
ír! eseteken kívül 1892. XXIX. t.-c. szerinti
kezdődik.
eljárás és az ennek folyamán történt bejegy- évi LX. te. 107. ős 10S. §-ai értelmében kész folyó 1911. évi augusztus 10-én délFelülflzetei. A csíkszeredai fógim zések
által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikai pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük- előtt 10 órakor a megyei magánjavak
núzium Mária-Társulatának 11)11. junius 4-én bármely
sértve vélik, ideértve azokat ség esetén becsáron alul is cl fognak adatni. igazgatóságának irodájában — Csíkszetartott ünnepélyén feliiltizettek: Majláth Gusz- is, akik irányban
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
a
tulajdonjog
arányának az 1889.
táv Karoly püspök 40 korona, Gyalókay Sán- XXXVIII. t.-c. 16. J-a alapján
tnások is le- és feliilfoglaltatták és azokra reda vármegyeház — megtartandó nyiltörtént
bejegydorné, dr. Fejér Antal 10-10 korona, Mikes
sérelmesnek lalilják e tekintetben felszó- kielégítési jogot nyertek volna, ezen árvtjrés vános árverésen, szó és zárt Írásbeli
János gróf ü korona. Lázár Miklós 4 koroua, zését
lalásukat tartalmazó kérvényüket a tkvi ható- az 18X1. évi LX. tc. 120. §. értelmében ezek ajánlatok mellett a legtöbbet ígérőnek
Fejér Sándor, Pál litván 8-8 korona, Balogh sághoz
el fog adatni.
hat hónap alatt vagyis 1911. évi dec- javára is elrendeltetik.
Ferenc alezredes, Adorján Imre, Bálint Lajos
Kelt Csíkszeredában, 1911. évi junius hó
hó 20-ik napjáig bezárólag nyújtsák be,
Az 1—4 alatti erdőrészek fatömege
2-2 koroua, Karila Mihály, K. Géza 1 korona ember
mert ezen meg nem hosszabbítható záros ha- 8. napjáu.
20 fillér. Kánya Keresztes, Baky Károly, l'áll táridő
Molnár Sándor. külön-külön fog a hirdetményben megelmulta
ulán
az
átalakításkor
közbejött
Ferenc, Káduly Béni, Csató János, Czikó Sánbevezetésből származó bárminemű igékir. blr. végrehajtó. jelölt sorrendben árverés alá bocsát*
dor l-l korona. Hálás köszönettel a Mária- téves
tatni, de Írásbeli ajánlat az egészre
nyeket
jóhiszemű
harmadik
személyek
irányá
Társulat.
bin többe nem érvényesíthetik, az említett beegyüttesen, az ajánlati ár külön-külön
Meghívó
— Halálos végű btoakfkaáa. Szekeres jegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján
való megtétele mellett is benyitható.
Kerencz, Szekeres Gergely, és Ágoston Ferenc és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokai az ElsóSzéktly Háziipari Országos SzSvetkezet
A kikiáltási ár 10 százaléka bánat
jeuófalvi lakosok Farkas Ágoston szintén oda- szerzett harmadik személyek jogainak sérelme
pénzképpen az árverés megkezdése előtt
való 40 éves földmivest, tehénváaárból tfsz- nélkül támadhatják meg.
rendkívüli közgyűlésére,
szekülónbözve, Itiaael ugy megszúrták a ha
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, kik melv Székelyudvarhelyen, 1911. övi Junius az árverési bizottság kezeihez leteendő.
aán. hogy a szúrás folytan a következő nap a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat ad- hi 30-án dilutáo 4 órakor, a Kossuth La-A szabályszerű bélyeggel ellátott Írásmeghalt
ták át, hogy a mennyiben azokhoz egyszerbeli zárt ajánlatok szintén 10 ssásalék
— Bortés megbetegedések es elhul- smind egyszerű másolatokat is csatoltak vagy jos-utca 40. szám alatt fog megtartatni. bánatpénzzel, vagy megfelelő óvadéklíiok. Ugy látszik u idén aem kerüli az • ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket
Tárgy:
képes értékpapírral látandók el és torjárvány vámegyéaket, mely utóbbi években a tkvi hatóságnál átvehetik.
1.
Az
Első
Székely
Háziipari Orszá talmazniok kell egyúttal ost a kijelenA kir. törvényszék, mint tkvi hatóság.
sertéa állományainkat megtizedelte. A felcsiki
gos Szövetkezetnek, a Budapesti .Köz- tést is, hogy ajánlattevő az árverési és
Csíkszereda, 1911. május hó 20-án.
járásból Ksrczfalváról, Csomortánból, Várdot-

falváról jelentettek he megbetegedéseket és
Kozma István, ponti Háziipari Szövetkezct'-tel való egye- szerződési feltételeket ismeri s magát
Mi. lelekUnfmMtf. sülése, a Központi Háziipari Szövetkezet azoknak aláveti.
elhullásokat. Az alesiki járás területén is hul- 3 - 3
lott el sertés; sőt s szomszéd Udvarhely
alapszabályainak elfogadása és az Első
Blkésett a utóajánlatok nem fogadmegyéből is kaptunk szorványos esetekről
Árlejtési hirdetmény.
Székely Háziipari Országos Szövetkezet tatnak el, valamint a hirdetményben
értesítést
A csiknagyboldogasszonyi templom alapszabályai hatályon kivttl való helye- megjelölt erdöréssek fatőmegei kikiál— Trszntt tehén. Karefalváról jelentik,
tási áron alul eladatni nem fognak.
bogy ott folyó hé 44a este s hazajövő csór nagyharangjába harangbefurás által uj ütó-zésének elhatározása.
2. Az igazgatóság és a felügyelő•Iával egy idegea kóbor tehén szembe állott fentartó kampó alkalmazandó. Ezen munAz Árverési Altalános és ssersődési
és majdnem minden tehénnel öklelt Szembe kálatfolyó évi junius hó 18-án délután bizottság lemondása.
feltételek, valamint a becslésre vonat-

5 órakor a plébánia hivatalban nyilvános
Kelt Székelyudvarhelyen, 1911. évi kozó közelebbi adatok mind a négy
árlejtés utján ki fog adatni. Szakértő vál-junius hó 6-án.
erdórész fatömegére külön-külön Csik*
Azonban minta községi biró írja, 8-án egészen lalkozókfigyelmét lelhivjuk.
• i igazgatóság. vármegye magánjavainak igazgatóságéelgyengült agy hogy megdöglött.
Karcfalván, 1911. junius hó 8-án.
nál a hivatalos órák alatt megtekint— TOs. Folyó hó 10-én Wendel Dávid
állott emberrel, kerítésekre ugrált fel, a szája
tajtékzott. Csak nehezen sikerült bekötözni.

Szépviz „Sovéruti" erdeje meggyalt s a kifaragott és lábon álló fa s a forgács 44130
korona értékben leégett
— Halálos végfl baleset Csiszér Józsefné
sz. Gegó Regina 42 éves pálfalvi lakós május
17-én gyapjú HsMtetni járt társaival. Hazajövet Delne melleit a lovak gyeplője «ttrifraH*,
s a lovak a szekeret eltagadok. Társai a szekérből kiagrtUtsfc. defik is

Egyháztanács.

•árusítót és pénzbeszedöt keres hetők.

Csikvármegye magánjavoinak igaz-

esetleg bérbeadó Oiikuereda és területére a gatósága.
egy kétkóvű vizi
C s í k s z e r e d a , 1911. évi május hó
Hwtelfl malom, amely Szépvizen SINGER Co., varritfp imyttaág, 27-én.
van, a Malom-utcába. — Értekezhetni: Ajánlatok Sepsiszentgyörgy, SzabadságAz Igazgatóság.
özv. Sarilovszky Jánosnénál, Szépviz. tér 6. szám küldendők. — Óvadékkal
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előnyben részesülnek.
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Eladó

KALMÁR ÉS EN6EL
MOTOR- ÉS ÍÉPCyÁR

BUDAPEST
Gyár:

ü.imsi f íkljr c< ircda •

V.. Lipót-körut 22. VI., Uveg-utcza 19.

Világtairü! Eredeti!

„Benz"!

Szivógazmotor-telep. — A jHenkoi legolcsóbb Qzeine.

,BENZ"

.

C S I L A P O K

4-k oldal.

nyersolaj-motor.

Elismert legjobb gyártmány.
yjanlja lienzin-lokotnohilos eséplókészleteit,
amelyek bamulalos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek,
tsegvotés. árjegyzék ingyen és bérmentve.

Modern kutépités.

ü j kutak epitését cementgyűrűk
kel, sülyesztó rendszerrel s kiszáradt regi kutak lennebb sülyeszt e s e t jutányos áron elvállalom.

Nagymihály Sándor,

ívmeiitárugyár és épilési
! .^ii<b/.üiriljl);iii, Kossuth

anyagkereskedö
Líijos-u. 48. sz

1—2

Sz. 212—1911.

Sz. 11)10—1911.

Versenytárgyalási hirdetés.
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„Brassói Bútorkészítő Iparosok
Árucsarnok Szövetkezeténél"
olcso cs Unom kivitelben,
j utinyosaroD, kedvező feltetclok mellett kapható.
!::ikt.ir-k>'s/li-i hálók. el«-illók. uri-szobák
szalon-bereiiilezésekhiil: elvállal: telhl, k'izepűleti és kom haberendezé
-i-ki't: ke-zit eninmers és kárpitos árukat.
Költségvetés díjmentesen.
Megtekintés vételkötelezettség nélkül.
Kolostor-utca 36.
Cell-palota.

O

Jóforgalmu singes üzlete- II
Hirdetmény.
Csikvármegye törvényhatóságának
2457—1911. sz. határozata folytán CsalóAlattirt gyámhatóság ezennel közhírré
met elfogadható félté£
szeg községben újonnan építendő haran- teszi, hogy a gyimesfelsőloki néhai László
telek mellett juniusl-tól
j-jj
gozói lakás és javítandó iskola munkála- Péter örökösei tulajdonát képező a csik- °
tainak kivitelére alólirott elöljáróság ezen- szentmihályi 1371. sz. tjkvben foglalt az
nel versenytárgyalást hirdet.
Ugra patakra hajló részen levő erdő folyó
Ezzel kapcsolatosan építésre kiadja egy évi junius hó 24-én d. e. 10 órakor
A bolthelyiséget a legjutág
tüzfecskendőtartó szín építését és kőhíd- Gyimesfelsőlok község hivatalos helyisényosabb
áron
bérbeadóm
11-20
jainak kijavítási munkálatait.
gében megtartandó szó- és irt írásbeli
f-'elhivatnak mindazon vállalkozók, kik ajánlatokkal egybekötött nyilvános magán
Zakariás L. Antal, Szépviz.
ezen épitési, javítási munkálatokat elvál- árverésen el fog adatni.
Egy jó családból való — legalább
lalni óhajtják, hogy 5 százalék bánatKikiáltási ár 3740 korona.
4 g i m n á z i u m o t végzett — flu
pénzzel ellátott zárt írásbeli ajánlataikat
Árverezni szándékozók az árverés megaz árlejtés napjáig alólirott elöljárósághoz kezdése
TANULÓNAK
előtt a kikiáltási ár lo százalékáadják be, mert később érkezeit ajánlatok
nak megfelelő bánatpénzt vagy óvadék- felvétetik Rács Béla kereskedéfigyelembe nem vétetnek.
értékpapírokban kötelesek az árve- sében. Karczfalván (Csikmegye).
Az árlejtés folyó évi julius hó 4-én képes
rező bizottság kezeihez letenni.
d. e. 9 órakor fog megtartatui.
Az egy koronás bélyeggel ellátót' Írás- Marosvásárhelyt a Főtéren egy
A harangozol lakás, csűr és kut az
kitűnő forgalmú
átalakítandó tanítói lakás, a javítandó is- beli zárt ajánlatok a megajánlott ár 10
százalékának megfelelő összeggel vagy
kola épilési költségei 10.876 K 12 f.
FŰSZER- ÉS CSEtyECE-ÜZLET
A tüzfecskendö szín épitési és a hidak óvadékképes értékpapírokkal látandók el kedvező feltételek mellett, más
kijavítási költségei 3153 korona 91 fillér. és abban kijelentendő, hogy ajánlattevő vállalat
miatt eladó. Címét a kiadjA letvrajz, részletes költségvetés és az árverési feltételeket ismeri s azoknak
hivatal továbbítja.
1—5
feltételek Csalószeg község házánál hiva- magát aláveti. Legtöbbet ígérő tartozik az
ígért vételárat az árverésnek gyámhatósági
talos órák alatt megtekinthetők.
jóváhagyás után az erről szóló értesítés Eladó használt, de jó állapotban
Csatószegen, 1911. évi junius hó 4. vételétől számított 15 nap alatt a községi lévő 12 ablak teljesen felszerelve
Rec Ferenc, ifj. Darvas Albert, pénztárnoknak a gyáinpénztárba leendő (üvegezéssel tokkal és vasalassal
beszállítás végett lefizetni.
k. jegyző.
k. biró.
együtt) Csíkszeredában JAKAB
Ha ezen idő alatt a vételárat le nem L. GYULÁNÁL Apaffy-utca 24.
vagy a vásártól egyébként el áll
Bükkfaeladási hirdetmény. fizeti
bánatpénze elvesz s azt árvereztető minAlulírott közhírré teszem, hogy a Zsö- den bírói beavatkozás nélkül jogosult 2 Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz.
göd község halárában a .Holtrekesz" nevű megtartani s ezen kívül legtöbbet ígérő
Ima- és énekeskönyv
dűlőben fekvő erdőségben levő mintegy költségére és veszélyére uj árverés tartá- *
350 méteröl félölekben rakott száraz bükk- sára megnyílik a jog, mely esetben a ré- uj kiadásban megjelent. — Kapható :
tüzifát nyilvános magánárverésen a leg- gebbi és ujabbi árverés eredménye közötti Szvoboda József üzletében Csikszereda.
többel ígérőnek eladom.
különbözet megtérítéséért vagyoni felelős- I I M I M I I I W H H M I I I M I I i m i l
Az árverést Zsögöd községházánál séggel tartozik.
junius hó 29-ik napján d. u. 2 órakor
Legtöbbet ígérőt ajánlata megtételével Eladó egy földszintes kőház
tartom meg.
a vásár azonnal, árvereztetöt pedig az a Ivossutli-iitcábit, mely áll egy üzletheKikiáltási ár 3o0o korona, melynek árverés gyámhatósági jóváhagyása után lyiség, 4 szoba, 1 konyha, kamara és
lti százaléka bánatpénzül leteendő.
1 kettős pincéből, továbbá az Apuffykötelezi.
uteába a 4. sz. alatt levő emeletes kőAz ölbe lakott fákhoz tartozik külön
Csikvármegye árvaszéke.
megtérítés nélkül az összes hullaüékfa is.
Csikszereda, 1911. junius hó 9-én. ház 2 üzlet, 3 raktárhelyiség, 3 pince,
ttz emeleten 6 szoba, 1 konyha, 1 előOrosz Ferencz,
Birtha József,

ELADOM. I

1—2

fakereskedó.

Szám IÍI41.1011. tlkvi.

szoba, 1 kamarából.
Hol ? Megmondja
a lap kiadóhivatala.

elnök.

E l a d ó

Végzés és árverési hirdetmény kivonat. Csiktusnádi P á t r u b á n Antalnál

B

A csíkszeredai kir. törvényszék mint tlkvi
liatósag Kallai Lajos motorgyáros budapesti
bejegyzett ceg vegreliajtatóuak ifj. Kundra
János és neje Balázs Veronika szépvizi lakosuk
végrehajtást szenvedettek elleni végrehajtási
ügyében arra való tekintettel, liogy a4472, 1!M 1.
sz. árveresi hirdetmény kivonatában csak a
2000 korona tóke követelés van felemlítve és
a kivonatnak háromszori közzététele rendeltetet, az árverési hirdetmény kivonatot a hirdetménynek megfelelően helyesbiti és közhírré
leszi, liogy Kallai Lajos motorgyáros budapesti
bejegyzett cég vegreliajtatóuak ifj. Komira
János és neje lialázs Veronika szépvizi lakosok végrehajtást szenvedők elleni 2000 korona
ezenkívül 4IKX) korona és 3147 korona tokekiiveteies es járulekai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir törvényszék területen
levő Szépviz község határán fekvő a szépvizi
2! 178. sz. tjkvaen A + 5205. hrsz. alatti szánlóra ISI koronában, a 3301. sz tjkvben A +
52% hrsz. alat'i szántóra 1!I2 koronában, a
;)4!)1
sz- tjkvben A t 52!K hrsz. alatti szántó
:
,„-ad részere 145 korona 20 fillérben a 3403.
sz. tjkvben A f 5243., 5245. hrsz. alatti legelő es malomra 172 koronában, a 354S. sz.
tjkvben A + 5478 lirsz. alatti iugatlan '/j-ed
részére 108 koronában, a 3420. sz. tjkvben A
T 54211. 5428 5430. hrsz. alatti szántóra Üti
koronában megállapított kikiáltási árban elrendelte és liogy n íentebl) megjelölt ingatlanok

az 1811. evi julius bó 6-ik napjan dél-

H1RDETESEK

MÜMALOM
olcsó árszámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek
mely helyben is használható, vagy
pedig el is vihető* 12—^0 A KIADÓHIVATALBAN.
OUPLA-HALATA SÖR naponta fri^a töltés.

K ő b á n y a i Dréher Sörnagyraktára.
Telefon 14 és 28.

ÉRTESÍTÉS.

A sör idény beálltával van szerencsénk a nagyérdemű helyi tnagán Sörfogyasztó közönséget értesíteni, hogy a sörnek a házhoz való szállítását
megkezdtük. Szekereink reggel nyolc órakor a sört kihordják, amiért
tisztelettel felkérjük napi szükségletét — lehel az egy palack is —
velünk rövid uton tudatni szíveskedjen, lio;.;y az elszállítást naponta
pontosan eszközölhessük. — Répáti ásványvízre szintén elfogadunk
előjegyzéseket,
mit szekereinkkel naponta egyszer hazaszállítunk.
7 H
-'
Teljes tiszteletid:

5 NI SZEL FIVÉREK, CSÍKSZEREDÁBAN.
^

ISépá,ti

fóraJctáira.

előtt 0 órakor Szépviz községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltási ár V.-ánál alacsonyabb áron eladatni
nem fognak.
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KAUGIUKSAROK

B .

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 20°/,-át készpénzben, vagy az
1881 LX. t.-c. 42. S-álian lelzett árfolyammal
számitolt és az 1881. évi november hó 1-én
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet
8. §-áb an kijelölt ovadékképes értékpapírban
a kiküldött kezeihez letenni, avagy az 1881.
LX. tc. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a
bíróságnál előleges elhelvezéséról kiállítóit szabályszerű elismervényt átszolgáltatni és a bánatpénzt az 1908. évi 41. tc. 25. §-a értelmében kiegészíteni.
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság.
Csíkszereda, 1911. évi május hó 28. napján.

László Géza s. k.,
kir. l.-székl l>lró.

A kiadvány hiteléül:

Eosma István,

kir. lelekköuyvezclü.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Csikszereda város és vidéke közönségét, hogy

MÉRLE<ÍKÉSZITŐ- ÉS JAVITÓ-MÜHELYEMET

Sepsiszentgyörgyön, a Csiki-utca 29. szám alatt újonnan beren-

deztem, ahol elvállalok mindenféle mérleg készítést és javítást, a legolcsóbb árban és pontos kiszolgálás mellett. Hitelesítve szolgáltatom
vissza rendeltetési helyére. — A nagyérdemű közönség szives párt=
fogását kérve, maradok kiváló tisztelettel:
=

Daragies Sándor, szak vizsgázott mérlegkészitő.

n

24.

CSIKI

LAPOK

5-lk oldaL

Háló-, étkl 20- ÓS bulfet-kocsik közlekedése a m. kir. államvasutak vonalain 1911. övi m á j u s hó 1-tól kezdve.
I.

H á l ó - k o c s i k

I n d u l
Vonal

óra- perc- számú
vonattal
kor

honnan ?
Budapest keleti p. u. — Wien
Bruck-Királyhidán át
Budapest nyugoti p. u — Wien
Marchegyen át
Budapest ny. p. u. — Segesvár

Budapest k. p. u.
Wien-böl
Budapest ny. p. u.
Wienből
Budapest ny. p. u.
Segesvárról
B.idapesl k. p. u. — Bukarest Budapest k. p. u.
Arad, Piski. Predeálon át 1)
Bukarestről
Predeálról
Budapest k. p. u. — Piski (saját) Budapest k. p. u.
Piskiről
Budarest ny. p. u. — Bukarest Budapest ny. p. u.
Temesvár -Verciorován át
Bukarestről
Verciorováról
Budapest ny. p. u. — Báziás Budapest ny. p. u.
Szegedről
Báziásról
Bmi.ipest k. p. u. — Fiume
Budapest k. p. u.
l jjontbovár—Zágrábon át
Fiúméból
Budapest k. p. u. — Fiume
Budapest k. p. u.
Ujdombovár—Zágrábon ál
Fiúméból
(vegyes)
Budapest k. p. u. — Zágráb
Budapest k. p. u.
Zágrábból
Ujdombováron ál i saját i
Bpest k. p. u. — Poprád Felka Budapest k. p. u.
Kassáról
Kassán át (vegyes)
2)
Poprád—Felkáról
Kassáról
Bpest k. p. u. — Tátra Lomnicz Budapest k. p. u.
Kassán át (vegyes)
3)
Kassáról
Tátralomniczról
Kassáról
Budapest ny. p. u. — Berlin
Budapest ny. p. u.
Berlinből
Konstantinápolyból
Konstantinápoly—Berlin
Budapest k. p. u.
Berlinből
Budapest k. p. u. — Rultka
Budapest k. p. u.
Oderbergen át

A háló-kocsi pótjegyek árai

É r k e z i k

éjjel 10
éjjel 10
éjjel 9
éjjel 11
este 9
d. u. 5
d. u. 2
d. u. 5
este 8
este 9
d. u. 4
d. u. 2
d. u. 4
éjjel 3
éjjel 10
éjjel 2
d. u. 4
este 7
este 6
este 6
este 7

50
20
30
05
35
15
00
05
42
30
21
40
50
03
15
10
28
40
00
15
56

éjjel 10
este 8
este 10
regg. 3
este 10
éjjel 1
este 10
regg. 3
este 8
éjjel I
este 6
d. u. 4
este 8
d. u. 3
este 7
d. u. 3

25
31
00
45
40
15
00
45
45
15
50
39
23
00
33
20

ora- perc-

hová?

kor

12
11
118
113
502
501
604

regg. 7
re
RK-6
regg. b
regg. 7
id. e. 1
regg. 7
regg. 6
d. e. 1
d. u. 1
d. e. 0
regg. 5
éjjel 2
d. u. 1
d. u. 1
d. c. 9

23
25
bb
40
12
30
33
45
25
52
45
00
20
25
25

1807 163/709 Budapest ny. p. u. regg. 7

15
60
00
10
35

Wienbe
Budapest k. p. u.
Wienbe
Budapest ny. p. u.
Segesvárra
Budapest ny. p. u.
Predeálra
Bukarestbe
601 Budapest k. p. u.
610
Piskire
609 Budapest k. p. u.
704
Verciorovára
Bukarestbe
703 Budapest ny. p. u.
706 710 Báziásra
1802

II.

1006
1003
UJ04
1005

Fiúméba
Budapest k. p. u.
Fiúméba
Budapest k. p. u.

d. e. 8
d. c. 8
regg ;
d. e. 9

1010
1007
1510
4
3
1505
1510
4
813
1505
1406
1401
903
304
301
904

Zágrábba
Budapest k. p. u.
Poprád Felkára

d. c. 8
d. c. b
«Kg 6
regg 7

30
i>0
23

Tálralomniczra

regg 7

25

Budapest k. p. u.

regg 7

00

Berlinbe
Budapest ny. p. u.
Budapest k. p. u.
Berlinbe
Budapest k. p. u.
Konstantinápoly

d. e. 11
d. e. 9
d. u. 1
d. e. /
d. u. 12
reRK 7

08
40
00
46
50
4/

Ti

Budapest k. p. u.

t k e 55 o -

K! F

60
60
40
60
80
40
40
40
80
60
60
60
60
60
60
7
60
7
80
3
80 3
80
00
9
60 7
60 7
60 7
60
7
| 60 7
M á r ka
13 i 00 I!10 |
Bpest ny. p. u. — Berlin
Bpest ny. p. u. — Breslau
11 | 20 I9
korona
Bpest ny. p. u. — Oderberg
9 ! 50 ;| 7 í 00
Márka
Bpest k. p. u. — Berlin
13 I 00 !l 10 I 20
Bpest k. p. u. — Breslau
11 | 20 U 9 | 00
korona
Bpest k. p. u. — Oderberg
9 | 50 || 7 | 00
Frank
Bpest k. p. u. — Belgrád
6 00 |] 4 | 50
Bpest k. p. u. — Konstantinápoly 29 | 00 1 21 | 25

Budapest k. p. u. — Wien
Bruck- Királyhidán át
Budapest k. p. u. — Wien
Bruck—Királyhidán át
Budapest ny. p. u. — Wien
Marchegyen át
Budapest ny. p. u. — Wien
Marchegyen át
Budapest ny. p. u. — Wien
Marchegyen át
Budapest ny. p. u. — Kolozsvár
Kolozsvár

Brassó

Budapest ny. p. u. — Karánsebes
Budapest k. p. u. — Piski
Budapest k. p. u. — Arad—Brassó
Budapest k. p. u. — Zimony
Budapest k. p. u. — Fiume
Budapest k. p. u. — Kassa—Oderberg
Budapest ny. p. u. — Mármarossziget
Budapest ny. p. u. — Zsolna
Budapest ny. p. u. — Pozsony

3.

honnan?

Budapest k. p. u.-ról
Fiúméból
Zágrábból
Ujdombovárról
Budapest k. p. u. — Vinkovce Budapest k. p. u.-ról
Vinkovcéról
Zágrábból
Zágráb
Vinkovcéról
Bpest k. p. u. — Sátolaljaujhely Budapest k. p. u.-ról
Sátoraljaújhelyről
Budapest k. p. u. — Zimony Budapest k. p. u.-ról
Zimonyról
Budapest k. p. u. — Fiume

3. Bezárólag
szeptember 30-ig
és junius 15-tól

05
4
50 .
1
20 !
2
50 ,
3
15
110
05
103
55
104
50
109
00
106
10
105
05
504
20
503
46
502
20
501
40
704
26
703
00
604
55
601
05
602
00
603
20
904
19
903
00
1002
00
1001
45
1502
52
(1)
21
1503
00 506 1702
55 1701 505
05
1402
20
1405
50 1406 112
15 111 1401

óra-

hová?

perc

kor
este
6 40
délután 1 30
délután 2 13
este
6 I 35
este
9 33
délután 1 40
d. u. 12 14
este
9 05
este
6 25
este
6 40
éjjel 10 30
délután 1 50
délután 2 19
éjjel 9 59
éjjel 10 27
délután 1 25
éjjel 10 19
délután 1 25
este 10 04
este
9 35
éjjel 10 18
délután 1 00
este
7 54
este
9 35
délután 12 10
este
8 30
éjjel 10 50
délután 5 39
este
9 55
délután 1 33
este
9 45
este 10 14
délelőtt 9 40

Wienbe
Budapest k. p. u.-ra
Wienbe
Budapest k. p. u.-ra
Wienbe
Budapest ny. p. u.-ra
Wienbe
Budapest ny. p. u.-ra
Wienbe
Budapest ny. p. u.-ra
Kolozsvárra
Budapest ny. p. u.-ra
Brassóra
Kolozsvárra
Karánsebcsre
Budapest ny. p. u.-ra
Piskire
Budapest k. p. u.-ra
Brassóba
Budapest k. p. u.-ra
Zimonyba
Budapest k. p. u.-ra
Fiúméba
Budapest k. p. u.-ra
Kassára
Oderbergrc
Budapest k. p. u.-ra
Mármarosszigetre
Budapest ny. p. u.-ra
Zsolnára
Budapest ny. p. u.-ra
Pozsonyba
Budapest ny. p. u.-ra

fiuffet-kocsik
É r k e z i k

I n d u l
V o n a l

pere számú
vonattal
kor

délután 2
délelőtt 8
délelőtt 9
délután 1
délután 5
délelőtt 9
reggel 7
délután 4
délután 2
délután 2
dclntán 2
reggel 5
reggel 6
délután 2
] délután 2
reggel 5
délután 2
reggel 4
reggel 7
reggel 6
délután 3
reggel 6
reggel 7
reggel 8
1 reggel 6
reggel 9
\ délután 5
reggel 7
; dr lelőtt 11
reggel 7
délután 3
este
6
| reggel 6

Budapest k. p. u.
Wienből
Budapest k. p. u.-ról
Wienből
Budapest ny. p. u.-ról
Wienből
Budapest ny. p. u.-ról
Wienből
Budapest ny. p. u.-ról
Wienből
Budapest ny. p. u.-ról
Kolozsvárról
Kolozsvárról
Brassóról
Budapest ny. p. u.-ról
Karánsebesről
Budapest k. p. u.-ról
Piskiről
Budapest k. p. u.-ról
Brassóról
Budapest k. p. u.-ról
Zimonyról
Budapest k. p. u.-ról
Fiúméból
Budapest k. p. u.-ról
Oderbergről
Kassáról
Budapest ny. p. u.-ról
Mármarosszigetről
Budapest ny. p. u.-ról
Zsolnáról
Budapest ny. p. u.-ról
Pozsonyból

2. Bezárólag június 14-eig és
október 1-től

É r k e z i k

órah o n n a n ?

A háló - kocsik
csak I. vagy II.
oszt. menetjejegyekkel biró
utasok által megfelelő pótjegy
váltása mellett
használhatók
1. Brassón túlra
csak I. oszt. menetjegyekkel
vchetöfgénybe

k o c s i k

I n d u l
V o n a l

K

Bpest k. p. u. —Wien vagy vissza
Bpest ny. p. u. — Wien v. v.
Bpest k. p. u. — Segesvár v. v.
Bpest k. p. u. — Kolozsvár v. v.
Kolozsvár-Segesvár v. v. nappal
Bpest k. p. u. — Bukarest v. v.
Bpest k. p. u. — Predeál v. v.
Bpest k. p. u. — Brassó v. v.
Bpest k.p.u. — Arad v. v. nappal
Bpest k. p. u. — Piski v. v.
Arad—Bukarest vagy viszont
Arad—Predeál vagy viszont
Arad—Brassó vagy viszont
Bpest ny. p. u. — Bukarest v. v.
Bpest ny. p. u. — Orsova v. v.
Bpest ny. p. u. — Temesvár v. v.
Bpest ny. p. u. — Temesvár v. v. n.
Temesvár—Orsova vagy viszont
Temesvár—Bukarest v. v.
Bpest k. p. u. — Fiume v. v.
Bpest k. p. u. — Zágráb v. v.
Zágráb—Fiume vagy viszont
Bpest k. p. u. — Poprád Felka v.
Bpest k. p. u. — Kassa v. v.
Bpest k. p. u — Tátralomnic v.

00

Jegyzet

I. oszt. III. oszt.

vonalrész

perc számú
vonattal
kor

óra-

este
6
este
6
éjjel
3
reggel 6
délután 2
délelőtt 9
délután 2
reggel 4
reggel 7
délután 4
reggel 7
délután 2

1004
1003
1006
1005
1902
1904 5803
5604 1903
1901
402
403
906
905

hová?

óra-

perc

J e g y z e t

kor
Zágrábba
Ujdombovárra
Fiúméba
Budapest k. p. u.-ra
Vinkovcere
Zágrábba
Vinkovcere
Budapest k. p. u.-ra
Sátoraljaújhelyre
Budapest k. p. u.-ra
Zimonyba
Budapest keleti p. u.-ra

éjjel 1
éjjel 4
reggel 8
reggel 9
este 10
délután 2
este
7
délután 1
d. u. 12
este
9
délután 1
este 10

43
16
50
3b
bti
13
15
40
37
55
53
00

Az étkező- és buffet-kocsik étkező termeit
I. vagy II. oszt. menetjegygyei biró utasok vehetik igénybe külön illeték fizetése nélkül
A buliét kocsikban levő ülőhelyekkel biró
külön szakaszok azonban csak I. osztályra érvényes menetjegyekkel, illetve
menetigazolványokkal biró utasok állal
használhatók

f

c s í k i

oldal.

.

l a p o k

FIGYELEM!

Az amerikai porcelán-puder csak akkor
valódi ha JEX szóval van ellátva, kapható «5 fele színben 3 es 5 koronás dobozokban. Folyékony JEX-PUDER (LipuidPouder) ara 4 kor. Nappali krem ara 3 K.
A Grand Fayenco szappan a legjobb
a világon, nra csak i korona 50 fillér

Ji'ffiiIK S f f l l H
_

Kaptató: FEKETE VILMUS illatszer- és Dipere-Dzielében. CsUssertda.

«MCMPAPIROK CSM AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÚMAK.

Postai megrendelések pontosan eszközöltetnek.
32-52

ÓVAKODJUNK KRTFKTFLEN UTÁNZATOKTÓL! :-:

ÚJDONSÁG!

HALLÓ!

UJPONSAC!
ŢŢ I \ * NJR I Ha Ön súlyt helyez egészségére,
I I l< A Iul I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen,
U X I 1 1 1 T 1 • Ha azt akarja, hogynyugodl álma, jóelvágya legyen
Ha erejében gyarapodni akar

T E S S É K VÉGIG OLVASNI!
^•minivel se luilunk rokonaink, jó liarálaink. ki-dvi-si iiikni-k olyan örömet és meglepetést szerezni és magunknak is lakásainkat felékesiieni.
mint azzal, ha az
J
r Elsö Erdélyi Fenykepnagyito Müintezetnel , Csíkszeredában, Apaffi
Mihály utca 24. szam alatt e l s ö m i n ö s é g ü cs f i n o m k i v i t e l ű

BROf^EZÜST ÉLETNAGYSÁGÚ

CSAK DRÉNER-SÖRT I6YÉK!

KÉPET

Kapható Csíkszeredában üvegekben : a jobb kávéházakban, vendéglőkben és az összes jobb fűszer- és csemegekereskedésekben.
Fóralctár C s i k v á r m e g y e részére:

rendelünk |h.-ivi részletfizetés re is) amely esak elsőrendű kivitelben lesz Herlinbol hozatott h'otoiuüvések által kidolgozva. Miért tisztelettel hozom tudomásul
varosunk es vidéke mélyen tisztelt közönségének, hogy a teljesen átalakított é«
a legnagyobb kényelemmel berendezeti fényképészeti műtermemmel kapcsolatosan
(•;/!/ /rii!il;ri>iiiifi!lil<> osztályt is szri rcztihil.-. mely ben a legjobb kivitelű és
bármely nagyságú képek lesznek készítve régi fényképek ulan is. — Úgyszintén

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában.

AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK.
Azonban kérem a in. t. rendelő közönséget, hogy ne méltóztassál képeinket a
hazaink által ajánlott silány líraion munkák ,al összetéveszteni, inert képeink
valóságos I. minőségű bronieziist papírra lesznek készítve és éretiiik teljes szavatolás vallaltntik- mindén lekintélben. Miután a Fotó cikkek gyáraival sikerült
egyenes összeköttetést szerezni, vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyításokat
előnyös havi részlellizeiesre is eszközlünk, csekély árl'eleinelcs mellett A képekei mindenki megtekintheti mar a munkálatok folyamán és esetleges észrevételét
megteheti, mi altal ki lesz zarva, bogy csak egy kép is ne sikeriilljön. (iazdag
fényképes nagyítás minta kiállítás áll a rendeió közönségnek megtekintés véget
az 'Apaffi Mihály-ulca L' I. szám alatt levó műteremben rendelkezésére, hova szives pártfogást és számos rendelést kérünk, kiváló tisztelettel

Biró
11in

J ó z s e f fényképészeti műterme, Csíkszeredában,
..Első Erdélyi Fényképnagyitó Müintézet".
•_>:)—-,2
El

L E S N A G Y O B B

K O M P O H T !

Dréher-féle poharas sör — n a p o n k é n t f r i s s c s a p o l á s —
csakis Lénknél a Hu t t e r - s z á l l o d a k á v é h á z á b a n
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható.

t

NALLÓ!

ÉRTESÍTÉS.

HALLÓ!

I

Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár.

•

Tudomásai a ailoni a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a KossuthLajos utca 48. szam alatt nagy épitési anyagraktart rendeztem be s azon
kellemes helyzetben vagyok, bogy a nagyérdemű fogyasztó közönség részén; mindennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszküzlük.
Állandó nagy raktárom van:
Mész darabos és oltott Portland-cement friss és legkitűnőbb minőségű. Gipsz stakatur és szobrász. Nad fűzve stakaturokia es egyeli fák eltakarására. Valódi asifalt
fedéllemnz többféle minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos
eladása. Asifalt elszigetelő lemez es kaucsuk-aszfalt nedves falak és lakások szárazzá teleiéhez, kátrány és uarholinoum fák telítésére, gomba és rothadás ellen.
Albeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bármilyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Sehamotte tűzálló
tégla és füld stb., mindennemű épitési és műszaki anyag.

Í

Ü yd e t
á 111e 1 y e z é s !
Van szerencsém a lielvi és vidéki nagyközönség becses tudomására
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi Al.-utca 18. hsz. alól
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet
saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. •vállalok a fent
emlilelt szakmába vágó bármely munka kivileiét pontosan és a legjutányosabb árak melleit.
Elvállalok mindenféle paplan varrásokat.
A n.
közönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

CEMENTÁRU-GYÁR.

Kutkarikak betonból -S0-HK), l -.'O. 1 öO-rMIÜ-3 00 és 4(K) méter átmérőjű kutakhoz. ezek készítését is elvállalom sülyosztó rendszerrel, nagyobb kutak építését,
gőzüzemű lierendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-Cserép többféle színben, betoncsövek, hidak és ai"ivszck készítése. Beton- és mdkölépcsök, színes járda es burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató és etetőváluk minden nagyságban.
Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak.
Virágvázák es talpazatok csinos kíviielben. Kalyha alatét lemeiek. Kémény- és falfedkövek. Mindennemű beton- és céinentípar-vállalat, granit-terasso beton stb. burkolatok készítési; stli. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő engedmény. A nagyérdemű
fogyasztó közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni szíveskedjék.

Szabó Ferencz, Csíkszereda
2v£ilr:ó-Tj.tca I S . s z á m .
Ugyanitt egy teljesen s z a k k é p z e t t s e g é d azonnal felvétetik.
27llli5iHjai5i@iaigiBiBiisig!jaisimigilgtăîlliaBngilra^

Gyárak és raktárak: Csíkszereda. Ujtusnád és Kézdivásárhely.
Szíves támogatást kér kiváló tisztelettel:

a
*

Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda.

GöJdaer motoroi (Diesel rendszer),
Corona nyersolaj-motorok, lorbioatelepek, teljes magas, felmaps és
sima űriö maiou berendezések.

a
a

*
a
a

a

Schiel

Testvérek,
Brassó.
Gépgyár, malomépitészeti intezet és vasöntöde. Szolid, lelkiismeretes kiszolgálás. Modern
szerkezetek olcsó árak mellett.
Legnagyobb gépgyár Erdélyben.

*i

a

a

a

H

a
H

13)

23—FO

.

8gg Első Csikmegyei benzinmotor gépre berenS3

dezett a s z t a l o s m ü h e l y .

Vun szerencsénk é r t e s í t e n i és ;i nagyérdemű közönségnek becses
figyclinéb: ajánlani b e n z i n m o t o r g e p e r ö r e b e r e n d e z e t t

s c s z t s u l o s
Módunkbtin áll a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben olöállitaní
a leggyorsabban ugy bútor mint épületmunkákat s a melyeknek
kifogástalan előállításáért felelősséget vállalunk. — Kiváló tisztelettel:

B A R D O C Z

és D A R V A S ,

Csikcsatószeg.

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a

PORTLAND-CEMENT-tîyĂR BRASSÓBAN.
Csíkszeredában kapható: A L B E R T B A L Á Z S É S FIA V A S K E R E S K E D É S É B E N és N A G Y M I H Á L Y S Á N D O R C E M E N T A R U - R A K T Á R Á B A N .
NyoaatoU Hirebo4a József kOnynyomdAjibaa, CaikazeredAbu, l í l l
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