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i;irs;id;ilini békéjének őrzőjét, — ellenté-
tes érdekszálak szerencsés elsimitóját, — 
huHKiiius, kultur intézmények csendesen 
dolgozó munkását, — egy példás hitbuz-
galmi! plébánia önfeláldozó  lelki pászto-
rát. — a szép vizi nagy kiterjedésű .Fe-
jér" család Nesztorát, a jó Móni bácsit 
helyezték ürök nyugalomra f.  hó 19-én 
Sepsiszentgyörgyön. 

Ott alussza már örök álmát egy kis 
iiilkéjében, — a húsvéti kápolnában, — 
aniKik a templomnak, melyet sok évig 
tartó áldozatos buzgalommal ö restaurál-
tatott. 

A hálás emlékezet virasztani fog  sír-
jánál mindaddig, mig életben marad az 
a nemzedék, mely zokogó könyhullatá-
sukkal kísérte utolsó útjára; de még az 
unokák lelkét is megihleti majd a kegye-
let, ha hallani fogják  a beszédes anyai 
ajkakról elhangzani .Móni bácsi" ne-
vét, ki életében jóságos igéivel annyi szo-
morkodó lelket vigasztalt meg. 

A boldogult ritka pontossággal és 
lelkiismerettel vezette plébániájának min-
den ügyét; összeállította a hitközség házi 
történetét, sőt az adminisztráció terhes 
munkakörén, a hivek lelki gondozásán, 
a sok hitbuzgalmi egyesület vezetésén kí-
vül, kivette részét minden társadalmi, jó-
léti mozgalomból is. 

Baráti és atyai szeretettel vezette a 
sepsi-miklósvári esperesi kerület hivatalos 
ügyeit, de a mi mindezeknél fontosabb 
s lelkületét a legszebben jellemzi; — pél-
dás ügyszeretettel teljesítette 23 éven ke-
resztül a hitoktatást, a nagyszámban lé-
tező sepsiszentgyörgyi iskolákban. — Tel-
jesitte egyedül heti 3ü—32 órában, mert 
segédlelkészt csak pár év előtt kapott. 

Ilyen munkát nem fog  jutalom nélkül 
hagyni az isteni irgalom. 

Tudott jól bánni a gyermekekkel 
általuk férkőzött  a szülők szivéhez. 

Nagyra becsülte öt az egész város 
apraja és nagyja, rang és valláskQlönb 
ség nélkül. 

Szerény és alázatos volt, mint egy 
gyermek s munkájában zajtalan, mint ; 
természet ereje. 

E munkásság próbaköve, a szentgyör 
gyí hivek vallásos élete és az intenzív 
fejlődésben  élő hitbuzgalmi egyesületek. 

Szorgalma nem ismert pihenést, szol-
gálatkészsége lehetetlenséget; — s ezért 
szerette meg annyira annak idején a hí-
res Weszely Károly, a ki Marosvásárhely 
röl Kolozsvárra kerülvén, Fejér Manót rö-
vid idő múlva maga után disponáltatta. 

Lönhárt püspöknek is káplánja volt 
Kolozsvárit s valószínűleg oldala mellett 
tanulta meg a szertartások végzésének 
azt a könnyedségét, hogy könyv nél 
kül tudta végezni akár latinul, akár 
magyarul a legtöbb egyházi funkeziót. 

Temetésén impozánsan nyilvánult meg 
az igazi mély részvét; — koporsóját va-
lóságos koszoru-erdő borította s 4000— 
500» emberből állott gyászoló kísérete : 

zokogó és mélyen sújtott testvéreivel, 
unokaöcscseivel és húgaival együtt sirtak 
hívei s az egész város és vidéke közön-
sége a halottas uton, s boldog volt az, 
aki a gyászszalagokból egy egy darabot s 
a koszorúkból egy-egy virágszálat vihe-
tett magával fájó  emlékül. 

Déltől késő estig tartott szakadatlanul 
a zarándokolás elhantolt sírjához. 

A Sepsiszentgyörgyön megjelenő 
Székely Nép" cimü lap, folyó  havi 113. 

számában, a megboldogultról a következő 
sorokkal emlékszik meg: 

Fejér Manó nincs. Jóságos mosolya, mely 
mindig ott ült az nrcán, megfagyott  s a teg-
nap dél óta gyászolja Sepsiszentgyörgy város 
közönsége ezt a becsületesen jó lelkű a libe-
rális pnpot, mindenki Manó bácsiját. Mert az 
ó egyéniségének legragyogóbb bizonyság» hogy 
mindenki részére Manó bácsi volt. Ezen a né-
ven élt a köztudatban, a mely legeudás sze 
retettel őrizte alakját. 

És Manó bácsi már nincs. Itövid pár hó 
nap nl.ilt megőrölte kemény  szervezetét .-> ha-
lálos kór és tegnap délben njkán jóságos mo-
solyával kimúlt. Harminckilenc hosszú eszten-
dőn át szolgálta egyházát hiven és becsüle-
tesen. — Sepsiszentgyörgyi hosszú működése 
nemcsak a római katholikus egyházat erősí-
tette meg, de biztositéka volt ebben a sok 
felekezetű  városban a felekezeti  békességnek. 
Liberális gondolkozású, erőskezű pap veszetţ 
el benne És most, a mikor már nincs közöt-
tünk, kinos gondok szorítanak : vájjon tehet-
séges lesz-e méltóan betölteni azt az lirt, mely 
ezeu ..z exponált helyen utána marad s öröke, 
mely a testvéri megértés, a bölcs tolerancia 
felelősségteljes  súlyával megy át utódjára, nem 
lesz-e vallási háborúságok forrása  ? Nem tud-
juk 1 Megilletődve állunk azonban Fejér Kmá-
nuel ravatala körül — az embernek szinte 
lehetetlen a melegen csengő Manó bácsit n 
szokatlanul hideg Emánuellel felcserélni  — és 
a megilletődésben közös velUnk felekezeti  kü-
lönbség nélkUI az egész város népe, a melyet 
fájdalmasan  érintett ennek a galamblelki], ne-
mesen gondolkozó papnak a halála. 

Májrák őrölte meg Fejér Manó életét B 
döntötte több havi betegeokedés után sirba 
Halála — mint fentebb  említettük — tegnap 
délb"n következett be a halotti szentségek fel-
vétele után. — A szomorti liir már 2 órakor 
köztudomásu volt, mérhetetlen fájdalommal 
töltve el mindenkit. A halál bekövetkezéséről 
Majláth Gusztáv Károly gróf  püspököt távira-
tilag értesítették. 

Ugyancsak említett lap, a 114. szám-
ban, a temetés lefolyásáról  a következő-
ket írja: 

Ha valaki végignézte a temetést, lehetet-
len volt a mély részvét, az osztatlan fájda-
lom jeleit nem látni minden arcon. A város 
apraja, nagyja tUutető felvonulásban  rótta le 
kegyeletét az elhunyt szeretett plébános em-
léke iránt Koszorúk özöne borította a rava-
talt B a hatalmas templom befogadó  képes-
sége nem volt elegendő a gyászoló közönség 
részére. És nem mondhatnók, hogy a gyászoló 
közönség sorait többségben a katholikus hi-

vők töltötték volna meg. mert felekezet  kü-
lönbség nélkül ott láttunk minden tényezőt a 
templomban. A íöi?pnn, a vármegyei tisztikar, 
a méntelep-purancsnokság, :iz összes feleke-
zetek képviselői, a nőegylet, a város tanácsa 
és az összes tanintézetek mind, mind képvi-
elve voltak. 

Ks ennek a morajló, hatalmas tömegnek 
a lelkületét egyetlen érzés uralta: a gyászé, 
a fájdalomé.  A sepsi-miklósvári esperesi kerület 
papsága impozáns módon vonult fel,  hogy sze-
retett esperesének végső tisztességén jelen le-
gyen s a főoltár  mellett egyszerre még két 
mellékoltár mellett mutattak be szentmisét a 
boldogult lelkiüdveért. A gyászszertartáson 
Bálinti) László bereczki esperes és kanonok 
celebrált féuyes  papi segédlettel. Ö szentelte 
be n koporsót a plébániaépületben, ahol a 
nagyszámú és előkelő rokonság tagjain kivül 
megjelent a római katbolikus egyháztanács 
Künnle Tivadar dr főgondnok  vezetésével, de 
ott volt a sepsi miklósvári esperesi kerület 
pipi guiaâja is. 

Pontban d. e. 10 órakor a harangok zúgása 
mellett kezdődött a gyászszertartás s a meg-
halt plébános beszentelése. Ennek megtörténte 
után a nehéz érckoporsót lezárták B a díszes 
temetési menet a katbolikus templomhoz vo 
nult, a hol a gyászszertartás leful.  t. Fehér 
karinges papok hozták be a koporsói a temp-
lomba, melyet már színültig megtöltött a dí-
szes és előkelő közönség. 

A nehéz érckoporsót a főoltár  előtt a 
templom szentélyében elhelyezett ravatalon 
helyezték el és a celebráló galambősz kano 
nnk ragyogó gyászornátusában, tején a lila 
tiarával a templom mindeu részéből felcsukló 
zokogás közölt kezdette meg a rekviemet. 
Tompán, gyászosán hangzott a „circum dede-
runt", miközben a koporsót újólag heszentelte 
Hál in 111 kanonok. A temetési szertartás után 
énekes gyászmisét tartottak a meghalt plébá-
nos lelkiüdveért, miközben a két mellékoltár-
nál szintén gyászmise folyt. 

A mise végeztével Balogh József  brassói 
róm. kath. főgimnáziumi  pap-tanár tartott ma-
gasan szárnya'ó gyönyörű gj ászbeszédet. Nein 
a szomorúság ünnepének kell lennie a teme-
tés napján, hanem az örömének — mon-
dotta — mert hiszen olyan férfiú,  mint Fejér 
Ktnanuel, ki egyházának leghívebb fiai  közül 
való, a halállal az Öröklét boldogságát sze-
rezte meg. Majd színpompás, fordulatos  for-
mában jellemezte az elhunyt kiválóságait, 
könnyeket C9alva a szemekbe. A nagy szónoki 
erővel előadott beszéd után már csak az 
utolsó szomorú a k t U B következett. A koporsót 
a templom alatt levő kriptába vitték a fehér-
karínges papok, kísérve a templom bajójában 
helyet foglalt  egyháztanács és a család tagjai 
által. 

A temetési szertartás ezzel véget ért s a 
hatalmas gyászoló közönség, könnyekkel a 
szemében oszlott el. Ez az imponálóan meleg 
részvét, a mely Fejér Emánuelt utolBŐ útjára 
is elkísérte, bizonyos jele, hogy ennek a ki 
valóan jellemes, fenkölt  gondolkozású, mele-
gen érző derék papnak az emléke, aki 23 
esztendő nehéz küzdelmeiben képviselte egy-
házát ilyen exponált helyen, nem fog  a fele-

désbe merülni. Már annál ÍB inkább, mert csak 
ez a város és ennek közönsége tudja méltá-
nyolni, kit vesztett el Fejér Manóban. 

Koporsóját a következő koszorúk bo-
rították : 

1. Drága jó Móninknak Margit és gyer-
mekei. 

2. Testvéri szeretetünk a siron tul is él: 
Fejér István és családja. 

3. Szelidlelkü jó testvérnek : Jani és csa-
ládja. 

4. Drága jó Móni bátyánk emlékének: 
Dr. Fejér Antal és csaladja. 

5. Drága jó bátyánknak : Jakab és csa-
ládja. 

U. Legjobb testvér emlékének : Fejér Sán-
dor és családja. 

7. Áldott emlékű testvérünknek: Irma és 
családja. 

tí. Aldoít emlékű Móni bácsijának vér- éa 
oltártestvéri kegyelettel: Gerő. 

(J. Felejthetetlen legnagyobb bácsijának a 
legkisaebb testvér: Miska. 

10. Legnagyobb jótevőmnek : Jenő. 
11. Szelidlelkü gondos házigazdájának: 

Karola. 
I'J. Szeretett Móni bácsinknak : Ilonka és 

Ultó. 
13. Kdes jó keresztapámnak: Vilma. 
14. Uazkai Hona: egy csokor. 
ir>. Szeretett jó Móni bátyámnak : Fejér 

István és lírzsi. 
E g y l e t e k : 

Ki. Örök emlékezetül az állami polg. 
kulák gondnoksága és tantestülete. 

17. Felejthetetlen lelki pásztorának Fejér 
Manónak A sepsiszentgyörgyi róm. kath. 
egyháztanács. 

15. Fejér Manónak Sepsiszentgyörgy vá-
ros tanácsa és képviselete. 

I'J. Legmélyebb tiszteletük jeléül: polgári 
leányiskola lóm. kath. növendékei. 

20. Őszinte kegyelet jeléül: az állami nép-
iskolák gondnoksága és testülete. 

21. Hálás kegyelete jeléül: A tanítóképző 
intézet tanári testülete. 

22. Hálás Bzeretetük jeléül: A tanítóképző 
intézét növendékei. 

23. Felejthetetlen igazgatójának hálás sze-
retettel : Az oltáregylet. 

24. Kegyelete jeléül: A sepsiszentgyörgyi 
jótékony nőegylet. 

25. Fogolyán Endre temetkezési intézete : 
Sepsiszentgyörgy. 

26. Őszinte szeretettel: Künnle Tivadar 
és családja. 

27. Fejér Manó baráti emlékének: Béra 
Tamás. 

28. Karátsonyi dohánygyári tiszt neje: 
egy csokor. 

29. Fogolyán Endre : Egy csokor. 
30. Papp Antal (leánya) egy csokor. 
31. Künnle Katus: egy csokor. _ 
32. Hálás kegyelettel: Gróf  Káinoki Fé-

lixné. 
33. Örök emlékezetül: özv. Mikovinyi 

Pálné. 
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A család a következő gyászjelentési 
adta ki: 

. Bánatos testvéri szivvel jelentjük, hogy 
nagyságos és főtisztelendő  Fejér Emánuel 
tb. kanonok, sepsi-miklósvári kerületi es-
peres, sepsiszentgyörgyi plébános, ami fe-
lejthetetlen, jó Móni bácsink folyó  hó 
17-én életének 62-ik, áldozó papságának 
•39-ik évében, pár hónapi szenvedés után, 
ellátva az utolsó szentségekkel, vissza-
adta lelkét Teremlőjének. Földi részeit a 
helybeli plébánia templomban folyó  hó 
19-én d. e. 10 órakor, gyászmise után 
beszentelve, fogjuk  örök nyugalomra he-
lyezni. Az örök világosság fényeskedjék 
neki! Sepsiszentgyörgy, 1910. október 17. 
Fejér Mária özv. Zakariás Izsákné, gyer-
mekei és unokái. Fejér István, felesége  és 
gyermekei. Fejér János, felesége,  gyer-
mekei és unokája. Fejér Antal dr., fele-
sége és gyermekei. Fejér Jakab, felesége 
és gyermekei. Fejér Sándor felesége  és 
gyermekei. Fejér Katalin özv. Dájbukál 
Antalné, gyermekei és unokája. Fejér 
Irma, férje  és gyermekei. Fejér Gerő dr. 
Fejér Mihály dr." 

A sepsiszentgyörgyi róm. kath. egy-
házközség által kiadott gyászjelentés igy 
szól: 

„A sepsiszentgyörgyi róm. kath. egyház-
község nevében az egyháztanács mély szomo-
rúsággal jelenti, hogy Nagyságos és Főtiszte-
lendő Fejér Manó tb. kanonok, sepsimiklósvári 
kerületi esperes-plebános áldásos életének 
(>2-ik, áldozó papságának 39-ik, helybeli ple-
bánosi működésének 23-ik évében f.  év és bó 
17-én d. u. 1 órakor a halottak szentségének 
ájtatos felvétele  után az Urban elszenderült. 

Közszeretetben állott, feledhetetlen  emlékű 
lelkipásztorunk földi  részei f.  hó 19-én d. e. 
10 órakor a plébánia templomban tartandó 
beszentelés, halotti beszéd és szentmise után 
ugyanott a szentsir kápolnában helyeztetnek 
örök nyugalomra. Az örök világosság fényes-
kedjék neki! Sepsiszentgyörgy. 1910. október 
hó 17." 

Ezen kivül az esperesi-kerületi papság 
is gyászjelentést bocsátott ki. 

Gróf  Majláth Gusztáv Károly erdélyi 
püspök a család egyik férfi  tagjához a 
következő táviratot küldötte: 

„Móni  bácsi korai  elhunytán én is 
nagyon busulok.  Szentmisémet  jó lel-
kéért  felajánlom,  testvéreinek  is fe-
jezze ki  őszinte  szívélyes  részvétemet." 

Püspök. 
A megboldogultnak életrajzi adatai a 

következők: 
Született Szépvizen 1849. február  17-én. 

Mint középiskolai tanuló, a csiksomlyói 
róm. kath. főgimnáziumban  mindig első 
eminens volt osztálytársai között mind 
végig. 

Az istenfélő  családi-kör, vallásosságban 
messze hires szüleinek példája vezette, 
már kis korától kezdve életútját a gyula-
fehérvári  papnövelde felé. 

A mikor egy szép nyári napon, festői 
kék talárban megjelent először kicsiny 
testvérei között, — ezek a nagy bámu-
lat miatt nem merték .tegezni" anyu-
Iánk termetű kispapot s már ekkor lett 
hirtelen .Móni bácsivá" s az is ma-
radt a sing s maradni fog  örökkön-örökké. 

A theologián is első maradt. Azon 
időben kevés pap lévén, 1872. ápril 8-án 
Fogarassy püspök felszenteli  s már júni-
usban a hires Simon Endre mellé küldi 
kisegítőnek Sepsiszentgyörgyre. 

Simon Endre halála után, 1873. év 
októberig helyettes lelkész volt Sepsi-
szentgyörgyön; — de nemsokára Maros-
Vásárhelyre kerül s onnan 1874-ben Ko-
lozsvárra Weszely mellé káplánnak és ké-
pezdei hittanárnak. 

Kolozsvár után 1881-től kezdve mint 
önálló lelkész Csicsókereszturt; 1885-86-
ban Kézdiszentkatolnát és 1886—1888-ig 
Csikszenttamást administrálja. 

Ekkor teljesül régi vágya, — elnyeri 
a sepsiszentgyörgyi plébániát, hogy egy 
helyen 23 évig végzett áldásos munkál-
kodás után, ott fejezze  be papi pályáját, 
a hol 39 évvel ezelőtt mint káplán meg-
kezdette. 

Mini szentgyörgyi plébános, mindjárt 
az első évben megindítja egy uj orgo-
nára a gyűjtést s egy esztendőre rá fel 
is építteti. 

Lönhárt püspök 1889-ben a Barcza-
sági dékánság és a sepsimiklósvári espe-
resi kerület jegyzőjévé nevezi ki. 

Nemsokára ezután, látva a sepsiszent-
györgyi hitközség híveinek folytonos  sza-
porodását, érlelni kezdi magában a régi 
templom, inkább csak kápolna megna-
gyobbitásának és átalakításának tervét. 

Nagy fejtörést  és gondot okozott neki 
az ehhez szükséges pénzösszeg előterem-
tése. 

De nem csüggedett. Egy urnapi ebé-
den, 1890-ben oly lelkes hangulatba 
hozta világi hiveit, hogy nyomban 2200 
koronát adtak össze e célra, s hogy 

üdvös, jó eszköz a bérharc, a munkabe-
szüntetés — amikor indokolt. Szenvedjeu kö-
vetkezményei alatt a fogyasztó,  a nagyközön-
ség, ez még nem olyun nagy igazságtalanság, 
mint az, umikur a keserves munkát végző pro-
letár nélkülözéseknek, sót ínségnek is van ki-
téve. A nagy drágaság, miről általában panasz-
kodnak, nein létezik. Nem igaz, nincs drága-
ság. Ez az állítás csak elferdítése  a tények-
nek. Céltudatosan, önámitólag, nagy tudatlanul 
pauaszkoduak csak drágaságról. — Mert ez a 
drágaság nem egyéb, mint a munkabér elég-
telensége. Ha drága a hus, az élelmiszer, ad-
janak a munkásnak, akár kézzel, akár észszel 
dolgozik, unnyi bért, hogy megfizethesse,  s 
menten megszüuik az állítólagos drágaság. — 
Nem is kell Argentinjáról anketlezni, ami vol-
taképen nem jelent egyebet, csak Ígéretekkel 
jól tartani az éhes gyomrot, nem kell az ag-
ráriusokat szidni, csak fizessék  a munkát ab-
ban az arányban, amiut azt a létfenturtás  meg-
követeli. Még csak az élelmiszer uzsorásakot 
sem kell akkor korholni, nyerészkedhetnek 
azok bátian, aminthogy most sem gazdagodik 
meg közülük más, miut a ki tiltott uton, te-
szem azt, hamisitasokknl toldja meg becsüle-
tes keresményét. 

A középosztály, a szegény középosztály, 
mely szervezve nincs, szervezésre nem is gou 

ezután mennyi munkájába került a még dol, iszsza meg a gazdasági árviharozásnak a 
szükséges sok 10 ezernek az össze ho-
zása, azt csak a plébánia levéltára tudná 
megmondani. 

Tiszteletbeli alesperes lesz 1891-ben, 
s 1895-ben a kerületi papság Státus gyű-
lési képviselőjének választja meg. 

Két év múlva, 1897-ben elmondja 
ezüst miséjét, mely alkalommal ragaszkodó 
hivei, egy értékes arany kehelyel lepték 
meg, 

Almainak álma 1902. októberben tel-
jesült, a mikor Majláth gróf,  erdélyi püs 
pök nagy ünnepségek keretében felszen-
telte a pompásan megnagyobbított és át-
alakított uj templomot. 

A hitközség nagylelkűsége ez utóbbi 
munkáját kívánta megjutalmazni akkor, 
mikór halála után e templomnak egyik 
fülkéjét,  a húsvéti kápolnát jelölte ki, 
porainak pihenő helyéül a feltámadása;. 

Még a boldogult Möller brassói apát-
plébános életében 1900.-ban bizták rá 
sepsimiklósvári esperesi kerület esperest 
hivatalának vezetését. 

Erdély lánglelkü apostola, Gr. Maj-
láth Gusztáv Károly pedig azzal fejezte 
ki iránta az elismerést, hogy 1908. ok 
tóberben Ó felsége  által a gyulafehérvári 
székes káptalan tb. kanonokjává nevez-
tette ki. 

Legyen álma csendes,  emléke  ke-
gyeletes  ! 

Sztrájk a politika szolgálatában. 
A gazdasági kizsákmányolásnak csak egy. 

némileg ellensúlyozó védelme van : a sztajk. 
Bármely erősnek is érezze magát a munka-
adó, a hatalmával való visszaélést csak a bér-
harctól való félelein  tarthatja féken.  Ne kicsi 
nyeljük le a gypngék ez éles fegyverét,  mert 
vele — mint az ókori parittyával — a mo-
dern Dávid is oly súlyosan csaphat Uoiiátlira, 
hogy iirról holta napjáig koldulhat. 

A munkabeszüntetés nemcsak sokszor rém-
séges hoszu a lelketlen kiszipolyozásért, de 
hatásos ovószer is ellene, mert helyreigazítja 
azt az igazságtalanságot, mely a munka és 
bére helytelen viszonyában rejlik. 

Ez az igazságtalanság tömöríti össze az 
öntudatos munkásosztályt arra a harcra, mer 
lyet hol sikerrel, hol kudarccal — a kapi-
talizmus ellen folytat  Kz az igazságtalanság 
hevíti a munkás lelket, amikor egyeattlt erő-
vel felveszi  a küzdelmet azok ellen, kiket a 
pénz ő felsége  tulerés hatalommal ruházott fel. 

levét. Agrárius, élelmiszerközveiitó, proletár 
és a kapitalizmus kainak hajba, amitől aztán 
a középosztály kopaszodik meg. Mindez azon-
ban nem rendíthet meg abban az ígazságér-
zeiben, hogy a sztrájk alkalomadtán szükséges 
is, üdvös is. 

Nem mindig ugyané megítélés alá turtoz-
uak azok a sztrájkok, melyeket politikai cé-
lok elérése kezdeményeznek, mert a sztrájk 
elsősorban is gazdasági védekezés. I'olitikai 
célokra való felhasználása  mir clcsonkitása 
annak az eszmének, melynek szolgálatában 
all. Mindazonáltal még mindig megengedhető, 
Ilii uz a politika, melynek érdekében a sztrájk 
rendeztetik, egyúttal fontos  gazdasági érdeke-
ket is képes előmozdítani. — Ellenben olyan 
esetekben, amikor a gazdasági kérdésektói 
teljesen távol álló pénztár és kizárólag poli-
tikai háttérrel bíró sztrájkot kezdenek a mun-
kálkodók : a sztrájk feltétlenül  elítélendő. 

A francia  vasutas-sztrájk volt ilyen. Roya-
lista izgatók adták hozzá a pénzt, a vasuta-
sok nem ntalottak azt elfogadni  és kud.ircot 
vallottak. Franciaországban a köztársasági ér-
zelmek oly erősek, hogy a legigazságosabb 
ügyet is elveszíti az, aki a királybarátoktól 
pénzt fogad  el. Nem törődnek ott többé azzal, 
minő helyzetben van a sztrájkoló, kell-e köny-
nyiteni rajta vagy nem. a royalista pénzszaga 
elriasztja tőle még nzt is, aki különben ro-
konszenvezett volna vele. 

Már magában véve a sztrájk is kélélii 
fegyver,  csak akkor szabadna hozzányúlni, ha 
elkerülhetetlen. Mennyivel inkább az a politi-
kai sztrájk, mely helytelenül alkalmazva ma-
cában hordozza a kudarc csiráját, 

A megmérhetetlen kárt okozott farancia 
vasutasokat nem sajnáljuk, hogy pórul jártak 
A legnagyobb igazságtalanság se jogosi'otta 
volna őket nemtelen fegyverek  használatára. 
Leginkább korholamljk pedig azért, mert a 
sztrájkot, melyet a prolitárok oly sokszor si-
keresen alkalmaznak védelmükre, annyira disz 
kreditáltak. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
A vármegye törvényhatósági bizottsága I. 

hó 31 én délelőtt 10 órakor tartja Gyalókay 
Sándor főispán  elufíklete  mellett őszi rendes 
közgyűlését a következő tárgysorozattal: 

1. Szentesítést nyert törvények kihirdetése. 
2. Jelentés a számonkérószék eredményéről. 
3. Kereskedelemügyi miuiszter ur leirata 

a Szereda—várdolfali  ut ügyében. 
4. Törvényhatósági bizottsági tagok válasz-

tásának kitűzése. 

5. A közigazgatási bizottság féléves  je-
lentése. 

6. Esküdt birák lajstromának összeállítá-
sára hivatott bizottság megválasztása. 

7. Háztartási alap 1911. évi költségvetése. 
8. Tiszti nyugdíj alap 1911. évi költség-

vetése. 
9. Jegyzői nyugdíj alap l'Jll. évi költség-

vetése. 
10. Községi és körorvosok 1911. évi szük-

ségleti kimutatása. 
11. Törvényhatósági útalap 1911—1912. 

évi költségelőirányzata 
12. l'ótadó kivetés az árva és szeretetház 

javára. 
13 Balázs Béla volt árvaliázi ideiglenes 

igazgató végkielégítése. 
14. J.iiási hivatal szolgai állások rend-

szeresítése. 
lö. Alispáni iktatói állásnak iroda igazga-

tói allásá leendő átszervezése. 
Ili. 2400/910. kib. sz. fegyelmi  végliatáro-

zat bejelentése. 
17. Társ törvényhatóságokkal való leve-

lezés. 
II. Magánjavak ügyei: 
Költségvetések : 
A) A ruházati alapról. 
B) A lóbeszerzési alapról. 
C) Az ipar alapról. 
Di A havasi javakról. 
Számadások 1909. évról: 
A> A ruházati alapról. 
B) A lóbeszerzési alapról. 
C) Az ipar alapról. 
D) A Székely kivándorlási alapról. 
H) A letétekről. 
A kaszinó bérlete feletti  pótszerzódéH. 
A lódijazások segélyezése. 
Behajthatatlan követelések törlése (M !rb.) 
III. Községi ügyek. 
A közgyűlést megelőző napon még pót-

állandó választmányi ülés lesz. 

A temetők fényűzése. 
— A köieledö halottak napja alkalmából- -

Elkövetkezik nemsokára halottak napja 
és nem egy család újra súlyos gondok 
előtt áll, hisz a modern kor szédületes 
fényűzése  kiterjed a kegyeletre is és ha 
nem akarjuk, hogy megrójanak érte, bi-
zony mindnyájunknak erőnkön felül  kell 
kegyeletünket tanúsítani nem a halottun-
kért, hanem a világ szájáért, amely már 
nemcsak a más háza, hanem a más sír-
halma előtt is — seper. Csakhogy a vi-
lág száját kegyeletes érzésünk áldozatkész 
felbuzdulásával  nem tömjük be. Mert a 
mint kegyetlenül megrónak, ha a teme-
tők porában nyugvó halottunk jeltelenül 
marad Mindenszentek estéjén, épp oly 
kegyetlenül szájára vesz a világ nyelve, 
ha szereltünk sirján a kegyeletnek fel-
pompázott jelenségei mutatkoznak. Le-
gyünk azzal tisztában, hogy az Aesopus 
meséje ide is illik. .A mesebeli molnár, a 
gyermeke meg a szamara. Hogy akár a 
molnár akár a gyerek ült a szamáron: 
egyaránt megrótták őket a járókelők. — 
Akár jeltelen marad a temetőben nyugvó 
halott süppedő sírja, akár pedig felgyúl-
nak ezrei kegyeletünk pompázó mécsinek 
ezrei, az emberi megszólás és illetéktelen 
bírálat el nem marad rólunk. 

Ámde panaszkodtunk-e valaha, ha az 
iskola uj épületén szobrokat, díszeket, 
drágaságokat láttunk, ha a tudomány 
csarnoka külsőben is impozáns, monu-
mentális volt? Soha sem panaszkodtunk 
ezért, mert az a felfogásunk,  hogy a tu-
domány csarnokába fenkölt  gondolatok-
kal kell belépni és mindenesetre neme-
sebb, ünnepibb érzés között lépünk be 
az esztétikailag tetszős épületbe, mint az 
ócska, vedlett, rozoga, piszkos hajlékba. 
Valószínű, hogy a temetők közeledő ke-
gyeletes ünnepe sokaknak anyagi erőn 
felül  való költekezésén kényszeritik ki, de 
mennyire felemelő  magasz tos és ünnepies 
érzés vesz erőt rajtunk, mikor a ki vil á 

ÜJ ÜZLET! ÜZLET! Van szerencsém a n. é. közönség szives figyelmét  felhívni  az újonnan nyílt BUDAPESTI TŢŢ 

FÉRFI-, NŐI- ÉS éYERMEKRUHA NR6Y ÁRUHÁZÁRA U J 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fluöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltők,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási választék gyermek és fiu  ruhákban. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: ~ ~ 
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43. C S Í K I L A P O K a-ik oldal. 
gitott temető kapuján belépünk. Mindenütt 
jogos a kririka, de kegyeletérzésünkben 
ne bántsa senki. Lehet, hogy a temető 
fényűzése  egyeseknek gondot okoz. De 
mily édes, de mily boldogitó gond az! 
És na hiszünk a gondviselésben, nem kell-e 
szivünket eltöltenie annak az érzésnek, 
hogy lehetetlen, miszerint a gondviselet 
az ő kifürkészhetetlen  útja-módjaival ne 
gyámolitsa, ne segitse meg a szegényt, 
aki garasait a halottjára költötte* sírjára, 
liogy annak feldíszített  sírjánál a táemlé-
kezés kegyeleténék sok-sok mécsvilága 
lángoljon föl  a csillagos ég felé.  Nagy 
ridegség, mondhatnánk, gonoszság kellene 
ahhoz, aki másnak a kegyeletvilágát tisz-
tátlan gyanúsító kezekkel érinteni merné. 
A temető luxusa lehet sajtó-téiqa, lehet 
az emberek bíráló beszéde is, de egy 
bizonyos: hogy azt megróni, aki a ha-
lottjának áldoz, kegyetlen, gonosz eljárás. 

Szeretjük, hogy a mai önzó nehéz 
gondokkal teli világunkban a kegyeletnek 
ez a tiszta, nemes, érzése nem veszett ki 
,i szivekből és mikor lépten-nyomon lát-
juk, hogy a fényűzés  dőrébbnél-dörébb 
tárgyakra tékozol: megilletődve állunk 
meg a szegény ember feldíszített  sírjánál, 
aki lehet, hogy ereje fölül  költött sírra, 
amely mellett a bánat és kegyeletes gyász 
igaz könnyeit öntik, de tékozlása szent 
és illetlen kezekkel nem rontjuk meg a 
fájdalmának  érzelemvilágát. 

El fog  hangzani a halottak ünnepe 
előtt egy országos egyesületnek jajkiál-
tása is. Ismerjük ezt a jajszót, megszok-
tuk és szeretjük. Azt kiáltják esdekelve, 
hogy csak egy szál virággal kössenek 
kevesebbet a halottaknak szánt koszorúba 1 
És az egy szál virág árát ajánlják fel  a 
tudóbetegek gyógyító alapjának. Hallgassa 
meg ezt a vészes, ezt a megindító kiál-
lást mindenki és a maga egy virágszálát 
ajánlja oda az élő halottaknak, a tüdő-
betegeknek, a kikből minden évben kö-
zel nyolcvanezer ember hal meg és a 
kiknek bus csapatjában egy félmillió  jár 
kell a tüdőbetegség csiráival. 

Ne beszéljünk a temetők luxusáról 
abban az esetben, ha erre a nemzeti sors 
csapásra százezrek és százezrek lefizetik 
a szent-vámot: az az egy virágszálat, a 
melyet a József  Szanatórium Egyesület 
kér az ő tüdőbetegeinek, a kiket gyógyít 
és a kikből még többet gyógyítani akar! 

A csitTárneoei plaiáci eflesilet  Urse. 
A csikvármegyei gazdasági egyesület igaz-

üató választmánya október bó 19-én Balint 
I.fjus  alelnök vezetése alatt ülést tartott. Föld-
művelésiig} i miniszter urnák azon leirata, mely-
ben a köztenyés'.tési célokra szolgáló kanok 
vételára egyharmadának elengedése s i^y a 
knutartás terhének csökkentése végett állami 
segélyt helyez kilátásba, valamint a sertéste-
nyésztés előmozdítása iránt szükséges teendők 

innék érdekében a sertésbetegségek elleni 
védekezés érdekében kell rendelete kunzönet 
tel és elismeréssel vétetett s a sertéstenyész-
tés felkarolása  és a gazdaközönséggel való 
inegkedveltetése elhatároztatott. Az állatállo 
ináuy szaporítása céljából a bika és üszőbor-
juk továbbnevelésivei a tenyészanyag szapo 
ritása érdekében kelt leiratnak az egyesületi 
hivatalos közlönyben leendő közzététele s ezen 
fontos  gazdasági ág legmesszebbmenő támo-
gatása határoztatott Ennek kapcsán Kiss Ernő 
igazgató választmányi tag azt indítványozta: 
írjon fel  az egyesület főldmivelésügyi  minisz-
ter úrhoz az iránt, hogy aa erdélyi jellegU 
magyar fajta  szarvasmarha tenyésztők egye 
sQlete által törzsköny vezetendő magyar erdé-
lyi bikák vásárlói tetemesebb árengedményben 
részesittesseuek. Az indítvány értelmében fel-
teijeszléa intézése elhatároztatott 

Az egyesületnek miniszter ur által kilátásba 
helyezett anyagi támogatása érdekében a meg-
állapított normál köttsegvetésnek. felterjeszté-
sével elnökség megbízatott. 

A mezőgazdasági termékek és cikkek ha-
misitásának tilalmazásáról szóló törvény mó-
dosítása iránt kell miniszteri leirat, minthogy 

termékek hamisításinak ellenőrzésére vonat-
kuzúlag a leirat szerint hatásos intézkedések 
fogmik  tétetni, megnyugvással fogadtatott  En-
nek kapcsán dr. Ujfalusi  Jenő igazgató vá-
lasztmányi tag a Csíkszereda városban togyaaz-
tnsra Kerülő tej és tejtermékek ellenőrzésére 
".ay városi tejcsarnok felállítását  hozta javas-
latba. Kiss Ernő ig. választmányi tag a hami-
sítások ellenőrzését ilyen módon nem tartván 
megvalósíthatónak, javaslatba hozta, hogy főld-
mivelésügyi miniszter ur kerestessék meg az-
iránt, hogy a tejvizsgáló állomás hatáskörrel 
a csíkszeredai m. kir. földmivesiskola  blaaz-
•ék meg. Kiss Ernő vál. tag javaslata értel-
mében teendő felterjesztés  elhatároztatott. 

A vármegyei közig, bizottság felhívására, 
hogy a csíkszeredai m. kir. röldmives iskola 
által tenyésztett nyugati fajta  szarvasmarha 
helyett nem tartja e az egyesület helyesebb-
nek a magyar-erdélyi fajta  tenyésztését, be-
ható eszmecsere után igazgató választmány a 
magyar erdélyi fajta  szarvasmarha tenyész-
tése mellett foglalt  állást s az ily irányban 
előtei josztett javaslat elfogadtatott. 

Székelyföldi  kirendeltségnek azon közlése, 
mely szerint 23 vármegyei községben legelők 
javítására 32,598 kor. államsegély helyeztetett 
kilátásba, örvendetes tudomásul vetetett. 

A gazda és cseléd közti jogviszony szabá-
lyozásáról szóló vármegyei szabályrendelet-
tervezet a vármegye speciális viszonyainak 
figyelembe  vételével leendő jóváhagyás végett 
törvényhatóság utján miniszter úrhoz újólag 
felterjesztetni  határoztatott. 

Karczfalvn  község ujon alkotott helypénz-
dij szabályzata uémi módosításokkal helyben-
hagyhatónak találtatott. 

Csíkszereda városnak egy heti második ki-
rakó vásár engedélyezése iránt kelt kérelme 
ellen az előadói javaslat mellőzésével kifogás 
nem emeltetett. 

A kerületi m. kir. gazdasági felügyelőség 
értesitése n folyó  évi őszi állatdijazások nap-
jaiul Csiklítplocán november 14, Csatószegen 
november 15. és Jenőfalván  november I ti-ára 
kitüzetett. 

Mult évi faiskolai  pályadíjak Fórika Ágos-
ton, Maliié József.  Kömény Gyula, Palánc Sán-
dor, Elles János, Xántus Dá iil és Krisió Ká-
roly tanítóknak odaitéltettek oly huzzáadással, 
bogy az 50-50 koronánkint kiosztandó pálya-
díj egy 50 koronás egyesületi dijjal szaporit-
tntott. 

A gyergyóujfalvi,  csikszentsimoni, cseke-
falvi  gazdakörök rendes, liákosi István, Klíma 
Rezsó, Ifjabb  I'otyó Antal, Szósz Istváu és 
Fórika Ágoston évdijas tagokul felvétettek  s 
nevük a tagok anyakönyvébe iktattatni ren-
deltetett. 

Főldmivelésügyi miniszter ur azon értesí-
tése, hogy Jakab Márton csikzsögödi lakós 
mintagazdának, miután a letelt 5 év alatt kö* 
telességének megfelelt,  a gazdaságának nyúj-
tott államsegélyek átengedtettek, tudomásul 
vétetett. 

Adorján Imre vármegyei faiskola  felügye-
lőnek állásában leendő véglegesítése iránt u 
törvényhalósághoz teendő előterjesztés batá-
rozlatott 

Elfogadtatott  dr Ujfulusi  Jenő ig. vál. tag-
nak azun indítványa, hogy az egyesület ré-
szére a törvényhatóságtól évi segély kéressék. 
Kiss Ernő ig. vál. tng inditványara a konyha-
kertészet gyakorlati oktntósábau kitűnő tanitók 
és tanítónők jutalmazására a vármegyétől se-
gély kérése határoztatott. Ezzel kapcsolatosan 
dr. Ujfalusi  Jenő 50 koronás pályadüat aján-
lott fel  azon csíkszeredai lakós részére, ki a 
zöldségtermelésben legjobb eredményt fog  fel-
mutatni. A felajánlott  összeg hazafias  köszö-
nettel fogadtatott  s a kitűzendő pályázat fel-
tételei adományozó közreműködésével annak 
idején mrg fognak  állapittatni. 

Bara János jg. vál. tng az erdő ültetéssel 
járó nagy költségeket hozta szóba s ennek 
némi enyhítése érdekében az egyesület közre-
működését kérte. Többek hozzászólása után 
az indítvány érdemleges tárgyalása jövő vá-
lasztmányi gyűlésre halasztatott. 

Több tárgy nem lévén elnök az ülést 1 óra 
után berekesztette. 

Az ülésen az igazgató választmány tagjai 
közül Pál Gábor, dr. Györgypál Domokos. Kiss 
Ernő, Kovács János, dr. Ujfalusi  Jenő, Bodó 
József,  Bara János, T. Nagy Imre és Adorján 
Imre voltak Jelen. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A varmegye vtrtlls névjegyzéké-

nek összeállítása. A vármegye igazoló vá-
lasztmánya november 2. és 3-án fogja  a leg-
több adót fizetők  névjegyzékét összeállítani, 
mely célból Szász Lajos főjegyző  igazoló vá-
lasztmányi elnök a következő hirdetményt bo-
csájtotta kl: A törvényhatósági bizottság leg-
több adót fizető  tagjai 1911. évi névjegyzéké-
nek alapját képező adóhivatali kimutatások az 
1886. évi XXI. tc. 25. §-.i értelmében bete-
kintés éB netáui felszólamlások  meglehetőse 
végett folyó  évi október hó 25-től kezdve 8 
napon át a vármegyei kiadó hivatalban köz-
szemlére lesznek kitéve s ezen batáridő le-
járta után folyó  évi november hó 2. és 3-án 
naponkint délelőtt 8 órától kezdődőleg fogja 
azokből a vármegyei igazoló választmány a 
legtöbb adót fizető  törvényhatósági bizottsági 
tagoknak az 1911. évre érvényes névjegyzékét 
összeállítani, Illetőleg kiigazítani. Erről az ér-
dekeltek azon figyelmeztetéssel  értesíttetnek, 
hogy mindazok, kik az idézett törvénycikk 26. 
§-a értelmében adójuknak kétszeres beszámí-
tására igényt tartanak, folyó  évi november hó 
2. és 3-án a vármegyeház kisebb tanácskozása 
termében Ülésező igazoló választmány előtt a 
hivatalos órák alatt jelentkezzenek és ott jo-
gosultságukat szóval vagy Írásban azért is iga-
zolni igyekezzenek, minthogy különben az adó 
kétszeres beszámításának kedvezményétől ezen 
egy alkalommal el fognak  esni. — Felhívjuk 
mindazoknak figyelmét,  kiknek adójuk tévesen 
van kimutatva avagy a kétszeres beszámítás 
kedvezményét igénylik. 

— Kinevezés, A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Kajtsa József  szászsebesi állami 
elemi iskolai igazgató-tanítót a csíkszeredai 
állami elemi iskolához ezen minőségében át-
helyezte. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Nagy Margitot, Nagy Domokos 
ügyvéd leányát a lázárfalvi  állami elemi is-
kolához tanítónővé nevezte ki. 

— Lövész-egylet. Gyalokay Sándor fő-
ispán egy vármegyei lóvész-egyeBÜlet megala 
kitása céljából meghívókat bocsájtott ki, hogy 
ezt a mindenképpen helyeselhető egyesületet 
J-gy nagyobb szabáBU értekezleten létrehozza. 
Örömmel üdvözöljük vármegyénk főispánjának 
ezen nemes akcióját s nem kételkedünk, hogy 
azt teljes siker fogja  követni. Az egylet meg-
alakításában segítségére van Szentpály Gábor 
zászlóaljparancsnok, ki személyiségévei nz egy-
let életképességét tökéletesen biztosítja. Az 
alakuló értekezlet november 6 án délelőtt 10 
órakor lesz a vármegyeház nagytermében meg-
tartva, melyre felhívjuk  közönségünk figyelmét. 

— Villanyvilágításunk. Amil pár évvel 
ezelőtt alig mertünk remélni, gyors léptekkel 
közeledik a megoldás felé.  Biztos értesülésünk 
szerint december végén mar át lesz adva a 
villanyosmú rendeltetésének. Addig is a szük-
séges munkálatok serényen folynak;  az utcá-
kon az oszlopok felállíttattak  és a gépház is 
elkészült. Sikerült a kolozsvári postaigazgató-
sággal szemben felmerült  nehézségeket is dr 
Ujfalusi  polgármesternek eloszlatui ugy, bogy 
most már semmi sem akadályozza a Beiúnyen 
folyó  munkálatokat. 

— Törvényhatósági bizottsági tagok 
valasztésa. A vármegyei törvényhatósági bi-
zottsági tagok felének  mandátuma tudvalevő-
leg ez év végén lejár s nz így megüresedő 
59 helyre a választás még ez évben megejte-
tik az egész vármegyében a vármegyei szer-
vezési szabályrendeletben megállapított szék 
helyeken. Értesülésünk szerint a választás min-
den valószínűség szerint december 3-ára fog 
kitüzetni. 

— Gyászrovat. Zakariás Péterné szül. 
Zakariás Anna 52 éves korában, folyó  évi ok-
tóber hó 24-én, Szépvizen meghalt 

— Özv. Imreh Jánosné szül. Péter Anna 
65 éves'korában, folyó  hó 25-én elhnlálozott, 
Szépvizen. 

Gsiki különlegesség 
havasi málnaszörp 

4 kilogrammos fonott üvegben 
6 korona 50 fillérért kapható: 

1EUTSCH FRIGYES 
gyógyszertárában, Osikszépvizen. 

pagyobb vételnél kűlOn kedvezmény. 
— Piros sipka a vasutasoknak. A ma-

gyar vasutasok legközelebb uj egyenruhát 
kapnak. Az erre vonatkozó tervek a minisz-
tériumban vannak, de döntés még nem tör 
tént. Egy tekiutetben van csak megállapodás 
A szolgálatot teljesítő forgalmi  tiszteket po-
rosz mintára piros Bipkával látják el, hogy 
szükség esetén azonnal megállapíthassa a kö-
zönnég, kihez kell fordulnia. 

— Vadasa bravnr . IIJ. Horvát István 
kézdialmási régi meilvevadász, folyó  hó 16-án 
a Kélág nevű havason 6 medvével találko-
zott. Vele volt kuvasz kutyája is. A 6 közül 
kettőt elejtett, négy pedig elmenekült. Elbe-
szélése szerint a medvék reárohantak, ugy 
bogy kénytelen volt egy fenyőfára  felmászni 
s második lövést innen tette, mialatt kutyája 
szembeszállott a medvékkel. 

— A falu  pénse. A falu  bírájához beál-
lított egy biztosítási vigéc. Arra akarta rá-
venni a hirót, hogy biztosítsa a község pén-
zét betörés ellen. De a biró sehogysem akart 
kötélnek állani. Egyre azt hajtogatta: 

— Azért vettük a Wertbeim-kasszát, bogy 
be ne törhessenek. 

— Nem ér az semmit I A betörök a vas-
kasszát is kifúrják  I 

— Azt ugyan nem teszik I Éjjel-nappal két 
bakter vigyáz a községházán. 

— Óh. az őröket elaltathatják, vagy le-
szúrhatják. Sokszor történt már ilyesmi. 

A biró ravaszul pislantott és súgva mondta: 
— Hiszen akkor nincs nagy veszedelem, 

mert a pénzt itt hordom a lajbim bélésében. 
Meg is mutatta mindjárt a hatalmas bankó-

csomót 
— Népmozgalom Erdélyben. Most 

megjelent kimutatás Bzerint az erdélyi szá-
szok igen alaposan oldották meg a kivándor-
lási kérdést. 1909 ben 1820-an vándoroltak ki 
és majdnem ugyanannyian tértek vissza. — 
Minthogy a szászok meglehetősen sok pénzt 
hoznak haza, a szászok kivándorlása nem 
apasztja meg a lakosság számát, ellenben je-
lentékenyen növeli a vagyont 

— „Müllen idők, müllen idők!" A váci 
remete, Kassay Vidor groteszk kupléja jut 
eszünkbe ezekben a hervadó napsugaras Idők-
ben. Szép száraz ősz van, de a naplementi 
őszi idők meghozzák a renmás emberek faj-
dalmát Milyen szerencse, hogy most mar van 

ellene egy kitUnő háziszer, a Diana sósbor-
Bzesz, mely minden kis faluban  kapható. Az 
igaz, hogy nem is lehetne meg nélküle akármi 
kis falu  se. 

— Női ruha szabászati tanfolyam 
Brassóban. A t. hölgyközönség becses tudo-
mására hozom, hogy Brassóban, Kapu-utca 
16. sz. alatt levő divatszalonomat folyó  év 
szeptember bó 29-étől Hirsoher utoa 8 u . 
alá (I. emelet) helyeztem át, s a mai kor 
igényeinek megfelelően  rendeztem be. — Egy-
úttal az érdeklődők szíves tudomására hozom, 
hogy folyó  év október 15-étől kezdődőleg 
női ruha szab ásza ti tanfolyamot  nyitok, 
hol a jelentkezők mérsékelt díjazás mellett a 
női ruha szabászatban, valamint a munka kö-
rüli kivitelben is beható szakszerű oktatást 
nyernek. — A nagyméltóságú m. kir. keres 
kedelemügvi miniszter ur által engedélyezett 
s az 1909. évben Budapesten, a m. Idr. tech-
nológián megtartott női ruha Bzabászatl tan-
folyamot  kiváló sikerrel végeztem, s a folyó 
évben Brassóban ie a magas kormány megbí-
zásából egy sikeres tanfolyamot  vezettem. A 
szabászati tanfolyam  kezdete folyó  év október 
15-én. Kiváló tisztelettel Hacy Ignáo női-
szabó, szabászati szakoktató. 5—10 

— őszi napok ós a reuma. Hull a fa-
levél és szerkesztőségünkbe hullanak a fűzfa-
poéták őszi „zöngíkéi"; az utcán pedig hal-
latszik : ,Az őszi napok meghozták részemre 
a náthát.' .Készemre meg a reumát.* — És 
aztán a beszéd okvetlen ráterelődik a Dianára. 
Szokatlanul népszerű ez a háziorvosság. — 
A modernség kínzó nyavalyájának, a reumá-
nak ez a hatalmas ellenszerve. Ma bizony egy 
müveit ember mosdóasztalánál Bem biáinyzik 
a Diana, mely a reuma szaggató fájdalmát 
enyhíti és fejreumától  a zsábáig használ. Még 
szerencse, bogy nincsen az a kis falu,  a hol 
kapható ne volna. Az is igaz, hogy nincsen 
olyan kis falu,  ihol el lehetnének a Diaaa 
nélkül. 

— Farkasok garázdálkodása. A Har 
gitán 14 szekérrel jöttek haza az erdei mun-
kások. Útközben a falutót  egy néhány száz 
lépésnyire, farkas  csorda támadta meg őket 
Az emberek fejszékkel  védekeztek a vesze-
delmes ordasok ellen, mindazonáltal a kiéhe-
zett fenevadaknak  martalékul kellett hagyni 
az utolsó szekérbe fogott  két lovat Mint hír-
lik, az alispán a duvadak mérgezését enge-
délyezte. 

— A tisztviselők utl napidíjainak 
felemelése.  Régi panasza tisztviselőknek, 
hogy kiküldetések alkalmával alig kapnak 
több napidijat, mint a mennyi rendes 
fizetésükből  egy napra esik. Ezeket a 
dijakat még 1867-ben állapították meg, 
a mikor is a lakbér egy százalékát vették 
napidíjnak. A lakbéri illetményt azóta 
több ízben emelték, az uti napidijak 
azonban még mindég a 33 év előtti lak-
bérhez igazodtak. — Ezen az anomálián, 
mint a .Kel. Ért.* értesül, segiteni akar 
a kormány és már az 1911. évi költség-
vetésben azt a korrektivumot veszi fel, 
hogy a kiküldetés alkalmával a napidijak 
a mostani lakbérilletmények szerint szá-
míttassanak. 

— A kath. nagygyűlés. Budapesten 
nov. 13—15. napjain lesz. A főpásztor 
a részvételre igy buzdítja papjait és hí-
veit. „Tisztelendő paptestvéreim, nemcsak 
azok, kik a megelőző gyűlésekben részt-
vehettek, de azok is, kiknek még e sze-
rencsében részök nem volt, jó] tudják, 
hogy jelen körülmények között mennyire 
kívánatos a katholikus hívőknek e nagy-
fontosságú  összejövetele. Azért mindazok, 
kiknek körülményei erre kedvezők, nem-
csak maguk fognak  megjelenni, hanem 
tehetősebb híveiket is arra hathatósan 
buzdítani, hogy minél számosabban éb-
redjenek ott tevékeny kath. életre s apos-
tolai legyenek annak vidékünkön. Ered-
ményteleneknek a kath. nagygyűlések 
idáig sem mondhatók, de hovatovább 
tőbbb eredményt várunk Isten után. — 
Minden kath. nagygyűlésnek támasztania 
kell legalább néhány tényleges katholi-
kust, kinek öntudatában él, hogy nem 
elég a kath. név, hanem aszerint élni is 
kell, még ez sem elég, küzdeni kell, amint 
kinek-kinek Isten tehetség&l adta.* 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Herma* Magyar Altatta** VéHéMet Maz-
tfayttrauta,  Majiet t , heti jslsattis a ttnde-

farţalifâl  ta péotpiaczréi. 
Budapest, IQIOL okt. 20. 

A tőzsde forgalmát  az utóbbi időben leg-
inkább a pénzviszonyok alalmlAna befolyásolta 
és azoknak kedzezőbb vagy pesszimlsztlkusabb 
megítélésétől függött  a vezető értékek árfo-
lyama. így a pénzpiacon egy-két héttel ezelőtt 
észlelt könnyebbülés a nemzetközi értékek ér-
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folyamenielkedéHebeu  jutott kifejozésre,  mig n 
pénzviazonyok ujabb niegfeszUlése  folytán  ezen 
értékek árfolyamai  ismét lemorzsolódtak. Az 
Angol Bank mai napon a hivatalos kamatlá-
bat megint egy teljes százalékkal emelte és 
bár nálunk kamatlábemelés a legközelebbi na-
pokban még nem várható, mindazonáltal a 
tőzsde a vezető értékekkel szemben tartóz-
kodóvá lett. A forgalom  ekként főleg  a helyi 
értékek körül összpontosult és azoknak egyes 
kategóriái igen jelentékeny áremelkedést ér-
tek el. 

A bankértékek közül ezúttal csak a Ma-
gyar Jelzálog-Hitelbank részvények képezték 
élénk érdeklődés tárgyát és ezen részvények 
nagy tétekben vásároltattak, bár árfolyamuk 
számottevően nem emelkedett. Egyéb bank-
részvények közül még a Magyar Bank- és 
Kereskedelmi r. t. részvényei iránt mutatko-
zott kereslet, mig a magyar hitel részvények 
árfolyamára  a pénzdrágulás nyomasztólag 
hatott. 

Kendkivül élénk kereslet mutatkozott az 
Klsó magyar általános biztosító társasági és 
l'aunónia viszontbiztosító társasági részvények 
iránt és miután igen kevés áru került piacra, 
az árl'olyamemelkedés előbbi részvényeknél kb. 
lUOO koronát, utóbbiaknál pedig U00 koronát 
tett ki. 

A különféle  iparvállalati részvények közül 
átmenetileg erősen emelkedtek — beavatottak 
vásárlása folytán  — a Beocsini cementgyári 
rés/vények, ártolyainuk azonban ismét lemor-
zsolódott ; továbbá Salgótarjáni kószénbánya, 
Kimamurányi vasmű, Danubius hajógyári és 
Atbenaem nyomdai részvények. Nagjobb for-
galom fejlődött  ki a Franklin társulati rész-
vényekben, azon hírre, hogy a társaság a nyom-
dái kihelyezői és az eddig annak céljára szol-
gált értékes épületet eladni szándékozik. Az 
emelkedés teljes egészében nem volt fenn-
tartható. 

A közlekedési vállalatok részvényei közül 
leginkább Atlantica részvények iránt mutat-
kozott érdeklődés, mig a helyi közlekedési 
értékek a Közúti és Városi vasút részvényei-
nek árfolyama  körülbelül az elmúlt hét szín-
vonalán mozgott. 

Kléuk érdeklődés mutatkozik a lefolyt  hét 
folyamán  aláírásra bocsátott VIJ'lo-oa  magyar 
állami pénztárjegyek iránt és miután a lejáró 
címletek — az eddigi jelentések szerint — 
túlnyomórészt uj kincstárjegyekre ki lógnak 
cseréltetni, a fennmaradó  mennyiség előrelát-
hatólag sokszorosan tul log jegyeztetni. Kzen 
kedvező jegyzési eredmény kilátásaira a 4'/«-os 
magyar koronajáradék iránt is megélénkült a 
kereslet és az árfolyam  ennek hatása alatt 
emelkedést ért el. 

A sorsjegypiac üzlettelen és az árfolyamok 
nem szenvedtek változást. 
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telkek szabad kézből eladók. 

Bővebbet Nagyvárad, Teleki-utca 
44. szám alatt a tulajdonosnál. 

HÖLGYEK FIGYELMÉBE I 
A nagyérdemű hölgyek figyelmébe 

ajánlom francia és angol női dlvattermemet, 
a hol mindennemű toalettek a legujabb 
divat szerint készülnek. Több hetet Pes-
ten és Bécsben töltöttem az öszi és téli 
divat tanulmányozása végett. 

Szives pártfogásért  esedezve 
G E R G E L Y S Á N D O R , 

nöi diiatterme 
â—io Brassó, Lensor 28. szám. 

Halottak napjára 
élő- és viaszvir&g oszorukat ju-
tányos árban készítek kertesze-
temben, ezenfelül  2000 d a r a b 
Chrysanthenum eladó A nagy-
érdemű közönség szíves megren-
delését kérve, kiváló tisztelettel 
Helvig G. János, Csíkszereda. 

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

ÉPÜLETP 
CÁNDRA (HULLADÉK L É O RÖNKVÉÓ 
SZEKÉR- DÖ3 ŐL-SZÁME^L, 4INT 

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

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
TELEFON 19. 

Q-C m."bfa.  t u l a j d o n o s o k e z i v e a t u d o m á s á r a , h o z o m , 
ti H o a y m i n d e n s z o m b a t o n 1 o 4 r v á , s A e T r o n . 30 

Kultur haladás. 
A világhíres Snvoy-féle  CHEME IDEAL 

elismert lejjobh urczszépitö és bőrtino-
raitó szer. 

Most már Csíkszeredában is knphntó 
FEKETE VILMOS illiitszertár:ib:in ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér  K 1 <10 
Í r n „ rÚZHIl 2 -
1 doboz „ pouder . 3 — 
1 probadoboz, „ . „ ]•— 
1 darab „ . szappan . — 70 

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

Ennek a csoda világhíres CHEME IDEAL 
szepitőszernek jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját megliirálására 
hízom, mert bátran állithatom, hogy az 
első pióbalégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 22—22 
Elsfl Csikmegyei Illatszer és Piperekeres-
kedét Csíkszeredában, F E K E T E VILMOS. 

Ş NŐI KALAP DIVATTERENl. 
Ha szép és divatos női kalapot akar 

vásárolni, fáradjon  el Dávid Is tván 
újonnan berendezett 

női kalap divattermébe, 
mely Sepsiszentgyörgyön, a Csiki-
utca sarkán Béldy-féle  házban) van. 
Ott a legegyszerűbb és a legdíszesebb 
uj divatú női kalapokból nagy raktár áll 
rendelkezésre, ugy, liosy mindenki meg-
találja az izlesének és igényéinek meg-
felelő  kalapot olcsó áron. 

Javi taeokat és atalakitasokat , 
valamint vidéki megrendeléseket 
elvállal, eyorsan és pontosan eszközöl. 

Raktáron vannak : párisi modern ka-
lapok és l'ortnák, kalaptük, hajtápok, 
gyógyszappanok. illatszerek, legfinomabb 
holgyporok. úgyszintén kész gyermek-
rutaaoskak. 

(iyászkalapok elkészítése 59 
pero alat t "flfeg  eszközöltetnek. 

A t. hölgyküzönség szives pártfogását 
kéri tisztelettel 4—10 

D Á V I D IS TVÁN. 

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

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossulh-ulcai, a Köhid melleit. 
Elfogadunk  beleteket beteli köuyvecskékro és folyószámlára,  legelő-

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket adunk betáblázás és váltó fedezet  mellutl. 
Leszámítolunk váltókat elóuyös kamui fizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az ói tok 80 százalékáig, a lözsdéti jegy-

zett mindennemű értékpapírokra, előnyős kamat mellett. 
Ért kpapirokrt veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt ny tijtuiik. 
Sursjegyek hu/.'isaíoak nyilváutarlását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Miuden a liMtik és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevil.igostitást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

ÜÜÜi&ü  Ml/\lí/® íií W/^i, síi/ 

I Kolera járványos 
— időben 

c s a k k r i s t á l y t i s z t a , salak-, csira-, sulphat-mentes 
ásványvizet i g y u n k I! 3 _ : 1 

Vii/, 
x i 
Ml/ Kászoni fftknti  (Salutaris) 

Ieghygienikusabban kezelt teljesen 
K R I S T Á L Y T I S Z T A , S A L A K - , CSIRA-, S U L P H A T - M E N T E S 

Á S V Á N Y V Í Z . 
M e g r e n d e l h e t ő : S a l u t a r i s ásvány vizkezelőség 

K ászon fürdő  u. p. Kászonaltiz (Csikmegye). 
MBI »lí> <11/ \H> «U/ <lt> >11/ .11, Ml, Ml, óúkl&ll/W/ ,11, Ml/frW  ̂ HAU^U/lH/ Mí, ^ ^ 

I FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

AUTOŐÉN H E G E S Z T É S ÉS VÁ6ÁS CSIKSZEREPÂBAN. 
Műhelyemet berendeztem a n t o t e o h n i k a i és v i l á g i t a s i szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS R E Z E T , KAZÁNREPEPÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS G É P A L K A T R É S Z E K E T 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű U N I V E R S A L világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 31. s z á m . 
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43 C S Í K I L A P O K 5-lk oldaL 
ClariÁ e8y 4 szobás igen Jó karban 
Ciauu levő kőház nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cím a kiadóhivatalban. t _ 

032. szám. 
I9IÖ. vhló. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. S-« értelmében eiennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. Járásbíróságnak 
1909. évi V. 1168 számú végzése követkel-
tében dr Szántó Samu ügyvéd által képviselt 
Rosa Lajos javára 160 korona s jár. erejéig 
1909. évi október hó 6-án foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt  éa 
'•'50 koronára becsült következő ingéságok, u. 
III.: házi bútorok stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  150 ko-
rona tőkekövetelés és kamatai, >/«"/o váltódíj 
e- eddig a Mrúllag már megállapított költaé-
»ek erejéig, végreha|tást szenvedő lakásán 
C s í k s z e r e d á b a n leendő megtartására 
1910. evl október hó 88-1 k napjának 
délutáni 3 órája határidőül kltüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX tc. 107 és 108. g-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el-
lugnak adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi október hó 
T-ik napján. Kereaates Gyula, 

kir. btr. végrehajtó. 
Szám 5678/1910. ki. «-3 

Pályázat hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  főszolgabírói 

járáshoz tartozó Karcfalvi  kórorvosi állás 
lemondás következtében megüresedvén, 
ezen állásra ezennel pályázatot hirdetek, 
s felhivom  a pályázni óhajtókat, hogy 
1883. évi 1. t.-c. és 1908. évi XXXVIII, 
t.-c. értelmében szabályszerűen felszerelt 
kérvényüket folyó  évi november hó 15-ig 
hozzám adják be, annál is inkább, mert 
a később beérkezett folyamodványokat 
tekintetbe nem veszem. 

Ezen körorvosi állással az alább rész-
letezett javadalmazás van összekötve. 

1. 2000 korona törzsfizetés. 
2. 1000 korona fuvaráltalány. 
3. Vármegyei szabályrendeletben meg-

állapított látogatási dijak. 
4. Természetbeni lakás. 
5. Halottkémlési díj 54 kor. Meg-

jegyzem, hogy volt körorvos a Munkás-
biztositó Pénztártól évi 500 korona s a 
balánbányai Rézmüvek, Részvénytársaság 
Társládájától évi 2100 korona fizetést  el-
vezett. 

A közegészségügyi körhOz Csikszent-
domokos, Csikszenttamás, Csikjenőfalva, 
Karcfalva,  Csikdánfalva  és Csikmadaras 
községek tartoznak, melyek állami ut 
mellett 10 km. hoszban fekszenek,  a me-
lyeket a körorvos hetenkint egyszer tar-
tozik beutazni. 

A választást Karcfalva  község házánál 
folyó  évi november hó 19-én délelőtt 11 
órakor fogom  megtartani. 

-Csíkszereda. 1910. évi október 19-én. 
Becze Imre s. k., 

főszolgabíró. 

Szám 1279—1910. ki. 2-
P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

Csikvármegye felcsiki  járáshoz tar-
tozó üyimesbQkk nagyközségben a se 
gédjegyzói állás lemondás folytán  üre-
sedésbe jővén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Javadalmazás: 1000 korona évi 
ÜZütéd-

Felbivom mindazokat", kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy azabályaze-
rflen  felszerelt  folyamodványukat  hoz-
záüt 1910. évi november hó 17-ig 
nyújtsák be. A választást OyimeabQkk 
községházánál ugyanazon hó 17-én d. 
e. fél  lO órakor tartom meg. 

Csíkszereda, 1910. október 17-én. 
Beese Imre, 

főszolgabíró. 

I f 
mc 

725 
731 
742 
8«B 
823 
831 
840 
84» 
854 

914 
936 
943 
951 
957 

1008 
1017 
1025 
1039 
1050 
1103 
1111 
1125 
1132 
1140 
415 

1215 
12-22 
12-33 
12-43 
12-56 
117 
1-35 

730 
1230 
959 
346 
845 

Igenetrend, é rvényes 1910. évi október hó l«tól. 
Oda 

Szv. 
8014 
I—IIL 

Székelykocsárd—Madéfalva—Brassó Vissza 
Szv. 
8002 
I—IIL 

200 
2001800 
1051 
2» 
2» 

25? 

1016 

300 
3BS 
3ÎÎ 
32T 
3 8 
33b 
38 
3S5 
412 
m 
451 
5® 
5TT 
513 
538 
5 » 
öJT 
5J5 
5 S 
6® 
613 
627 
65 
655 
706 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 

1000 
1006 
1017 
1040 
1059 
1107 
1116 
1125 
1130 

Szv. 
8004 
1—Dl. 

935 

646 
"830 
836 
842 
848 
856 
907 

224 

909 
914 
920 
930 
939 
946 
952 

1009 
1022 
1052 
1100 
1113 
1122 
1129 
1136 
1145 
1151 
1155 
1205 
1215 
1223 
1236 
1247 
104 
115 
132 
138 
152 
203 
234 
245 
258 
313 
326 
334 
354 
400 
411 
432 
452 
500 
509 
518 
523 

130 
200 

1225 
1255 
104 
115 
123 
133 
144 
206 
218 
231 
245 
256 
310 
319 
329 
843 

409 
416 
4-27 
4-37 
4-50 
5-11 
5-29 

640 
115 
609 
814 

1050 

708 
740 
533 
550 
557 
605 
611 
618 
628 
635 
646 
656 
709 
716 
72/ 
735 
743 

Szv. 
8006 
I—DL 

540 

832 
1154 
1200 
1206 
1212 
1220 
1231 

1233 
1239 
1245 
1255 
104 
111 
1" 
133 
146 
206 
214 

235 
243 
290 
259 
305 
309 
314 
324 
333 
346 
357 
414 
425 
442 
448 
503 
512 
555 
660 

I 
i 

1 
823 
8& 
8ÍÍ 
88 

Szv. 
8008 
i-m. 

930 
15 
3«7 
353 
398 
403 
411 
422 

5« 
&L 
«t 6? 6» 
7» 
7® 
71b 
7» 
7» 
7® 
752 
804 
816 
81 
8« 
851 
9» 
914 
9« 
953 

1007 
1024 
1037 
1045 
érk. 

Szv. 
8010 
I—DL 

700 
700 
540 

ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon át 126) érk. 
ind. Budapest k.p.u. (Aradon át 126,153) érk. 
ind. Kolozsvár (126) érk. 

8jg ind. Székelykocsárd (126, 130) . 
8® I Marosnagylak 2. sz. őrház 
844 I Vajdaszeg -4. sz. őrház 
8j0 ! Maroscsúcs 6. sz. őrház 
858 I Maroskecze 

érk. 

9jg 1 érk. Marosindas (129) ! ind. 
érk. Besztercze (129) 
érk. Borgőbesztercze . ind. 

. . • • . ind. 
600 | ind. Borgőbesztercze . érk. 

1217 1 ind. Besztercze (129) érk. 

Szv. 
8003 
1—UL 

190 
115(7» 

1246" 
12® 
1231 
123 
12ÎÎ 
1285 

1016 
910 
9? 
921 
931 
939 
946 
952 

1009 
1022 
érk. 

Szv. 
8012 
l-lll. 

5 

ind. Marosludas (129) érk. I 
Marosbogát . . . . 
Kuţyfalva  16. sz. őrház 
Radnót . . 
Maroscsapó . . . . 
Marosugra 24. sz. őrház 
Kerelőszentpál 
Nyárádtő . . 

érk. Marosvásárhely ind. I 
ind. Marosvásárhely . . . érk. j 

Marosvásárhely felsőváros 
Nagyemye 43. sz. őrház 
Sáromberke 
Gemyeszeg . . . . 
Körtvélyfája  49. sz. őrház 
Petele 51. sz. őrház 
Radnótfija  52. sz. őrház 

érk. Szászrégen ind. 
ind. Sziszrégen érk. 

ldecsfQrdő 
Marosvécs 
Magyaré 
Déda megálló 
Déda . 
Ratosnya . . . . 
Szálára 82. sz. őrház 
Palotailva 
Bánffyháza  . . 
Qődemesterháza . . . . 
Maroshéviz (Borszéklürdő) 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró . 
Szárhegy . . . 

I érk. Gyergyoszentmlklós . . ind. I 
I ind. Qyergyószentmlklós . érk. 1 

Tekerőpatak 
Vasláb . 
Marosfő  . . . 
Csikszentdomokos 
Karcfalva  . 
Csikmadaras 
Csikrákos . . . 

érk. Madéfalva  (136) . . . . . . ind. 

1206 
1200 
1154 
1145 
1137 
1129 
1123 
1106 
1052 
1032 
1025 
1012 
1005 
958 
950 
941 
935 
931 
924 
915 
907 
855 
844 

8» 
805 
750 
741 
724 
704 
652 
637 
623 
614 
549 
543 
533 
515 
450 
438 
428 
417 
410 

Szv. 
8009 
i—ni. 
995 
955 

1256 755 
749 
743 
737 
730 
718 

715 
709 
702 
653 
645 
637 
631 
614 
600 

Szv. 
8011 
i—m. 

910 
903 
854 
838 
815 
804 
755 
743 
731 

Szv. 
8007 
I—DL 
955 
615 

1296 
1047 
1041 
1036 
1030 
1023 
1011 

1008 
1002 
955 
946 
938 
929 
923 
906 
852 
814 
807 
750 
743 
736 
728 
719 
713 
709 
6» 
6» 
642 
629 
616 
610 
5Ş7 
5» 
5» 
517 
5» 
452 
430 
4I8 
403 
348 
340 

Szv. 
8006 
1—Dl. 
729 
510 
212 
206 
200 
154 
147 
135 

224 

134 
128 
121 
112 
104 

1296 
1290 
1233 
1219 
1148 
1141 
1128 
1121 
1113 
1105 
1056 
1090 
1046 
1038 
1029 
1021 
1009 
958 
952 
942 
924 
919 
904 
855 
838 
818 
805 
749 
733 
724 
700 
654 
645 
629 
604 
554 
545 
535 
529 

856 
908 
érk. 

8-09 
816 
8-27 
836 
8-51 
9-11 
9-29 

640 
U5 
609 

ut 2 
aa a. a a. 'Ha %> o S  I •ÚJ 2. 

430 
443 
450 
458 
504 
511 
520 
528 
538 
549 
602 
610 
623 
631 
639 

érk. Gyimes ţ 136) 
érk. Palanca (136) 

. ind. 

. ind. 1 
220 
133 

ind. Madéfalva  .érk.ll 322 
Csíkszereda 308 
ZsögödfQrdő  . I 251 
Csikszentkirály . . . . 2 4 2 

Csikszentimre 35. sz. őrház | 235 
Csikszentsimon 1 230 
Csikverebes 2>7 
Tusnád . . 210 
Tusnádfflrdő  1® 
Sepsibükszád-Bálványosfüred  140 
MálnásfQrdő  123 
Málnás . . 113 
Sepsibodok | l 0 0 

Sepsikőröspatak-Gidófalva  1290 
I érk. Sepsiszentgyörgy (134) . . . . ind. 1239 

11-00 1 — II érk. Bereczk (134) ind. 
6-59 
7-07 
7-18 
7-28 
7-43 
8-04 
8.22 

I ind. Sepsiszentgyörgy 1134) 
Kilyén 
Uzon 
Kökös . 
Prázsmár . 
Szászhermány . . . 

1 érk. Brassó (126, 137, 138) 

. érk. 

, ind. 

8-20 
12-14 
12-06 
11-54 
11-43 
11-32 
11-11 
10-55 

érk. imgcit L p. I. (NlinMl it 126) . .ind. 820 
érk. Mapt L p. 1. (inIn it 126., 153). . ind. 800|200 
érk. Kolozsvár (126) . ind. 906 
érk. Predeál (126) . . ind. I 534 

I érk. Bukarest ind. 

702 • 6 4 9 

S 637 
~Í63Ö 
i|623 
«618 

leot 
596 
541 
528 
514 
504 
452 
443 
433 

11-40 I — 
4-08 
4-00 
3-48 
3-37 
3-26 
3-07 
2-51 

9® 
1220 
646 

1249 
755 

5Z3 
510 

« . 

Szv. 
8001 
I—DL 
730 
1230 
999 
717 
7® 

6Î3 

Szv. 
8013 
I—DL 

B? 
a6 

l ţ 
t i 

1217 
600 

6% 
6» 
622 
613 
605 
557 
551 
534 
510 
500 
453 
440 
433 
426 
418 
409 
403 
359 
349 
340 
332 
319 
308 
302 
248 
229 
224 
209 
201 
145 
125 
112 

1256 
1242 
1233 
1153 
1147 
1138 
U22 
1058 
1045 
1036 
1026 
1020 
830 
743 
940 
927 
910 
903 
856 
851 
841 
834 
823 
808 
7» 
747 
736 
721 
718 

3-25 
6-58 
6-50 
6-38 
6-26 
6-15 
5-?6 
5-40 

200 

KXK 
947 
936 
928 
921 
9IC 
90J 
858 
847 
836 
823 
819 
803 
754 
744 

7-20 
712 
7-00 
6-49 
6-38 
6-19 
6-03 

£ Nirdţtn)ţoy. Ezennel közhiiré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. 
Szab. Osztálysorsjáték (XXVII. sorsjáték) 1. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a főárusitóknak  árusítás 
végett kiadattak. 

Az I. osztály húzása 1910. évi november hó 17. és 10-án tartatik meg. A húzások a Magyar királyi állami 
ellenőrző hatóság, és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir 
Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1910. évi október hó 23-án. 
M a g y . K i r . S s a b . O a z t á l y n o r s j á t ó k Igazga tÓB&ga . 

Xoliuiy.  Hazay. 
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Vidéki megrendelések g y o m n ói p o n t o m eiikSidltemek. 

IHithé József nól dlvat-kalap-ilzlete, Csíkszeredában (Grünwald-féle ház). 
Van szerencsém n t. közönség szíves tudomására hozni, hogy ;iz őszi és teli 
idényre az u j árum szeptember hó elején megérkeztek. Du sv:il:i<z 
tékot tartok legújabb páriíi modelekböl, szőrme és augol női sapkákból, 
egyszerű és iliszkalapokból Úgymint díszítő selymekből, sima és vasalt bár-
sonyokból és auto fátyol  újdonságokból. Strue és disz tollakból világokból, 
kalüptiikböl, selyem és bársonyszallagokból meglepő újdonságok, Kivallatok 
mindennemű alakítást és díszítést vidékre is. — Kérve n nagyérdemű küziin-
ség szives pártfogását,  maradok kész szolgálattal Mathé Joasef,  Csíkszereda. 

17— 

KE 

Állandó raktár diai- és gyúskalupokból. 

ŐSZI ÉS TÉLI IDÉNY!! 
A t. olvasó becses figyelmébe  ajánlom. hogy szük-
ségletéi férfi-,  flu-  és gyermek-ruhában s 
ugyszintén női- és leány-felöltőkben,  kosz-
tümök, aljok, blúzok, pongyolák, jupo-

nok stbiben csakis kizárólag 

ASCNER I. cégô l 
Brassóban, üensor 26. szerezze be. 

Postai megbízások ntánvélel mellett leggyorsabban 
eszközöltetnek, mely alkalommal csak a mell-
bőség, szin és hozzávetőleges árak meg-
jelölendők. Nem megfelelő  áruért a pénz készségc-
sen visszatérittetik. Felkérem a 1. közönségei, 
hogy Brassóban leendő tartózkodása alkalmával 
üzletemet — minden vételkötclczetlség nélkül — 
megtekinteni szíveskedjék. — Kiváló tisztelettel: 

A S C H E R I. 
H K A S 8 Ó , L E N S O K 2 0 . S Z Á M . 

KOVALI) PÉTER ÉS FIA 
CSÁSZ. É S KIR. S Z A B K E L N E É S S Z Ő R M E F E S T Ő , V E G Y T I S Z T I T Ó É S GÖZMOSÓ-GYÁR 

B U D A P E S T , VII., S Z Ö V E T S É G - U T C A 37. S Z Á M 
megbízói kényeiméi szcmclölt Uirlva clhntároztn. hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletei létesít és ez állni módot nynjt a nagyérdemii 
közönségnek arra, hogy cégéi — a csomagolás és postaköltségek inel-

lőzésével — közvetlenül felkereshesse 
M Á T N É J Ó Z S E F C S Í K S Z E R E D Á B A N 

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

— és számos megbízatást kér a 

K o v á i d P é t e r é s fia  cés:. 

É R T E S Í T É S ! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Yi'giil a nagyérdetnil közönség szives figyelmét  felhívom  azon köriil-
inenyiv, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom Mairaniot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradiam kiváló liszleletlel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Uakóczi-ntea îi.Vi. szám. 

1 0 0 ® 0 0 0 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelrk és bornagykereskedök 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzési f o r r á s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

0 0 0 0 0 0 

H I R D E T É S E K 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN, 
ooooooooooooooooooooooooo 

Hosszurovó Cement Födélcserépl 
M J J M J J J J J I 
Iroda: Hirscher-utca 18. sz. • 
r r r ^ r r r . J 

Iroda: Hiractor-utca 18. sz. 
majdnem 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 B R A S S Ó B A N . 
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