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A létminimum. 
Kgy rémséges eset, mely a közel-

muliban nemcsak a főváros,  hanem uz 
i'.'isz ország, sőt nyilván az egész vi-
la.' társadalmát izgalomba hozta, sok 
ol\an lliémát vetett felszínre,  amelyek-
kel foglulkozni,  nemcsak ilyen sajátsá-
gos események felvetődésekor,  hanem 
igenis, mindig és miiuladdig, míg orvo-
solva nincsenek, állandóan napirenden 
kellene, hogy legyenek. 

Kbből a garmadából, k ragadunk tui 
is e;y szálat s próbálkozzunk meg ha-
zai viszonyaink szerint megállapítani, 
lm-;, tulajdonképen, mennyi is az a leg-
kevesebb, a mely egy család fentartá-
-:ir,i okvetlenül szükséges, s hogy meny-
iéi keresetének kell egy férfiúnak  len-
nie. hogy egyáltalában családot alapít-
hasson. 

Az a szerencsétlen eset megmutatta, 
hogy emberek, kiknek havi keresetük, 
a (óváros drágasága mellett, csekély 
hatvan korona, családot alapítanak s 
annak mind a hét tagját ruházni, élei 
meziiie, sót tanítania kell s mindezt nem 
az Isten puszta ege alatt, hanem viztól, 
••sütői, széltől s hidegtől mentes hajlék 
alatt. 

Bizonyos, még vitatkozni sem lehet 
rajta. hogy ilyen kereset mellett egy 
ily nagyszámú, dc még sokkalta kisebb 
családot sem lehet eltartani. Gyerme-
keket felnevelni. 

A létminimum mu napság, városi la-
kost tekintve, leredukálva az igényeket 
majd a nullám, liuvi '200 korona, vidéki 
lakosnak 140 korona. Akinek keresete 
ezen alul van, annak családot alapíta-
nia nem szabad. 

S ezen a ponton kell tulajdonképen 
vesztegelnünk, mert ezt a pontot senki-
som feszegette.  Ueszéltek az állam szűk-
markúságáról, mely alkalmazottait éhe-
zésre kényszeríti, beszéltek a társadalmi 
igazságtalanságról, mely nem segíti azt, 
t i a hazának öt élő munkabíró s ké-
sőbb adólHzetó polgárt ajándékoz. Szid-
ták az állami berendezésünket, mely 
még adómentességet sem ád az ennyire 
szegény s csekély keresetű egyének-
nek. Kosszalták a rettenetes drágasá-
got. a lakviszoDyok türhetetlenségét, 
s:<>val mindent, de mindent, mely köz-
- -ive, vagy közvetlenül a nagy tragé-
diához hozzájárult, csak épen azt nem 
-/'.-iták, mit azidni joguk lett volna, csak 

azt nem gáncsolták, mit gáncsolni 
ig.i/ságos lett volna, nem nehózményel-
ték azt, hogy egy ember, kinek kere-
sete, a létminimumot el nem éri, csalá-
dot alapit s mikor annak tudatára jut, 
hogy azt keresményéből el tartani nem 
lehet, kiirtja mind egy szálig e evvel 
akarja mintegy expiálni azt az erendö 
bQnét, hogy azámitás, gondolkodás nél-
kül ment a házasság biztosan előrelát-
ható terhes szerződésébe, noha annak 
toljesűlhetőségéről, illetve nem teljesít-

hetőségéről már jóeleve meggyöződ-
lie'ctt 

Itt kell az államhatalomnak közbe-
lipnie s miként a katonaság megköve-
teli, az oly sokszor megsiratott kaueziót, 
ugy uz állam is megkívánhatja attól, a 
ki házasságot köt, hogy vagy mutassa 
ki, hogy a létminimumra szükségeseket 
megkeresi, vagy ha ezt nem ludja, ak-
kor olyuu kaueziót tudjon letenni, mely 
keresetért u létminimumra kiegészíti. 

HH azután uz állain ilyen beavatko-
zása meglesz, meg lesz egyúttal a fize-
tések rendezése is. Mert az államnak 
szüksége vuu a házasságokra, mert ka 
tonára s adófizető  polgárokra inulhatat 
lanul reflektál  s azoknak létezése, szo-
ros nexusban áll a házaskötések szá-
mával. 

Nem akarunk ini a kauezió beho-
zatal mellett kardoskodni. Jól tudjuk, 
hogy mennyi tenger boldogtalanságnak 
szülőanyja uz már hudseregUnkuél is és 
azt viszont joggal követhetjük, már a 
társadalmi rend érdekében is, hogy 
olyanoknak a családi tűzhely alapítását 
megtiltsák, kik annak eltarthatásáról 
gondoskodni nem tudnak. Mert végered 
ményben mégis csak sokkal jobb eset 
az, mikor egy neliáuy könnyhullatás 
árán megszabadulunk, egy hosszú élet 
nyomorától, esetleg világraszóló tragé-
diák véres vízióitól, semhogy szabad-
jára eresztve a meggondatlan emberi 
szenvedélyeket, akkor is oltár eló ve-
zessük szeretetünk tárgyát, mikor anuak 
eltartásáról nem tudunk gondoskodni. 
Az ilyen családalapítás az ulodokra in 
hátrányos, mert hijján az anyagiaknak, 
u gyermekek felnevelése  és kiképezte 
tése is hiányos, ezek elsenyvednek, el. 
korcsosodnuk és sem az emberi nemnek, 
sem uz államnak hasznos tagjaivá nem 
lehetnek. 

A létminimum tehát mindenesetre meg-
állapítandó s az anyakönyvvezető elé 
csak azt bocsássuk, aki a létminimumot 
keresetéhez számíthatja. 

Aki annyit sem keres, hogy család-
ját egyszerűen, de tisztességesen el 
tarthassa, az várjon addig, míg viszo-
nyai azt engedélyezik, de ne vigyen rom-
lásba még olyanokat is, kik egyáltalá-
ban nem tehetnek arról, hogy életetadó 
adó apjuk, az élet fentartásához  szüksé-
ges dolgokat részükre megkeresni nein 
tudja. 

i r t a : Dr. X . 
III. 

faiparunk  dacára rengeteg erdőségeink 
jelentélitéktelennek mondhatók, mert fa-
anyagunk legnagyobb része, mint nyersáru ke-
rUl eladásra, s nem itt nyer teljes feldolgo-
zást, s ez Í9 csuk ideiglenes, mert n tömeg 
termelés nem sokára réget ér, s azzal együtt 
a nagy kereset is a mi lakosságnak jutott. 

IVilig itthon is lel lehetett volna dolgozni, 
annak a n-ngeli-g famennyiségnek  tekintélyes 
részét, s iirük iilókiiu keresztül lehetett volna 
lii.-tnsiiiini a népesség megélhetését. A feldől-
ni. <asnak csak egyik legkönnyebben megváló-
s:,n.i,o iiiiiiljăt említem, mivel ügyi- minden 
"z-ki-lj ember született ács, s így a mesterség 
rltanulása is ügyeimen kiviil marad. A Csík-
ban kitermelt Iának tekintélyes része jut el 
a/ Aliiitdre — nem is tekintve a külföldet  — 
s bar három-négy közvetítőnek keresztül megy 
a kezén többnyire nyereséggel, a míg eljut 
az itteni gazdához, s lesz belőle egy fedélszék, 
vagy szekérszin stb A mit a közvetítők meg-
kerülésevei is ellehetne érni, ugy, hogy az a 
fedélszék,  szekéiszín, tengeri göré, vagy do-
hanypajta a mire az alföldi  gazdának szüksége 
van l-sikban a hosszú tel folyián  a köz-
ségi lakosok állal állillatnék elő s innen di-
rekt száliiitatnék a megrendelő gazdának. Kz 
által i-lérhetö az, hogy a lakosság állandó ke-
resethez jutna, s a közvetítők állal ellenkező 
esetben szerzett haszonnak tekintélyes része 
vissza folyna  a vármegyébe. 

Kz csak egyik ága a faiparnak,  de hol van 
a gyermekjáték-gyártás, különféle  apróbb gaz-
dasági eszközöknek a nagyban való készítése, 
hot és doboz-gyártás, mely utóbbi, ha jelen-
téktelennek tiinik is fel,  mégis fontosságnál 
bir akkor, midőn tudok rá esetet, hogy a 
kisebb túrós hödöllöket a fulvidékról  szállítot-
ták a vármegyébe. Mit szóljunk akkor a gyufa 
és papírgyártásról, melyek nyersanyagának leg-
ii gyohb részét a fa  szolgáltatja. 

Az ipari termelés nagyon sok ágának meg 
vannak a kedvező feltélelei  vármegyénkben, 
melyek ma még parlagon hevernek á a me-
lyeknek üzembe hozása nemcsak a népesség 
nwigudt és állandó megélhetését, hanem va-
gyoniing való emelkedését is képes biztositeni. 

Kereskedelmi érdekeink elbírálásánál is 
varmegyénk ujabbi viszonyaiból indulhatunk 
ki. A mezőgazdasági és ipar fellendülésének 
szükségszeiií megnyilvánulása a kereskedelem 
fejlődése.  A helyi szükséglet fedezésére  ter-
melő vidék lakosságának kereskedelme csak 
lokális jelentőségű lehet. — I)e a mező-
gazdasági es ipari termelésnek fent  kifejtett 
alapokon való kiterjesztése egy országrész, 
vagy országos kereskedelmet vonhat inaga 
illan, nem is véve számításba Magyarország 
és Komaiiia közötti átviteli kereskedelemnek 

vármegye területén való lebonyolítását, mi 
jelentéktelennek mondható, mivel vasúti ösz-
szeköttetescink a kívánalmaknak még nem ké-
pesek megfelelni. 

Kereskedelmünk országos, sót európai je-
lentőségű csak a székelyudvarhely csíksze-
redai vusuti vonalnak kiépitése által lehet, 
inert Dél-Oroszország, úgyszintén Iv'umániánnk 
keleti része, sót Bulgária is ez által lép di 
ívkt összeköttetésben a nyugattal. Kereskedelmi 
erdekeink keleten három ponlra irányulnak: 
Odessza, Ualatz és Konstancra, melyek min-
denike összeköttetésbe hozható a vármegyével 
s ez által az országgal. De ha oem is tekint-
jük a világkereskedelmi érdeket, hanem csak 
a helyieket vesszük figyelembe,  ugy is végte-
len nagy foulos$ággal  bir a székelyudvarhely-

csikszeredai vasútnak a kiépitése, a mi általá-
nos gazdasági szempontból bizonyításra oem 
szorul. A székely- vasutak tovább fejlesztése 
érdekében a szomszédos vármegyék által ki-
fejtett  mozgalomban vármegyénk nem igen 
hallatta szavát, mert elfogott  mindenkit az 
örömmámor, hogy a vármegyén végig lesz 
vasút, inig azalatt a szomszédos vármegyék 
mindinkább nagyobb buzgalmat fejtettek  ki 
egy Marosvásárhely- —Udvarhely—Sepsiszent-
györgy—Bereck között Constancza felé  irá-
nyuló vasútnak a mielőbbi létesítésén, s ez-
által a székelyudvarhely—csíkszeredai vonal-
nak * tervbe vételét akadályozhatták volna 
meg. 

A politikai élet kedvező alakulása lehetővé 
teszi a székelyudvarhely—csíkszeredai vasúti 
vonal kiépítésére irányuló akciónak a megin-
dítását. s annak eredménnyel való befejezését, 
de hogy mikor, az a vármegye lakossága és 
vezetőségének ez ügy iránti buzgalmától és 
minden melléktekintetek nélküli egyöntetű el-
járásától függ. 

Vármegyénk fontosabb  gazdasági kérdései 
körül felemlíthetjük  még a fürdő  ügye és az 
ezzel kapcsolatos idegen forgalmat,  melyek 
fejlesztésének  alapfeltételei  szintén niegvan-
uak, s még is ennek dacára ez ügyben jó-
formán  semmi sem tétetett. 

Csak a tespedés, a közöny, a részvétlenség 
mindenféle  a mi a kulturális érdeketlenségnek 
tudható be — a mit betetőz az erkölcsök 
megromlása, az egyéni érdeken alapuló párt 
szenvedélynek a kiélesitése, nagyzás és az él-
vezetek hajhászása, mely vármegyénk társa-

'dalmi életét már aláásta a hol a socialis de-
gencratio is már-már fenyeget,  mert az ifjak 
életereje nem tud megküzdeni azok hibáivnl 
és könnyelműségével. Ezen állapotok képesek 
megrontani a társadalom nagy részében a 
liázt irtás mérlegét, ininek következménye ál-
talánosságban a társadalmi deficit. 

Minden magasabb gazdasági kulturn ab-
ban különbözik az alacsonyabbtól, hogy töb-
bet termel és többet fogyaszt.  Viszont pedig 
minél fejlettebb  valamely nép termelő ereje, 
annál számosabbak szükségletei, a mit csak 
a fokozott  termelés utján elégíthető ki. Kgye-
dül az élet elengedhetetlen fizikai  föltételeiben 
sem gyökerező szükségletek pedig mindazon 
elemeket, — melyek e földi  létet elviselhe-
tővé, kellemessé teszik — szokták létrehozni. 
A mi által a magasabb kuitura hódit; hódí-
tani fog  nálunk is, ha a céltudatos nevelés, 
s a gazdásági erők okszerű felhasználása  ál-
tal a modern igények mellé oda állítjuk a 
termelés sokoldalúságában megnyilvánuló mo-
dem gazdasági kulturát. 

A z Erdélyi R. Kath. Tanítóegyesü-
letek Szövetségének közgyűlése. 

Az Erdélyi 1{. Kath. Tanítóegyesületek Szö-
vetsége idei közgyűlését, melyen Péter János 
dr. elnökölt, f  hó 12-én tartolta meg Csik-
somlyóo. Közgyűlés előtt a tagok Veni Kanc-
teval egybekötött szentmisét hallgattak, me-
lyet Kassai Lajos tanár mondott 

A köziyrűlésen résztvett tanítók, tanárok 
és lelkészek száma megközelítette a százat. 

UJ ÜZLET! Van szerencsém a n. é. közönség szíves figyelmét  felhivnl  az újonnan nyilt BUDAPESTI ŢŢŢ 
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ÜZLET! 

Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
(ill)inyük stb. Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és színes felöltök,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. — A nyári újdonságok megérkeztek. — Női Ifister  és porköppenyek. — Lüster és mosó costflmök.  — Férfi 
mosó öltönyök utazó porköppenyek. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 
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2-Ik oldal. 

A közgyűlés lényét éH sikerét Msjléth G. Ká-
roly erdélyi pönpök ur megjelenése nagyban 
emelte. 

Elnök a tagok Üdvözlése után megnyitja 
a közgyűlést s felolvassa  elnöki megnyitóját, 
melyben vizsgálat tárgyává tette, mtnó állást 
foglalt  el Széchenyi az oktatásüggyel szem-
ben. Befejezésül  a Széchenyi szellemében való 
működésre hívja fel  a tagokat Zsögön Zoltán 
indítványára a közgyűlés köszönetet mond el-
nöknek a tartalmas és tanulságos megnyitó 
beszéd tartásáért s azt a jkv.-be a maga egé-
szében felveszi  s valamelyik lapban köz-
zé tesri. 

Ugyancsak a Zsögön Zoltán indítványára 
a közgylllés sUrgönyileg Üdvözli Zichy János 
gróf  vallás- és közoktatásügyi minisztert s 
küldöttségileg meghívja az erdélyi pUspököt a 
közgyűlésen való részvételre. 

A Szövetség felirataira  adott fópásztori  vá-
laszok felolvasása  következett ezután, ügy 
kivételével valamennyit vita nélklll vettek tu-
domásul. Hozzászólásra egyedül az a leirat 
adott alkalmat, amely közli a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek leiratát, amely az 
1008. jul. 14-én tartott közgyűlésen a Kath. 
Népszövetség érdekében felszólaló  tagok s a 
kir. tanfelügyelő  közt felmerUlt  ellentét Ügyé-
ben hozott intézkedést közli. A leirat a töb-
bek közt ezeket mondja: .A felszólalások  so-
rán minkét részről történt hiba és tévedés, 
melyek kölcsönös félreértésekre  s ebből folyó 
lag súrlódásokra szolgáltattak okot, alkalmat." 
S figyelmeztette  a tanfelügyelőt,  hogy .köte-
lességének teljesítése közben s általában ma 
gatartásában gondosan tartózkodjék mindattól, 
ami a bitfelekezetek  vagy azok képviselői közt 
oknélkUli súrlódásokat idézhetne elő," de vi-
szont felhívja  az egyházi főhatóságot,  figyel-
meztesse .közegeit, jelen esetben a követség 
vezető férfiait,  hogy üléseken az állami intéz-
mények és intézkedések megengedhetése le-
kicsinylésétől tartózkodjanak s a Szövetség 
maradjon meg azon mUködési körbeu, amelyet 
számára az alapszabályok előírnak.* I'áll Al-
bert szerint az emiitett közgyűlésen semmi 
olyan felszólalás  nem történt, amely miatt a 
kormány részéről beavatkozásra lett volna 
szUkség. Miklós István meg kifejti,  hogy a 
Kath. Népszövetségnek népnevelői célzata van 
s politikával nem foglalkozik.  Igy az érdeké-
ben kifejtett  agitációt nem tartja az alapsza-
bállyal ellenkezőnek. VégUI is a közgyűlés a 
leiratot tudomásul vette. 

A választmány jelentését a Szövetség mű-
ködéséről a közgyUlés hozzászólás nélkül vette 
tudomásul. 

Erre a felolvasások  kerültek sorra. Klső-
nek Máté Özséb szent Ferenc rendi szerzeteB 
olvasott fel  „Lehetséges-e a népiskolában igazi 
nevelés vallásoktatás nélkül* cimen. Kelolva-
sásában támadja azon törekvéseket, amelyek 
a felekezeti  vallásoktatásnak az elemi iskolák-
ból való kiküszöbölését célozzák. Ezen törek-
vések zászlóvivői az emberiség újjászületését 
uj alapon, uj eszmék által hirdetik. Vallás 
nélkUli társadalom alakítása a céljuk. Az ifjú-
ság nevelését akarják kezükbe venni, de nem 
fogadják  el a nemzeti nevelés vallásos alap-
ját, pedig a vallás alkotta meg az igazi nem-
zeti államot. A társadalom boldogulását a li-
berálisok ugy vélik elérni, ha az iskolákból 
száműzik a felekezeti  vallásoktatási s behoz-
zák az .általános kereszténység" tanítását. Az 
egyes tárgyakban, az iskolai fegyelmezésben 
rejlő erkölcsi értékek kihasználása által akar-
nak valódi nevelést adni. Óhajtják tehát, hogy 
a tanító becsületes jellemű ifjakat  neveljen. 
Kz utóbbi elv helyes, de vallás nélkül nem 
lehetséges. Ezt bizonyítja Amerika és Francia-
ország példája. Az erkölcs leghívebb őre a 
vallás, nélküle erkölcsös nevelést képzelni 
sem lehet.. Cáfolja,  hogy politikai okok kíván-
nák a vallásos nevelés kiküszöbölését A vallás-
oktatás nélkUli egyönti-tü nevelés a hazának 
soha sera lesz hasznára, mert megtagadja azon 
alapot, amelyen az államnak nyugodnia kell. 
Alheista állam nem létezhetik. Az sem igaz. 
hogy a külön vallású oktatás zavarólag hatna 
a nemzeti egységre. A vallásoktatás nélkUli 
nevelés széttöri azt a kapcsot, mely a nem-
zet Bait a hagyományos mult alapján a hazá 
hoz fűzi.  Vallásos nevelés nélkül az egoizmus, 
militarizmus vagy pedig az altruizmus légkö-
rében fog  nevelkedni az ifjú  nemzedék. Az 
egoizmust mint közveszélyes tant már elve-
tették. Az utilitarizmusra az ország társadalmi 
rendjét nem lehet alapítani. Az altruizmus pedig 
vallás nélkül üres frázis  Végezetül megállapítja, 
bogy vallásoktatás nélkül igazi nevelés a nép-
iskolában nem lehetséges, sőt az erre irányuló 
törekvések jogtalanok, mivel az egyház ter-
mészetfölötti  s a család természetes jogkörét 
sértik. A tetszéssel fogadott  leiolvasásért elő-
adónak a közgyűlés köszönetét fejezte  ki. 

Fejér Dénes „Mit tehet a tanító a társa-
dalom valláserkölcsi színvonalának emelésé-
ben?" című értekezésében kifejti,  hogy a tár-
sadalom erkölcsi hanyatlásának oka a vallás-
talanság. Az erkölcsös nevelés ellen irányuló 
törekvéseket elitéli, mivel tönkreteszik az or-
szágot Az erkölcstelenségnek okai a korcs-
mázáa, felügyelet  nélküli táncmulatság, ha-
szonlesés stb., amelyek a régi becsületes csa-
ládi és társadalmi életet megváltoztatták. Fáj-
lalja, hogy a nevelés fáradságos  munkáját a 
társadalom tönkreteszi, mert alig kerül az ifjú 
az életbe a társadalom minden nemesebb ér-
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zéséből kivetkőzteti. Sajnálja, hoşy a székely 
nép is mindinkább erkölcstelenné lesz, hogy 
.imádsága a káromkodás, temploma a korcsma". 
Ismerteti az erkölcstelenség orvosszereit is. 
Ajánlja a gazdakörök, szövetkezetek, ifjúsági 
egyletek, daloskörök, olvasókörök stb. alakí-
tását, amelyek segítségével el lehetne vonni a 
felnőtteket  a korcsmázástól, a helyesen meg-
választott olvasmányok, nemesen szórakoztató 
társasjátékok, mulatságok, ismeretterjesztő elő-
adások által nemcsak nevelnék őket, hanem 
az anyagi elzülléstől is megmentenék. Dalos-
kör alapítása által, amely az istentiszteleten 
is szerepelne, meg lehetne kedveltetni a 
templombajárást. Ajánlja a kath. sajtó párto-
lását. mivel a rossz sajtónak az erkölcstelen-
ség terjedésében nagy érdeme (?) van. A népre 
főleg  példával kell hatni. 

Felolvasás után tartalmas vita indult meg. 
I'áll Albert buzdítja társait, bogy jövőre fejtse-
nek ki nagyobb tevékenységet szociális téren 
Miklós István a kath. Bajtó támogatását ajánlja. 
Kóródy Mihály gyakorlati útmutatásokat nd. 
miként lehet a népet s főleg  a fiatalságot  el-
vonni a korcsmai duhajkodástól s a léha mu 
latságoktól. Ávéil Jákó az iskolaköteleseknek 
az iskolán kívül való elfoglalásának  szükségét 
hangsúlyozza Zsögön Zoltán szeretné, ha a 
tanitógyűléseken beszámolnának a gyakorlati 
Bzociális tevékenységről, ami neln lenne ta 
nulság nélkül való. Erre nézve Kóródy Mihály 
kívánatosnak tartaná, hogy a beszámolókat 
írásban adják be, amelyeket azutáu összefog-
lalva az elnökség terjesztene elé. Kömény 
(iyula ajánlja, hogy szociális tevékenységüket 
ne igyekezzenek sokféle  kör alakítása által 
kifejteni,  mivel igy az erők szétforgácsolódnak. 
VégUI is a közgyűlés kimondja, hogy a felve-
tett eszmék megvalósítása érdekében minden 
lehetőt meg fognak  tenni. Előadónak a köz-
gyűlés köszönetet mond. (Folyt, küv.) 

A brassói repiilöverseny. 
Felszállás monoplánon és biplánon. 
A román királyi udvar részvétele. 
Arányaiban óriásinak, eredményében rend-

kívülinek Ígérkezik a Brassóban, julius Il i 31-én 
délután rendezendő repülőverseny két elsőrangú, 
világhírű aviatikus fog  felszállásokat,  repülé-
seket végezni azon a hatalmas téren, melyet 
a városhoz közel a rendező vállalat kibérelt. 

A rendezés nagy arányaira vall, hogy nz 
arénat negyvenezer ember számára építik, a 
társadalom minden rendű és rangu osztályá-
nak megfelelő  helyekkel. A helyszínre Bras-
sóból a pályaudvarról időről-időre kuliin vo-
natok közlekednek s egy-egy személy ez utért 
mindössze liusz fillért  fizet.  A vonat közvetle-
nül a versenytér mellett áll ineg. 

A budapesti Aero-részvénytársaság brassói 
képviselete a legmesszebbmenő intézkedése-
ket tette, hogy necsak a város, de a vidék 
és a külföld  Brassóba ránduló közönségének 
érdekei is mindenkép megővassának, se a ver-
senytéren, se a városbau semmiféle  kizsák-
mányolásnak, zavarnak, kényelmetlenségnek 
kitéve ne legyen. 

A brassói repülőverseny iránt messze vi-
déken is, nz egész erdélyi részéken, sót Ro-
mániában is oly nagy az érdeklődés, hogy a 
versenyrendező vállalat külön irodákat \ olt 
kénytelen szervezni a központi iroda mellett 
a tömeges megkeresések ellátására. 

A Brassóhoz közelebb fekvő  városokból, 
Azugából, Busteniből, Szinajából, I'ioestből az 
automobilok egész sora fog  bevonulni előkelő 
közönséggel a versenytérre, hol az a 'imobi-
lok részére külöo terület tartatik fenn. 

Bukarestből is százával jeleutkezuek, ,le 
ami a legjelentősebb, a román királyi udvar 
tagjai is kifejezték  készségüket, hogy a brassói 
nagy napra Szinajából, ahol nyaralnak, be-
menjenek. 

Tdmeges elszállásolás a brassói repülőver-
seny alkalmával. 

A repülóversenyen résztvevő nagyszámn 
vendégeknek jelentékeny része, valószínűleg, 
a verseny után még néhány napot log, a ter-
mészettől oly pazar szépséggel megáldott 
Brassóban eltölteni óhajtani. 

Minthogy a szállodákban és magánlakások-
ban rendelkezésre álló szobák ily nagyarányú 
idegenforgalom  esetén nem elegendók, a ren-
dezők gondoskodtak arról, hogy az éppen üre-
gen álló, a város belterületén fekvő,  nagy 
kiteijedéstt tüzérségi laktanya tömegelszállá-
solásra átengedtessék. Ezenfelül  még egyébb 
megfelelő,  jelenleg ür -sen álló épületeket biz-
tosított a rendezőség e célra. A fizetendő  dij 
csekély néhány flllér  lesz. Ezúttal említjük fel, 
hogy a versenytéren a kerékpárosoknak elkü-
lönített őrizet alatt álló hely lesz berendezve, 
ahol a kerékpárok elismervény ellenében őri-
zetre átadhatók lesznek. El is oly intézkedés, 
mely a közönség érdekében létesíttetett. 

A z IskolaegyesUlet bélyegei. 
Kétezer taggal ast megtenni, amit az Or-

szágos Magyar Iskola-EgyeBület huszonöt év 
alatt alkotott: Magyarországon csoda. Itt, a 
hol, amikor a kulturáról volt szó, a nemtörő-
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dömség emelt gátat mindenkor a törekvések 
elé, ahol minden, az általános művelődésért 
indult mozgalom posványba fult,  lám, akadt 
egy egyesület, amely SZÍVÓS, akadályt nem is-
merő munkával lerakni szélesen a magyar kul-
tura alapkövét. Iskolák, óvodák, népkönyvtá-
rak, iskolán kívüli tanfolyamok  szolgálják ma 
már az egyesület érdekeit, amik egyben édeB 
mindaunyiunk Bzivével, lelkével nőttek egybe: 
hiszen annak az országnak megerősödését szol-
gálják, a Nagy Magyarországnak, a hatalmas-
nak, eresnek eszményképét. 

És amíg itt nálunk igazán csak egyesek 
nagylelkű áldozatkészsége, lankadatlan mun-
kája áll ennek az eszmekörnek szolgálatában, 
addig a szomszédságunkban, az ugyanezen 
céllal működő Deutscher Schullverein és ha-
sonló iutézinények százezreket számláló gár-
dára támaszkodhatnak, minden német emberre 
és mindül* német embernek ezekre a célokra 
bóveu hulló filléreire.  Ott ezrekkel dolgoznak 
és ezrek teszik napról-napra fényesebbé  a 
német glóriát, itt százak, kínos, keserves, 
pénztelen fáradozással  igyekeznek a magyar 
gloria megteremtésén. 

Egy pár uap óta mérhetetlenül közelebb 
vau mindannyiunkhoz az egyesület támogatá-
sának módji és kézenfekvőbbé  lett a segítés. 
Az IskolaegyesUlet bélyegeket bocsátott ki 
Tavaly tette először, amikor a szines turulos 
kép elhagyta a sajtót Az a turulos bélyeg, 
amelyet oly jólesően láthattunk itt ott igaz jó 
magyar emberek leveleinek hátsó lapján záró-
jegyként, lelkesedni tudó. komoly üzletembe-
rek számláin, egyik-másik étterem számoló-
céduláján. Két fillérrel  kellett mindössze töb-
bet fizetui  miatta. Mi volt az a két fillér! 
Nemcsak hogy nem éreztük meg, de nagyon 
jólesett az a tudat, hogy hozzájárultunk egy 
szép eszme megvalósításához. 

Az idéu tizenkét bélyeggel jött ki az Is-
kola egyesület. Mindannyi tökéletes alkotás, 
ritkaságszámba menő nálunk, ahol az esetlen 
posta bélyegek olyau kielégittellenül hagyják 
a szem kívánalmat Igazi művészi munka ez 
a tizenkét bélyeg, becsületére válik a terve-
zőjének, a teremtőjének. A rajz tökéletessé-
géhez a szin stilusa is járul, finom  zöld ár-
nyuak és kékben pompázok ezek a bélyegek. 
Mindegyiken más-más kép van. Ilyenek: 11. 
Iiakóczi Ferenc, az aradi 13 vértanú-szobor, 
az aradi KosBUlh-szobor, parádi fürdővendéglő, 
a parádi fürdő  gyógyudvara, n margitszigeti 
főrdóház,  siófoki  részlet, Siófok-fürdő,  a mar-
gitszigeti fürdőház,  siófoki  részlet, Siófok-fürdő, 
a margitszigeti vízesés, a tarpataki vízesés, a 
Tátrában, Uj-Tátrafűred. 

Holnaptól kezdve a főváros  nagyobb tőzs-
déiben, papirkereskedéseihen, a vidéki nagy 
könyvkereskedésekben és az egyesület köz-
ponti irodájában (Budapest, Központi városház) 
lehet már hapni, ezeket a szép, a szemnek is 
meg a léleknek is gyönyörűséget okozó bélye-
geket. Két fillérrel  hozta forgalomba  az egye-
sület és igy a legkevésbbé sem ró terhet a 
a nagyközönségre. Olyan adó, ez amit illenék 
nap-nap után befizetnünk  és reméljük is, hogy 
aligha marad levél, levelezőlap anélkül, hogy 
ne az IskolaegyesUlet bélyegei zárják le. 

Nem szeretnők látni, hogy ez a nagy mél-
tánylást és minden pártfogást  megérdemlő 
egyesület a közönség részéről meleg fogad-
tatásra ne találoa, amikor a legszebb eszméi-
kért száll síkra, nein szeretnők látni, ha ez 
a most meginduló és bizonyára igen széles-
körű nemzeti mozgalom, gyöngye, erőtlen gyö-
kereket verne. Egyszer már végre illenék 
összefognunk,  ha nzt akarjuk, hogy el ne ma-
radjunk a nemzetek versenyében. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Villanyvilágítás városunkban. Bi-

zonyára sokat meglep a hir, hogy városunk 
villanyvilágitási Ugye a befejezés  Btádiumához 
jutott. Mint illetékes forrásból  értesülünk, a 
villanytelepet a Qrancz cég már augusztusban 
építeni kezdi és őszre már villanykörték adják 
az esti fényt  városunknak. Villanyvilágításunk 
dr. UJfalusi  Jenő polgármester érdeme. 

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter F o d o r János polgári 
iskolai tanárt Gyergyószentmiklósról Kézdivá-
sárhelyre helyezte át. 

— Anna-bal Tou^ádfürdŐD.  Folyó hó 
23-án zajlott le e nyári szezon sikerekben leg-
gazdagabbnak Ígérkezett mulatsága nz Anna-
bál. Este fél  kilenc órakor Kozák Dávidka ze-
nekara nyitotta meg ropogós csárdásával a 
bált, — a régi jó báli belépő kifogyhatatlan 
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jó kedvet su;gerált a mulatni vágyó báli kö-
zönség arculatára, mely joviális hangulatból 
még a késő reggeli órák sem hozták ki a bál 
arany ifjúságát.  Szünet előtt és után rende-
zett négyeseket mintegy 100—100 pár tán-
colta végig, ha egyéb körülmény nem, de ez 
egy is illusztrálja azok előtt, kik e bálon részt 
nem vehettek — annak erkölcseikben gazdag 
sikerét A vigalmi bizottság elnöke dr. Saf-
íanek János fürdőorvos  Csutak Béla nyug. 
houvédszázadoa fűrdóigazgatóval  karöltve fá-
radhatatlan tevékenységgel működött közre 
mindvégig azon, hogy a relatív okokból eset-
leg keletkezendő kisebb-nagyobb zavarólag 
ható esélyek elkerültessenek. Igy nyugodtan 
elmondhatni, hogy az összesereglett igazi elit 
közönség minden kényes igényét kielégítő 
kívánalmainak színvonala teljéu állott a ren-
dezés. Tagadhatatlan, hogy első sorban Csu-
tak Béla fUrdőigazgatóé  az érdem, ki ez al-
kalommal is tanúbizonyságot tett gavalléri 
agilitásával arról, hogy rátermett működési 
körére. Az a buzgalom, mellyel általában a 
külső rend, tisztaság és csín érdekében dol-
gozik O, s amily ámbiciója fürdőző  vendégei-
nek kényelme, ez karakterizálja Csutak Bélát 
tapiutatosságáról, széleskörű figyelméről,  mely-
ről kUlömbeu tanúskodtak az eddig mindig 
fénycsen  sikerült szerdai és szombati tánc 
estélyek, s a legfényesebben  sikerült Anna 
bál. A rendezéssel előállott költségeket le 
számítva a fürdő  szépitési alap javára jutói i 
tiszta jövedelem 800 korona. Ez anyagiak! ím 
elért gazdag sikert azonban jóval felül  inalja 
az erkölcsi siker. Ott láttuk Csík-, Udvariig, 
és Háromszék megyék színe-javát, s a für-
dőző vendégek minden egyes tagját. 

— Borsséken folyó  hó 30-áu tartják me? 
az idei Anna-bált, mely nagy sikerUuek ígér-
kezik. Értesülésünk Bzerint városunkból is igen 
sokan készülnek az esiélyre. Az idén szokat-
lauul nagy Borszéken a fürdővendégek  száma, 
tudomásunk szerint a 2000-et is meghaladta. 

-- Szaj- és körömfájás.  Háromszék vár-
megyében a száj- és körömfájás  járváuysze-
rüleg lépett fel  és idáig már több, mint 10 
község van fertőzve.  Innen áthurcolták Csik-
tusnádra, Csikverebesrc és Kozmásra, mely 
miatt Alcsikban és Csíkszeredában a vásáro-
kat betiltották. Jóakaratulag figyelmeztetünk 
minden gazdát, hogy amennyiben állataikon 
valamely megbetegedést vennének észre, el ne 
mulasszák bejelenteni azt az elsőfokú  állat-
egészségügyi hatóságnak, bogy a netán fel-
lépő ragályos betegséget mielőtt Bzélesehli 
körbe elterjedhetne, mar csirájában ki lehes-
sen irtani. 

— Hirdetmény. A csíkszeredai kir. tür-
vényBzék elnöke az 1897. évi XXXIII, t.-cik 
2-ik §-ának rendelkezése alapján közhírré 
szí, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknél 
szervezett esküdtbíróság elnökévé 1910 év 
hátralévő részére Demény Ferencz kir. ítélő 
táblai bírói címmel és jelleggel felruházott  kir. 
törvényszéki biró jelöltetett ki 

— Épül a péazügyigazgatósag. A pénz-
ügyminiszter értesítette a vármegye alispánjai, 
hogy a vármegye törvényhatóságának a pénz-
ügyigazgatóság felépítése  tárgyában hozott ha-
tározatait jóváhagyta. Örömmel vesszük a hírt. 
mert most már misem áll útjában az építkezés 
megkezdésének, mely vármegyénk évek óta sür-
getett jogos kívánságának tesz eleget A pénz-
ügyigazgatóság a jelenlegi vármegyeház kiegé 
Bzitésképpen fog  épülni B városunk egyik leg 
szebb középülete lesz. Elismerés illeti az elén 
eredményért Fejér Sándor alispánt, ki a kér-
dést állandóan felszínen  tartotta és Gyalókay 
Sándor főispánt,  ki személyes közbejárulásá-
val a kérdést a gyors megoldásra segítette. 
Az építkezések még ez évben megkezdődnek 
és jövő-év őszére befejezést  nyernek. 

— Törvényhatósági kösgyülée. Vár 
megyéuk törvényhatósági bizottsága folyó  lm 
21-én rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyii 
lésnek egyetlen tárgya a csíkszeredai polgári 
leányiskola jellegének megállapítása tárgy i 
ban leadott kultUBzminiszterí rendelet volt A/ 
iskolát tudvalevőleg a vármegye magáujavailiol 
taitja fenn,  ennek dacán a kultuszminiszter 
az 1868. évi XVIII. t.-c. félremagyarázásával 
községi jellegüuek minősítette olyképen, hogy 
feutartási  költségeit Csíkszereda r. t város 
helyett a vármegye saját magáujavaiböl fedezi. 
Mindhogy azonban Csíkszereda városnak nin-
csen 5000 lakosa s ennélfogva  az iskola fenn-
tartása sem kötelezi és mert a vármegye az 
iskolát nein Csíkszereda város helyütt, hanem 
saját maga állította fel  és tartja fenő,  a tör 
vényliatóság panasszal élt a közigazgatási IH 
rósághoz az iskola jellegének helyes megáll i 
pitása iránt. A tárgyhoz hozzászólottak Becz 
Antal, Pál Qábor, dr. Györgypál. Domokos é< 
Görög Joáchim. Elnökölt Szász Lajos főjegyző. 

Petőfi-ünnepély  Kasxonjakabfal-
ván. A kászonjakabfalvi  fürdőn  folyó  bó 31-én 
tartják meg a minden évben szokásos Petóti-
Uunepélyt Felhívjuk a közönség figyelmét. 
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Uu* i < -> ellruörzégi szemlék tárgyában. 
K ^i-rint :>/• itlén uíy a köziia hedieivtf,  va 
iiHínt » honvédség nem tényleges állományú 
] „v^'tii 'k ellenőrzési szemléje elmarad. 
\ > z u n , , & 0 < miat rendesen most is 

A csikmegyei kAsségl és körjegy-
zők rendes évi közgyűlésüket Tusná.lfUrdón, 
M lYmlúi^izgatóság hivatalos helyiségében f. 
évi :iii2us/tus hó G-án délelőtt 10 órakor fog-
j U nieü' 'rtani. 

Haláiosás Jakab Károlyné szül. Hoc» 
lí.'Miúla élete 33-ik évében folyó  hó l'T én 

Csík-/ l ilában elhalt. 
Helyet tes tan í tók . A kir tnnfelllsye-

],I...Í; lelhivjn mindazokat az okleveles tanító 
I, i' lanilónőkel), kik á<lás hiányában helyet 
i,- alkalmazást hajlandók ellogadni, hogy a 
lii\ italos órák alatt (7—1 óráig) ebbeli szán-
I.'Lukat jelentsék he. 

Mezögaidaaáfi  tanfolyam.  A m 
kirâUl fulilmivelésiisyi  miniszter az algyógyi 
állami fiilclmives  iskolánál rendezendő 4 hetes 
mezósazdasági tanfolyamra  vármegyénkből az 
alálihi folyamodókat  vette fel.  Koncsag Dénes 
nini. kath. tanítót (iyergyócsoniafalváról,  László 
I lénes tanítót Szárhe^ről, Fodor (iáspárt Ma-
,|. i':ilv:irid. Jakab Lajos állami tanítót Csik-

i'.n.-rol. iil. (icrgely József  róm. kath. tanítót 
<,s!k-/"iiisiiiionról. Szabó Lajos róm. kath. 

Csikszt-ntmártonröl éa Nagy .l.izsel áll 
• •yergyóremetéröl. utóbbit mint pót 

tiplit. 
Az országos á l l a tvédő egyesület , 

:i .Madarak és Kák Napja" és az .Ifjúsági 
\l ijarvédó Liga" intézmények érdekében ki-
fejteit  tevékenységéért C'síkvárinegye kir. tan 
I" ús\elöségének, úgyszintén az egész tanitó-
cuii.ik hálás köszönetét fejezte  ki s egyben 
i.'lk"r;e nevezett hivatalt, hogy ezt alkalmas 
n.ii.lon a vármegyében miiködó tanítóknak is 
tiiilniiiasára juttassa. 

Köszönet. A m. kir. vallás- és knzok-
t:ii.i-iij\i miniszter Takó Ja.ios szentszéki 
l iiiiu -iis ayergyói főesperes,  dilrói rk. plebá-
nu-n.ik. a ditrúi születésű, róm. kath. vallásit 
tantiliik javára IIOOO korona tőkével lelt tiki-
pitványáért köszönetét nyilvánította 

Vonatkisiklás. Folyó hó 18 án este 
Szarhegy és Ditró kiiziitt az esti 11 órás vo-
nat kisiklott, de síz utasok nagy iiedtségén kí-
vül más haj nem liirtént. A vonat négy órai 
késéssel érkezett meg (iyergyószenliiiiklósra. 

Szekely Tarsasagok Szövetsege, 
augusztus hó 23 nn tartja nagygyűlését (íyer-
gyószeiilmiklúsutt. Az előkészületek minden 
iranylinn folynak  s ii>y hihető, hogy a rosszul 
sikei iilt debreceni nagy gyűlés u<án várme-
nyiiUml kellemes emlékekkel távoznak aszü-
M'tneg tagjai. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. A. Di t ró . Mihelyt Ifhetséges.  hozni 

r«-i'ik. remélhetőleg már a jövő szambán. 
Fürdővendég. A tusiiuillúidói hazmeste-

r. k indulója a következő: Sepertem elejtet, 
seperjen hát más is. 

Csalódott . Az osztrák magánjog megha-
•/ása szerint per analogiam csökönyös az 
isszoiiy, ki férje  akarata ellenére konokul 
aeskodik. 

F A L N A KAUCSUK 
vawcBSJRI „ 

ELVESZETT EGY RIDIKÖL, 
nii'i_\ iic-n egyebek között egy női arany-
ura volt hosszú nyaklánccal julius 26-án 
délután Csíkszereda éa Madéfalva  közölt 
A z órán H B. monogram van. AbecsQ-
loies megtaláló, ha e lap kiadóhivatalé 
ban jelentkezik, illó jutalomban részesül. 

I
örasfyal  ét ártatlaMk Vrufyala  cz. 

I m a - é$ é n e k e s k ö n y v 
I uj kiadásban megjelent. — Kapható: 
• Szvobodí József  tíwi- h wirteretfeáBttii, 
L C s í k s z e r e d á b a n . 

©• : 3 o @ ® e e e ® ® o ® ® ® ® 9 

HIRDETÉSEK 
olcsó arssámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 
KIADÓHIVATALBAN. 

Szám 1955—910. 

Hirdetmény. 
Csikszcntdomokosi határból 1910. ju 

nius 24-én bezállogolt 1 drb. 2 évespi 
ros szörii csikó, melynek balfüle  elől rótt 
és 1 drb. 2 eves szilrkeszőrü csikó, mely-
nek balfüle  elöl rótt és jobb füle  bütiill, 
— mennyiben igazolt tulajdonos nem 
jelentkezik 1910. augusztus 1-én d. e. 
8 órakor, mint gazdátlan jószágok nyilt 
árverésen elfognak  adatni. 

Csikszentdomokos 1910. julius 14-én. 
Ferencz Antal, Kurkó Sándor, 

k.-jegy»i. I 2 k.-liiiVi. 

Szám 5170—1910. ai. a-a 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvánncgye törvényhatóságánál nyug-
díjazás folytán  megüresedett első aljegyzői 
állásra és az ennek betöltésével esetleg 
megüresedő más állásokra a várri egyei 
ügyviteli szabályzat 2. §-a alapján ezen-
nél pályázatot hirdetek. 

Felhívom pályázni óhajtókat, hogy pá-
lyázati kérvényeiket a vármegye főispán-
jához cimezve hozzám legkésőbb folyó 
évi augusztus hó 11-én déli 12 óráig 
bezárólag adják be, vagy pedig személyes 
jelentkezés esetén abbeli bejelenléseikel 
ugyancsak a jelzett időig legyek meg. 
mert a későbbi beadványok, illetve beje-
lentések figyelembe  nem fognak  véletni. 

A pályázati kérvényhez, akik Csik-
vármegye szolgálaiában nem állanak az 
1883. évi I. törvénycikkben előirt képe-
sítettségüket igazoló okmányokat is csa-
tolni kötelesek, inig a vármegye szolgá-
latában álló pályázók kérvényei, a törzs-
könyvi lapjaikkal hivatalból lesznek fel-
szerelve. 

A betöltendő állás, esetleg állásokkal 
járó illetmények az 1904. évi X. törvény-
cikkben vannak megállapítva. 

A pályázati kérvények benyújtására a 
vármegyei ügyviteli szabályzat 4. és 5. 
§§-ai adnak bővebb felvilágosítást 

Csíkszereda, 1910. évi julius hó 8-án. 
Fejér Sándor, 

alispán. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírre tétetik, hogy Csikdánfalva 

község közbirtokossága tulajdonát képező 
Aszópatak völgyében (Csikmadaras II. r. 
Doniuk) tüz által megperzselt 7391 köb-
méterre becsült fenyóta  készlet értékesí-
tése céljából folyó  évi augusztus 1-én 
d. e. 8 órakor, Csikdánfalva  községhá-
zánál nyilvános szóbeli és zárt írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 49937 korona, azaz negy-
venkilencezerkilencszázhartninchét korona. 

Bánatpénz 5000 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árve-

rés megkezdése előtt adandók bc. amelyek-
hez a kikiáltási ár 10*'» mint bánatpénz 
csatolandó. 

Az árverési és szerződési feltételek  és 
a becslési kimutatás megtekinthetők a 
községházánál, a birtokossági jegyzőnél. 

Az értékesítés tárgyát képező erdő-
rész megmutatlatik érdeklődőknek a köz-
birtokossági elnök vagy annak megbí-
zottja által. 2-2 

Antal Dénes, Antal Gergely, 
jegyző. bírt. elnök. 

Sz. 680—1910. 2-2 
kj. 
Faeladási hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy Csikmadaras 
község közbirtokosság tulajdonát képező 
Aszópatak völgyében (Csikmadaras II. r. 
Domuk) tüz által megperzselt fenyőfa  kész-
let értékesítése céljából folyó  évi augusz-
tus hó 1-én délután 2 órakor, Csik-
madaras község házánál nyilvános szó-
beli és zárt írásbeli versenytárgyalás fog 
tarlatni. 

Kikiáltási ár 12015, azaz tizenkettő-
ezertizenöt korona. 

Bánatpénz 1200 korona. 
Utóajánlalok nem fogadtatnak  cl. 
Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árve-

rés megkezdése előtt adandók be, ame-
lyekhez a kikiáltási ár 10'«, mint bánat-
pénz csatolandó. 

Az árverési és szerződési feltételek  és 
;i becslési kimutatás megtekinthetők a 
csikmadarasi községi jegyző irodájában. 

Az értékesítés tárgyát képező erdő-
rész mcginutaltatik érdeklődőknek a köz-
birtokossági elnök, vagy annak meg-
bízottja állal. 

Csikmadaras. 1910. julius 18. 
Sófalvi  József,  Lukács Péter, 

birt. jegyző. birt. elnök. 

Egy boltberendezés 
mindenféle  mérleggel együtt jutányos 
áron eladó. -•• Hol? Megmondja e lap 

kiadóhivatala. 

T o m i l Á n a l / félvétetik  egy jó család-
IdllUlUlldK ból való fiu,  ki a gim-
názium 1 -ső vagy 2-ik osztályát végezte. 
Fejér Miklós üzletében, Csikszépvizcn. 

3—3 

Dinyét! Hírneves Turkesztán cu-
kordínyét 5 kilót 2 50 ko-

ronáért. 25 kilót 8 koronáét. 

Almát, körtét, ringlót, 
— 250 koronáért szállít -= J 

S z i l á g y i szöllötelepe Kiskörös! 

Cseh István mészáros és hentes Csíkszereda. 
A fogya>*tó  közönség sy.iws ligyrltiu'l lel Iii viii kívánóin a inai kor li'gk'W' 
s.-l.l. i«r«'-iiyt*ii is kii'h'gitö. tiiiM|«>mii1 IwtvtidcxMt. sajál hazamba áthelyezett 

MÉSZÁROS- ÉS HENTES-ÜZLETEMRE. 
N'-III kiiix'llfin  ST'iiiiní anyagi áldozatot, hogy a fogyasztó  közönségé 
tisztán kezelt. legizh-twhli. friss  hentesárukkal. valamint Irittn marha-. 
Iiorjti» «•* scrti's liiiüflkknl  szolgálhassam ki. Mimh-imnp kaţihuto: 

Párisi-, lengyel-, füstölt-  és szalámi-kolbász, dlsznófőtsajt  és stbi cikkek. 
Köt.'ir« kv.'s«'iit. hogy a fogyasztó  k«'»/.•'«nsrg h*gk«*ny«rs«*M» ig»'iiwit is kiolr-
líiili.-x>. M». wrsenyk«'|m-s ár.ik mrlleit. Állandóan raktáron tartok zsírt, ţinpri-
kas-. fii*to|i-  *'s f«*ln'r-szaloiiiiát.  Vidi-ki •n<>gr«-iiili>l«*sek a h'giMMitosahhan 
«•s/.kü/.öltfliii'k.  A m. t. köziinsrg |iárlliigását k^r\f.  kiváló t).HZt«dvtt<d: 

CSEH ISTVÁN, mészáros és hentes, C5IK5ZEREDA. 
3 10 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, 
hogy Csíkszeredában az özv. Nagyné és Biró Ár pád-féle 

N Ő I P l V A T - K A L A P - Ü Z L E T E T Á T V E T T E ^ . 
Klvállalok mindennemű alakításokat, állandó raktárt tartok disz- és 
gyászkalapokban, valamint szőrme és angol női sapkákban. Nagy 
válaszlék kalaptük, virágok, tollak, csattok, szallagok és disz sely-
mekben. sima cs vasalt bársonyokban. Vidéki megrendelések gyor-
san és pontosan eszközöltetnek. Mérsékelt szolid árak. — Kérve a 
nagyérdemű közönség szíves pártfogását,  maradok kész szolgálattal 

Ev ló nliiMl nló kiír Imiiül feltételit  Káftké  f é a s e i . 

P A L L Ó , P E S Z K A , L É C , Ó Y A L U L T P A P 0 Z A T D E S Z K A 

C Á N P R A ( H U L L A P É K L É O R Ö N K V É 6 
S Z S K E X S - É S Ö L - S Z A M B A , V A I . ^ l . 

F Ü R É S Z P O R 
minden mennyiségben állandóan kapható : 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
TELEFON 19. 

O-Cra"bfa  tt3.Xa]d.on.oeolE ezlvss tudomAadira, hoxcrn. 
c iio^y- minden szombaton loéT̂ dLffdÚB  v m . 30 



4-ík oldal. C S Í K I L A P O K 30. szAm. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém az igen tisztelt városi és vidéki közönség szives tudomására 
hozni, miszerint C s í k s z e r e d á b a n , a Dóczí József-féle  liazban, egy 

szoba-, eim-, templomfestő,  mázoló és aranyozó 
üzletet nyitottam. — Midőn ezt a nagyérdemű közönség szives tudo-
mására hozni bátor vagyok, egyben mély liszteletetlel kerem engem 
becses megrendelésükkel megtisztelni kegyeskedjenek. — Jo izleses es 
csinos munka mellett a lehető legjutányosabb árakot logom szamitam. 

Maradok kiváló tisztelettel: 1 0 

Biró György szobafestő és mázoló. 

ML/ 

m w y i ' ^ f M W M M 

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

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossulli-ulca , a Köhid mellett. 
Kifogadunk  hetéteket betéti könyvecskékre és folyószámlám,  legelő-

nyösebb kamatozás melled. 
Kölesönöket adunk hetáhlázás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  melklt. 
Lombard kölcsönöket nyújtunk uz értek 80 százalékáig, a tőzsdén jegy-

zett mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyújtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden u bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágoslitást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 

AZ IGAZGATÓSÁG. 
g g j g l J W ^ I j ^ g l J l l J I J f J T y T j g ^ C T ' 

Czell Frigyes és Fiai 
bortermelrk és bornagykereskedök 

MEDGYES 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Bordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

P3 0 F8 E3 0 0 0 

Boda József orgona és hármonium épitö 
C S I Z T A F L O C A N . 

Van szerencsém a főtisztelendő  papság és a m t. 
egy háztanács szives tudomására hozni, miszerint 

( ) R ( J O N A É S M A R M O N U ' M 

É 1 M T Ü M Ű H E L Y E M E T 
teljesen ujounan rendeztem be, minek titánná 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi 
tését is elvállalni. Bárminemű javítás- és átalakí-
tásokat a legjutány osabb árban pontosan eszközlök. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
Boda József,  orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán. 

Kultur haladás. 
A > ilághires Savoy -féle  CUIiMK IDIÍAL 

elismert legjobb arezszépitö és IKII tino-
milii szer 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszerláráhan ere-
deli gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér 
' * „ „ rózsa 
1 doboz . . pouder 
1 probadohox „ 
1 darab . szappan 

K 1U0 
9- _ 

. 3— 
„ 1 -
. - -70 Figyelmeztetem a tisztelt érdeklődő 

közönséget, hogy ezen hirdetés nem szo-
kásos reklám akar lenni, hanem csupán 
b. vc\öim vágyait kívánom ezáltal kielé 
gileni. vagyis tudtára adni. hogy sikerült 
a felülmúlhatatlan  világhíres CREME 
IDEAL szépitöszernek az egyedüli rak-
tárát drága pénzért és sok fáradság  után 
megszerezni. 

Kunek acsnda világhíres CWI-l.MK IDK.AL 
szepilfiszernek  jóságat és meglepd hatá-
sát a tisztelt vevőim saját mcghirálására 
bizom. mert bátran állíthatom, hogy az 
első ptóliatégelynél meglepi) lesz a halasa. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az u—22 
Első Csikmegyei Illatszer és Piperekeres-
kedés Csíkszeredában. FEKETE VILMOS. 

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

M É S Z M E N T E S FALI-
T É d L A ÉS HORNYOLT 
F E D Ő C S E R E P E T . 

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

Képviselőt keresek. 
Özv. Z u l i á n i P é t e r n é 
tégla- ét cserépgyáros, Milnáafdrdá. 
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TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban bármily mennyi-
s é g b e n k a p h a t ó . Cim 
CSIK\ JÁNOSNk 

Szepviz-Csikszentmihály (állomási. 
24-52 

KRTESITÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 3 5 2 sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Itnkláron tartok a inai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy ilt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint hármc'y nagyobb városban. Továbbá tudatom még a 
melyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végiil a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
mény re, liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvallalom. — Ma.'aiuot nagy érdemii közönség jóindu-

lalu pártfogasába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
C s i k s z c m l á b a i i . R á k ó c z i - u t c a -'IfÜ.  s z á m . 

• = 3 0 E = D E = 3 
Ü Z L E T M E G N Y I T Á S ! 

Van szerencsénk a helyi és vidéki nagy közönség szives tudomására 
hozni, hogy Csíkszeredában, Szabó Ferenc és Társa cég alatt 

kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletet 
nyitottunk, a Csíkszeredai Takarékpénztárral szemben, ahol elvállalunk 
a fent  említett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és 
a legjutányosabb árak mellett. Elvállalunk mindenféle  paplan varrá-

sokat. Becses pártfogásukat  kérve, maradunk kiváló tisztelettel 

S Z A B Ó F E R E N C Z É S T Á R S A 
C s í k s z e r e d a , ^ . p a f f l  2u£l£Lá,ly-ia.tca, 3.S. s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 

Hosszurovó Cement Födélcserépj 
Iroda: Hirecher-utca 18. sz. 

majd nem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L BRASSÓBAN. I 
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