
XXn. évfolyam. Csíkszereda. 1910. november 2. 44. szám. 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI KS TÁRSADALMI HETILAP. 

.Szerţ?szt&s0ţ és kiadóhivatal: 
S i v o b o d a J ó u e f  kfinyr-  él paplrkereakedéie, 
hová a lap szellemi részét illetó miuden kGzIemény, 
vulainint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

= = Telefoo  hívószám 2. 

FŐSZERKESZTŐ: 
Dr. FEJÉR ANTAL 

ÜGYVÉD. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. ÉLTHES GYÜLA. 

Megjelenik minden s i e r d á n . 
Elóflsetósi  ár: Kgész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor 

Félévre 4 kor. Ncpycdévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n esáraittatnak. 

Kéziratok nem adatnak ylusa. 

A katholikus öntudat ébresztője. 
„A példa vonz", igy tartja egyik köz-

mondás. A német katholikusok már több 
év óta évenkint összejönnek egyik na-
gyobb városba, hogy megbeszéljék egy-
más közt a legszükségesebb teendőket. 
Az Isten és felebaráti  szeretet hozza őket 
össze, szeretik az Istent s nem nézhetik, 
hogy vallásukat illetékleien egyének uton-
utfélen  gúnyolják, bántja, hogy a leg-
szentebb kapcsot lassankint szétszakítják 
,i hitetlenség védői. Ók megakarják oltal-
mazni legdrágább kincsüket s azért a gyű-
léseken a védelemről s annak alkalmas 
eszközeiről tanácskoznak. Szeretik feleba-
rátjukat ; sérti az, hogy nagyon sokan 
nyomorognak a szeretellenség és részvét-
lenség miatt s ezért a hazátlanok és val-
lástalanok száma velük napról-napra sza-
porodik. Megmentik, ha lehet, szüksége 
vau a hazának munkás kezükre. Ilyen 
hasznos dolgok indítják őket arra, hogy 
katholikus nagygyűléseket tartsanak. 

Nem tagadhatjuk, hogy a magyar 
katholicismusnak is támadtak ellenségei, 
akik semmiféle  eszköztől nem riadnak 
vissza céljuk elérésére. Különösen sajtó 
ulján támadják, hírlapokban terjesztgetik 
vallást megsemmisítő eszméiket. S ha áll 
az. hogy a testi táplálék nagy befolyás-
sal van az ember testi fejlődésére,  életére, 
még inkább áll az, hogy a lelki táplálék 
irányítja egész lelki működését. S igy ter-
mészetesen a vallástalan eszméket ter-
jesztő lapok igen sok vallásos ember lel-
kéből kiölték a hitet, vagy legalább meg-
ingatták, hitközönyössé tették őket. A 
katholikus öntudat sok. azelőtt jó katho-
likus egyén lelkében kialudt, vagy már 
kialvó félben  van. 

Észrevették ezt a jobbérzelmü, buzgó, 
vallásos, férfiaink  s elhatározták, hogy a 
németek példájára ők is nagygyűléseket 
tartanak, hogy ott felébresszék  mély letar-
giájukból a még katholikus hitben élni 
akaró magyarokat. Lelkes örömmel tölt 
el az, hogy már kilencszer gyűltek össze 
Magyarország nevezetesebb helyeire lö 
megesen a magyar katholikusok s még 
nagyobb örömmel olvassuk egyes fővá-
rosi katholikus lapokból, hogy ezen év-
ben is megtartják Budapesten november 
13., 14. és 15. napjain a X. kath. nagy-
gyűlést. 

Aki már volt jelen ilyen nagygyűlé-
sen, az meggyőződhetett, milyen hasznos 
és praktikus a katholikusok összejövetele. 
Ott vannak a magyar katholikusok fő-
pásztorai: a püspökök, ott vannak az 
alattvalók. Egymástól hallják a lelkesedés 
szavait, egymást világosítják fel  a bajok-
ról, sebekről, a melyeken segíteni és a 
melyeket gj ógyitani kell. Egymást tanít-
ják meg at orvosságra, amelyet eredmé-
nyesen lehet használni. Mikor az ember 
látja a sok ezer embert, akikegyet akar-
nak: a katholikus öntudat felébresztését, 
egy kis reményszikra támad lelkében 

hogy a katliolicismus ügye újra felvirág-
zik és a magyar társadalmat átalakítja. 
Már érezhető halványan a nagygyűlések 
haszna, mint Zichy János kultuszminiszter, 
a kath. nagygyűlés elnöke a mult évi 
elnöki megnyitójában érintette: „Katholi-
kus társadalmunk ugyan régóta van e 
hazában, de öntudatra ébredt katholikus 
társadalmunk, mely tudatosan kiválasztott 
célját tudatosan választott eszközökkel 
akarja elérni, csak azóta létezik, mióta a 
katholikusok jóvoltából megalakult az or-
gos katholikus szövetség". 

Lassankint kitartás mellett átalakul az 
eddigi nagyfokú  közömbösség, öntudatra 
ébrednek katholikus férfiaink,  akikre oly 
nagy szüksége van egyházunknak és ha-
zánknak s megértik azt, nem elég csak 
lelkesedni az eszméért, hogy a kard sze-
rezte meg a hazát és a kereszt tartja 
fenn,  hanem tenni is kell. Ezután már 
tesznek, mint jó katholikusok saját pél-
dájukkal járnak elől, szeretik az Istent, 
védelmezik vallásukat, önzetlenül szolgál 
ják a hazát és segítik felebarátjukat. 

Itt eszembe jut a nagy Windhhorst 
esete. Egyik napon Ferenc József  csá-
szártól azt az ajánlatot kapta, hogy Tlnirn 
és Taxis herceg gyámfia  vagyonának ke 
zelését ve;*ye át és tiszteletdíj fejében 
évenkint ÍÓO.OOU márkát fog  kapni, halála 
esetében pedig családja megfelelő  bizto-
sítékot fog  nyerni. Windhhorst, ki a bis 
márki kulturharc. idejében a cemtrumpári-, 
ban tömörült, lelkes világi katholikusok 
vezére volt, nem fogadta  el az ajánlatot, 
bár szerény anyagi körülmények között 
élt. Nem fogadta  el, hogy mint katholi-
kus államférfiú  kötelességét szabadon tel-
jesíthesse és az Isten egyháza ellen inté-
zett gyilkosszándéku támadásokat vissza-
verje. 

Igaz, nagyon sok emberben megvan 
a jóakarat, tenne, de nem ismeri a mó-
dot, ahogyan tegyen, nem ismeri teljesen 
a bajokat, amelyeken segíteni kell. Azon-
kívül, ha tesz is, nagyon gyenge ered-
ményt ér el működésével társulás nélkül 
korunkban, amidőn minden téren szoro-
sabb társaságokba, csoportokba tömörül-

niük, hanem, akik magukra maradtak az 
életben és a kezüknek vagy eszüknek 
fáradságos  munkájával kénytelenek meg-
szerezni a megélhetésre szükséges betevő 
lalatot ugy, hogy tisztességüket is, becsü-
letüket is megőrizhessék. Ezeken kiviil 
még tartanak' előadásokat számtalan tár-
sadalmi bajiól, de az orvosszereket sem 
feledik  el letárgyalni. A szociáldemokrá-
ciának a legalkalmasabb orvosszere a ke-
resztény szocialismus, mely a vallást nem 
veli el magától, hanem különösen az 
lsleu és hazaszeretetei ápoija és fejleszti 
tagjai szivében. A cseléd mizériát leg-
eredményesebben a Katholikus Háziasszo-
nyok Szövetsége orvosolhatja az által, 
hogy cseléd otthonokról gondoskodik, 
hol a cselédek vasárnaponkint az utca 
erkölcstelen szelleme helyeit a világosság, 
lelkiismeretesség, erkölcsösség eszméit 
szívják magukba. Megismerkedünk még 
az inas-védelem, keresztény gyermek-vé-
delem, keresztény család védelme, katholi-
kus sajtó pártolás, szegény védelemmel. 
De ki tudná elsorolni mindazon társa-
dalmi üdvös orvosszereket, melyek egy 
nagygyűlés keretében szóba kerülnek. Az 
igazi katholikus ezeket megismerve és 
magáévá téve, elviszi az ország minden 
részébe s olt gyógyítgatja a sebeket a 
keresztény hit világánál, csillapilgatja a 
feltüzeli  szenvedélyeket, amelyekre ez az 
orvosság a legalkalmasabb Jól mondotta 
a nagygyűlés elnöke: „paragrafusokba 
öntött törvények által szenvedélyeket bi 
zonyos mértékig fékezni  lehet, de állan-
dóan szabályozni lehetetlenség". Ide ke-
resztény szeretet kell, amely megtanít 
tűrni, megtanít az embertársunk nyomora 
iránli részvétre, megtanít a felsőbbség 
iránli tiszteletre. 

Ez a szerelet is a nagygyűlésen Ma 
gyarország katholikusainak impozáns kör 
menetében körülhordozott Szentségi Jézus 
szivéből árad ki s a jelenlevők szivét 
lángra gyulasztvn s akaratát megerősíti a 
hallott szép eszmék elterjesztésére és meg-
valósítására. Igy lesz a katholikus nagy-
gyűlés a katholikus öntudat ébresztője. 

a s 
nek. A katholikus nagygyűlés a jóakaratu _. . r < . n . v á r m p i r v e i ifivész-eavlet katholikus férfiakat  és lelkes nőket egye-.Far s z 0 a "ikvarmegye. lovesz-egyiet 
siti, hogy egyesült erővel falanx  módjára 
bármely akadályt legyőzhessenek, meg-
tanítja a helyes módra, meg a társadalmi 
orvoslást követelő veszélyes bajokra. A 
legszakavatottabb egyének tartanak elő-
adásokat a különféle  szociális bajokról: 
igy a szociáldemokráciáról, amely Istent 
gyalázó, hazát felforgató,  tulajdont elra-
bolni akaró eszméit a nép alsóbb rétegei 
közt terjeszti, fájdalom,  meglehetős nagy 
sikerrel, a cselédkérdésről, amely sürgős 
megoldást követel. Ma, ugy szólva, min-

megalakitása alkalmából, 
K lii|> inuk heti szániában ró\id tudósiiiis 

iikailt a szemembe: „Csikvánnegyei lövész-
egyleti alakuló értekezlet...* stl>. 

E rövidke hiradás \ isszhangjaként ragnd-
t un tullal, s örömömben azl se tudtam, hogy A 
feltolódó  gondolatok kiizlil melyikkel kezdjem. 

Hermán Ottó irta a mult éven megjelent 
nagy miivé ben : .Miként a jégmezők tájékáról 
elsodort vámlurkö, ugy ékelúdütt a magyaréig 
az idegen, ellenséges népek közzé." Hát a 
székelység helyzete e koron belól szintén nem 
egyéb megvetüdött erotikus szirtnél, mely da-

mogindult a mozgalom, lóvészcgyletek alakul-
kullak, lövöldéket építettek, az ifjúság  ily irá-
nyú kiképeztetése is halad. 

A burok júvoltábol rájöttek, hogy a eéllö-
vészetlieli jártasság elsőrendű tényező a hon-
védelem terén. Mert bizony az útonálló ellen 
bibliával nem lehet védekezni. Ahhoz fegyver 
is kell, illetőleg a modern fegyverrel  való 
bánni tudás, (iseink kardját muzeumba teliet-
jük, az imiuár megszűnt fegyver  lenni. 

S azon az alapon, hogy másokat majd meg 
taníthassunk, először is magunknak kell elsa-
játítanunk a céllövészetbe!! jártasságot. Tehát 
ne gondoljuk, hogy mert komoly esetben úgyis 
tisztek vagy tisztjelöltek lennénk, hát ehból 
kifolyólag  nincs rá ok, hogy a céllövészet te-
rén magunkat kiképezzük ! 

De még ezt Ügyeimen kívül hagyva, a fegy-
verrel való bánni tudás bátors ighoz, az aka-
raterő fejlesztéséhez  vezet, s összejövetelek, 
versenyek által az összetartozás lokozódik stb. 

Marostoida megye megelőzőit Iliinket, volt 
alkalmam gyönyörködni a Marosvásárhelyt épülő 
monumentális lövöldében. A jövóev melegebb 
hónapjaiban bizonyára meg is nyitják, s akkor 
megindul a vetélkedés, sürgősen kell tehát 
szervezkednünk, s azoknak, kik versenyre ké-
peseknek vélik magukat, szintén össze kell 
fogniuk.! 

Jelentós feladata  lesz a megalakult köz-
pouli lüvóegyletnek a vidéki katonai lüvész-
tanfolyaniok  szervezése, vezetése körül. Tám-
pontot tiy ujt majd azoknak, akik erre már hi-
vataluknál fogva  is meg lettek bizva, hogy az 
ez ügyben a Belügyi Közlöny (>;). sorszáma 
alalt kiadott körrendeletnek hogyan tudjunk 
eleget tenni V 

l'ersze ez mind a jövő zenéje, addig is tö-
mörüljünk az eszme köré mentől számosabban, 
nem szalniaiuzszcrücn, hanem kedvteli mun-
kával, mint a kikre a száraz argumentumok 
halnak inkább, mintsem az Ügyes toll, meg a 
lelkesült szónoklatok. 

Még a puszta érdeklődés is hasznosítható, 
bizonyára jólesik azoknak, kik a kezdeménye-
zés nehéz munkájából az oroszlánrészt kivették! 

ligyénileg különösen öröniöinie szolgál, 
hogy immár a közeljövőben lövész-egyesüle-
tünk lesz. cellövésbe vágó dolgokkal eddig is 
foglalkoztam,  a pusztnszcntlőrinci versenyben 
jórészt ott voltain, s külföldi  tanulmányként 
egy olimpiai versenyen is részt vettem, 8 a 
szakirodalomban kardoskodtam egy uj lö-
vésosztályozó eljárás melleit. (Nemzeti Sport, 
.Magyar Katonai Közlöny, Vadasz Lap.) 

Mint közkatona én is kötelességemnek tar-
tom felajánlani  szolgálataimat, amennyire tő-
lem telik, s mivel az alakuló értekezlet min-
den érdeklődőt meghiv, hát oda el Í9 megyek. 

Zárom soraimat lövészi üdvözlettel! 
Csikszentiuártoa, 1010. okt. "2'J. 

Szemere  László. 

denki panaszkodik a cselédek ellen, hogy 
azok megbizhatlanok, dologtalanok, lelki- colt, talán több mint ezredév viharaival, 
ismeretlenek. A nagygyűlésen hallunk J További fennmaradásának  egyik igen meg-
azon nők szánalmas helyzetéről is, akik- szivlelendó tényezője: a honvédelmi eszmék-
nek nem sikerült családi tűzhelyhez jut-1 alapos felkarolása.  Az anyaországban széltében 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Vármegyénk törvényhatósági bizott-

sága folyó  hó 31-én tartotta Gyalókay 
Sándor főispán  elnöklete mellett őszi ren-
des közgyűlését. A közgyűlés iránt szo-
katlanul csekély érdeklődés mutatkozott, 

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

FÉRFI-, NŐI- ÉS 6YERMEKRUHA NA6Y ÁRUHÁZÁRA UJ ÜZLET! 
melv Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és 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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a-ik oldal. C S Í K I L A P O K 44; BxAm. 
mi főleg  annak tudható be, hogy a tárgy-
sorozatnak nem volt különösebb érdek-
lődést keltő pontja. Igy a közgyűlésen 
mindössze 3ü—4ü bizottsági tag jelent 
meg. 

Gyalőkay Sándor főispán  a közgyű-
lést megnyitván, Fejér Sándor alispán be-
jelentette, hogy Gecző János arcképe a 
törvényhatóság rendelkezéséből kifolyólag 
megfestetett  és a törvényhatóság tanács-
kozási termébe kifüggesztetett.  Az alispán 
szép szavakban emlékezett meg néhainak 
elévülhetetlen érdemeiről, különösen azon 
eredményes fáradozásairól,  melyekkel si-
került neki a vármegyétől elkobzott re-
vindikált havasokat — a vármegyének 
jelenleg tulajdonát képező nagy értékű 
magánjavakat — visszaszerezni. A szép 
beszédet a közgyűlés jegyzőkönyvileg 
megőrökileni határozta. — Ezzel Gecző 
János daliás alakja bevonult a törvény-
hatóság nagy termébe. 

Folyó év végével a törvényhatóság 
választott tagjai felének  mandátuma lejár, 
mi okból a közgyűlés a megüresedő 59 
bizottsági helyre a választást elrendelte s 
annak határnapját az összes választási 
székhelyeken december 3-ban állapította 
meg. — 

Választási székhelyek a régiek: Töl-
gyes, Gyergyóremete, Ditró, Szárhegy, 
üyergyószentmiklós, Gyergyóalfalu,  Gyer-
gyóujfalu,  Gyergyócsomafalva,  Csikszent-
domokos, Csikszenttamás, Karcfalva,  Ma-
daras, Csikrákos, Várdutfalva,  Szépviz, 
Csikszentmiklós, Csíkszereda, Mindszent, 
Csikszentsimon, Menaság, Kozmás, Csik-
szentgyörgy, Tusnád, Kászonujfalu,  Csik-
szentmárton, Kászonaltiz. 

A háztartási alap, a tiszti nyugdíj alap 
és a jegyzői nyugdij alap 1911. évi 
költségvetései elfogadtattak. 

A közgyűlés a Csiksomlyón létesí-
tendő árva- és szeretetház javára l°/o-os 
törvényhatósági pótadót szavazott meg. 

Hosszabb vila és szavazás volt Balázs 
Béla volt árvaházi ideiglenes igazgató vég-
kielégítése tárgyánál. A közgyűlés eddigi 
munkálkodásáért egyszersmindenkorra 2uu 
koronát szavazott meg. 

Az alispáni iktatói állás irodaigazgatói 
állássá szerveztetett, a vármegye négy 
járásába pedig járási hivatalszolgai állások 
rendszeresittettek. Ez régen érzett hiányt 
elégit ki. 

A magánjavak ügyei közül a ruházati 
alap, a lóbeszerzési alap, az ipar alap és 
havasi javak költségvetései elfogadtatlak. 

A közgyűlés végül Ó felségének  80-ik 

születési évfordulója  alkalmából kimon 
dotta, hogy tisztviselői kara, segéd- és 
kezelőszemélyzete és jegyzői karának ez 
évi 'szolgálata nyugdijukba háromszorosan 
számittassék be. 

A közgyűlést Gyalőkay Sándor fő-
ispán déli 12 órakor zárla be. 

Egy válópör aktáiból. 
Megszöktetett uriausony. 

A Sepsiszentgyörgyön megjelenő „Székely 
Nép* irja az alábbi esetet, a melynek meg nem 
nevezett szereplói hosszabb időn át voltak tár-
sadalmunk tagjai. A közleményt ezért mi is 
íőzreailjuk. 

Néhány bét múlva, mint lapunknak Kézili-
vásárhelyről jelentik, egy rendkívül érdekes 
válópör tárgyalásnit kezdi meg az oltani tör-
vényszék. 

A válópör, a melynek szereplői elúkeló és 
magas állású egyének, előzményeit tekintve, 
bővelkedik izgalmns részletekben, ezekre azon-
ban nem akarunk kiterjeszkedni. Hogy mégis 
szóvá tesszük a dolgot, ezt újságírói lclk:is 
meretünk parancsszavára tesszük. 

A dolog ugyanis ugy áll, hogy a vnlőpörre 
okot szolgáltató események csattanója a na-
pokban Brassóban játszódott les ini már azon-
nal információk  felett  rendelkeztünk az izgal-
mas pointet illetőleg, szívesen elhallgattuk 
volna az esetet, ha azzal időközben több fő-
városi lap nem foglalkozott  volna. 

Néhány nappal ezelőtt ugyanis egy titok-
zatoB hallgatag fiatal  pár érkezett Brassóba, 
a kik egyik elókeló brassói szállodában bérel-
tek szobái. A mint utólag kiderUlt, hamis né 
ven jelentették be magukat és uyombau be-
zárkóztak szobájukba. Néhány órával később 
egy magából kiitelt arcú, daliás férfi  érkezeit 
Brassóba és a rendőrségen a fiatal  pár utáu 
tudakozódott, a kikről azouban nem kaphatott 
információt,  mert ó eredeti nevükön nevezte 
meg az álnévén bejelentelt fiatalembert  és 
hölgyet. 

A férti,  a ki rendkívül izgatott volt és töl-
tött revolvert szorongatott a /.sebében, monda-
nunk sem kell, a férj  volt, a ki megiudtn, 
iiuay a felesége  Brassóban van a kedvesével. 
Időközben a szerelmesek is megtudták, hogy 
megél kezett a férj  és zárt kocsiban Földvárra 
menekültek, a hol bevárták a délutáni gyors-
vonalot, a melylyel elzónóztak Kolozsvár felé. 

A férj,  a ki hasztalan kereste, kutatta a 
feleségét  és hasztalan leste a szerelmeseket 
az állomáson, időközben miui'eut megtudott és 
nyomban beadta a válókereset a neje ellen. 

Néhány nap múlva foglalkozik  majd az ér 
ilekes válópörrel a kézdivásárlielyi törvéuyszék. 

A vármegye vüilisei. 
A vármegye igazoló választmánya folyó  hó 

2-án ég 3-án tartotta Szász Lajos főjegyző  el-
nöklete mellett ülését, melyben 11 legtöbb adót 
fizetők  1911 iki névjegyzéke következőkép ál-
líttatott össze: 

Mélik István 5571 korona 50 tillér. 
Merza Vilmos 1017 korona 22 tillér (két-

szeres). 
Cziffra  Mihály 1471 K 29 I. 
Pap Domokos 1450 korona 40 tillér (két-

szeres). 
Dr No i ák Albert 1415 kor. 40 tillér (két-

szeres) 
Mélik Andor 1412 korona. 
Meskó Jakab 1375 K 4ti f. 
Mártiin Lajos 1245 K 77 f. 
Gyalúkay Sándor 1245 korona 34 fillér  (két-

szeres) 
Becze Antal 1197 korona 42 fillér  (két-

szeres). 
Vákár László 1025 K l!) f. 
Dr Tiltscher Ede 992 koro:ia 14 fillér  (két-

szeres). 
Dobián Demeter 987 K 31 f. 
Mánya Kristóf  977 K 57 f. 
Dr Szántó S:UIIU 931 korona 40 fillér  (két-

szeri*). 
Bálint L-ijoa <J20 korona 96 fillér  (két-

szerest. 
Dr Sznthmáry István 9 IC korona 18 fillér 

1 kétszeres 1. 
Szász István 893 K 70 f. 
F.irkas Lázár 881 K 15 f. 
(i.'Cíö Bél* 880 K (kétszere-). 
Dr Daradics Félix 863 korona 60 fillér  (két-

szeres). 
Gál József  takarékpénztári igazgató 791 K 

17 fillér. 
Dr Bocskor Béla 779 korona 86 fillér  (két-

szeres). 
Dr Dobrán Mihály 776 kor 20 fillér  (két-

szere-. 1. 
Miklós István 771 korona 38 fillér  íkét-

Bzeres). 
Bogdán István 759 K 94 f. 
Dr Miklósy Viktor 742 korona 16 fillér 

(kétszeres). 
KIlheB Zsigmond 732 korona 12 tillér (két-

szeies. 
Zakariás K. Antal 717 K 75 f 
Simon Márton 717 K 74 f. 
Dr Fodor Autal 709 korona 04 fillér  (két-

szeres). 
Dr Fej r Autal 708 korona 46 fillér  (két-

szeres). 
Dr Sándor László 705 korona 68 fillér  (két-

szeres). 
Lacher Gjula 700 K 43 f. 
Száva Kristóf  Szépviz (188 K 96 f. 
Mikó Bálint 681 K 93 f. 
Szebeni Péter 680 K 07 f. 
Dr Kiss Ágoston 675 K (kétszeres). 
Dr László Dezső 675 K (kélBzeres). 
Di Mártou Vencel 671 korona 58 fillér 

(kétszeres). 
Vákár P. Arthur 662 korona 96 fillér  (két 

62CFC9) 
Péter Mózes 662 K 80 f. 

Korbuly Miklós 661 K (kétszeres). 
Haim Simon 658 K 80 f. 
Kisa Sándor 655 K 05 f. 
Jánosi Márton 654 K 7ö f. 
Péter János 653 K 99 f. 
T. Nagy Imre 649 korona 26 fillér  (két-

szeres 1. 
Cseh István 645 K 41 f. 
Portik La|os 626 K 50 f. 
Ágoston Ágoston 623 K 90 f. 
Szemeriay István 613 K 77 f. 
Dr Zakariás Manó 598 korona 48 fillér 

(kétszeres). 
Takó János 596 K 26 f  (kétszeres. 
Csedó István 587 K 08 f  (kétszeres). 
Nagy János Ualánka 585 K 66 f. 
Gál Ferenc 580 K 25 f. 
Dr Nagy Béni 576 korona 58 flllér'i  két-

szeres). 
Szacsvay Imre 569 K 50 f. 
Dr Kuvacs Gyárfás  557 korona 62 fillér 

(kétszeres) 
Ferenczi Káioly 553 korona Ki fillér  (két-

szeres). 
Komfeld  János 549 K 02 1. 
Dr Gál József  548 K (kétszeres). 
Balázs Dinos 541 K 47 f. 
l)r Színi János 540 korona 92 fillér  (két-

szeres 1. 
Fejér János 540 K 67 f. 
Szvoboda József  524 K 02 f. 
Krausz Mihály 519 K 98 f. 
Bocsánczy János 508 K 60 f. 
Pál Sáudoi lieutes 50G K 96 f. 
Dr Tauber József  506 K 32 f. 
Szentes Gergely 502 K 30 f. 
Dr Doliribáu Antal 502 K (kétszeres). 
Jakab Lajos 501 K 40 f  (kétszeres). 
Dr Nagy Jenő 499 korona 54 fillér  i,két-

szeres). 
ld. Száva István Ditró 497 K 82 f. 
Zakariás István 490 K 27 f. 
Vákár Lajos 488 K 20 f. 
Dr Gross Tivadar 486 K (kétszeres). 
Szopos Elek 480 K 44 f. 
Dr Csiszér Miklós 476 korona 74 fillér  (két-

szeres). 
Keresztes István 472 K 05 f. 
Kórórij Mihály 471 K (kétszeres) 
Dr Eröss Vilmos 470 korona 22 tillér (két-

szeres). 
Csutak Albert 465 K 69 f. 
Jerzsák János 459 K (kétszeres). 
Dazbek Sándor 456 K 77 f. 
Pál Gábor igazgató 451 korona 18 fillér 

(kétszeres). 
Máiyás István (udvari) 450 K 53 f. 
Demény Ferenc 444 K 14 f  (kétszeres 1. 
Fiiediiinder Lajos 440 K 47 f. 
Szava Kristóf  madaraBi 439 K 14 f. 
Lázár Miklós 438 K 98 f. 
Kölönte László 436 K. 
Rács Béla 432 K 89 f-
Dr. Györgypál Domokos 430 K 28 f.  (két-

szeres.) 
Imre Domokos 430 K 8 f,  (kétszeres). 
Sándor Gergely 429 K 41 f. 
Lázár Péter 424 K 4 f. 
Dr. Ady Endre 419 K 90 I, (kétszeres). 
Trohán József  419 K 49 f. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Az árváknak hozandó áldozat motívumai.*) 

Ir ta : KOVÁCS MIHÁLY plébános. 
Borongó hideg őszi szél süvölt. A fák  le-

velei lehullottak. Nincs már zöld lombozat; 
elnémult a természet éuekeseinck dala ; a nagy 
természet halálra készül. Midőn hallóin a zord 
idő sivító szelét, ugy rémlik, mintha a halai-
lal vívódó természet jajkialt.isát hallauám 
Hiába küzd a természet, miuden uap fogy 
ereje, nemsokára meghal s a tomboló szél 
lecsendesültével a tél fehér  halotti leple borul rá. 

Ugyanez történik a társadalom családban 
is. Jó a halál zord, gyilkoló szele, kiolija a 
gondos édes apa és a szerető jó édes anya 
életét, meghal, kihűl a bolgogságot sugárzó 
szülői sziv s az előbb még boldog gyermekek 
ürömhangját a keserű árvaság síró fájdalma 
váltja föl.  S miként az anyátlan árva kis ma-
dár riadva száll ágról-ágra tovább s keseregve 
sirja vissza a gondos jó anyát: a/y áll a ma 
gára hagyott szegény árva gyermek életkez-
detének határán. 

Égető könnyeket sírva kiáll a jé apa s 
anya után, de ók már nincsenek. Napról-napra 
kínzóbb fajdalom  keserve önti el lelkét a a 
hány égető könny cseppet sii lelke, annyi-
val kevesebb szivének élete. Mert valamint a 
hideg őszi eső teljesen lehllti a légkört s mi-
nél tovább hull, annál inkább sietteti a ter-
mészet halálát: ugy az árvának fájdalom 
könnyei bármenyire égetik is arcát, szivének 
halálát hirdetik. 

De bát nincs ki megmentse az árvát ? Nincs 
mód, nincs eszköz, mely m e g t a r t s a ót 
életnek ? 

•) Murai felolvasta  a I. évi október 23-áu Siép-
Ttwii a Calkvirmegye árvaháxa javára rendoett inU-
aaros táucetflélyon. 

Vigasztalódjunk, inert van I Isten egy u[ 
világot teremtett az árvák megmentésére a 
e világ: a keresztény szeretet világa. Itt szil 
letnek már két ezer év óta az igazi ember 
szeretet kultur-eszméi, melyeknek gyökerei 
visszanyúlnak az életszerzó kálváriái kereszt-
hez s magának a szeretet urának is:cni szi 
vcból táplálkoznak. A keresztény kultura ez 
életadó eszméinek uiucs dermesztő hideg, nincs 
fagy,  uiucs hnlált okozó tél; ezek éluuk, vi-
rágoznak és gyümölcsöt hoznak, mert erejüket 
a halhatatlan Isten lelkéből nyerik. 

Egy ily fönséges,  kihatásában megbecsül-
hetetlen eszméje a keresztény szeretetnek : 
az árvák megmeutése. 

A mióta ez isteni vértől ázott golgothai 
kereszt az élet világosságának fénycső  mója 
lett; a mióta Krisztus — az igazságnapja 
kiterjesztett kezekkel szórja az élet utaira a 
boldogító fényt;  azóta a felvilágosodott  esz, 
az isteni szeretet által megnemesedett emberi 
sziv készséggel áldoz az árvák javára. 

Miért? Uert 11 tisztult értelem, a krisztusi 
szeretettől áthatott sziv a nyomorgó árvában 
testvérére ismer s igy érzi, hogy annak ineg-
mentéBe szigora erkölcsi kötelesség. A hol 
tehát a világ jobbjainak szive az isteni szere-
tet tUzétól lángot fogott,  a hol a lélek az 
(imber végcélját fölérti;  ott már két ezer év 
óta a gazdag a nyomorgó árvákhoz lehajlik, 
öt a balált hozó testi lelki Ínségből fölemeli 
és keblére öleli. 

Kezdetben az árvák egyes tehetősebb jó 
keresztény családoknál nyertek elhelyezést 
Később közösen történő neveltetésükről is 
gondoskodnak a nemesen érző jó szivek. Így 
jöttek létre az árvaházak mint a ker. szere-
tet áldást hozó intézetei. 

Hazánkban Mária Terézia 1768-ban Nagy-

szebenben. Kassán és Debrecenben alapított 
ily intézeteket a kath. árvák számára. A mult 
század első felébrn  katli. főpapjaink  karolták 
fel  ezen áldásos e zmét, mely napjainkban 
már számos valóban közh sznu intézetben va-
lósult meg 

Hála az isteni gondviselésnek e krisztusi 
eszme nemsokára testet ült Ciikvármegyében 
is. A jobb, uemesebb szivek óhaja teljesül. 
Bármennyire hátra álluuk is a kulturábati itt 
az ország keleti határán; bármennyire nélkü-
lözzük is az ország keleti határán; a keresztény 
civilizáció áldásait; bármily magasan is zárta 
c.1 eddig a Hargita láncolata minket — Csik-
vármegye Jakóit — a magyar nemzeti műve-
lődés forrásaitól:  azért mégis élt mindig ez 
áldást hozó kultureszme vármegyénk jobbjai-
nak lelkében; ezt a krisztusi szeretet tüze 
kitürülhetetlenül beégette közigazgatásunk ve-
zér férfiainak  szivébe. 

És ha e kultureszme eddig meg nem tes-
tesült, ha a keresztény szeretet melegét eddig 
vármegyénk árvái egy közös iutézetben nem 
érezhették: ennek oka a helyi és idő viszo-
nyokban tnlálható fe1.  A viszonyok változtak, 
az eszme a megtestesülés stádiumába jutott. 
Csak arra vár, hogy formát,  alakot nyerjen 
hogy létbiztositékba erősen alapozott, szilárd 
legyen. 

Azért e kultureBime — az árvaház esz-
méje felemeli  kérő szavát s a ker. szeretet 
nevében helyet kér kér magának minden ne-
mesen érző szívben s azt kiáltja Csikvár-
megye közönségéhez: Hozzatok áldozatot I 
Töröljétek le az árvák könnyeit I 

Letörülni az árvák égető könnyeit, enyhí-
teni az Ínséges nyomort, megmenteni s ma-
gára hagyott védtelen gyermeket: ebhez nem 
elég a szó, ebbez tettre van szükség. A tett, 

a cselekedet pedig erkölcsi irányát, értékét 
indító okától nyeri. 

Minél erősebb az indító ok, annál nagyobb 
cselekedeteink ereje, kihatása B annál sikere-
sebb azok eredménye. És tovább, minél ne-
mesebb az indító ok, annál nemesebb csele-
kedeteinek értéke. Ámde hogy a cselekedet 
az ő kihatásábnn eres legyen és eredményé-
ben erkölcsi színvonalon álljon, akkor kettő 
szükséges, úgymint: sziv és szeretet. Ha te 
hát luakariuk törülni az árvák könnyeit, ha 
áldozni akarunk az árvák javára: szivünket 
és szeretetünket kell mérlegbe vetnünk. A 
milyen a szívünk, a mennyi a szeretetünk, 
olyan és annyi lesz az árváknak hozandó ál-
dozatuuk. 

Nézzük csak közelebb e két tényező sze-
repét. 

Az emberi élet működésének irányát a 
sziv határozza meg. Leltet fényes  szellemi 
tehetségünk, mély bölcseséggel teljes értel-
mUuk, de azért tényeink véghez vitelében a 
legfőbb  hatalmat a BZÍV képezi. A világ sor-
sát legtöbbnyire a BZÍV intézte és intézi ma 
is. És ha néha a világ a művészet remekeit, 
a nagy alkotásokat az emberi ész szülemé-
nyeinek is tekinti, ez nem azt jelenti, mintha 
léhesitésűk indító oka a kutató ész volna. 

Hisz az ész amit alkot, azt a sziv szolgá-
latában alkotja meg. Qondolkodnak a nagy 
államférfiak,  terveznek a nagy hadvezérek, 
búvárkodnak a nagy tudósok. Miért? mert 
van érzésük, van szivük. 

A sziv viszi munkába és teszi termékennyé 
összes erőinket. A sziv határozza el az áldó-
zatokat, a sziv gyakorolja az erényt De — saj 
nos — az is igaz, hogy a sziv buktatja meg 
az embert, ez dönti erkölcsi mocsárba, a sziv 
dönt ideig és űrökké tartó «ónunk fölött. 



C S Í K I L A P O K 3-ik oldal. 
Józsa Gésa 418 K 50 I. 
Smilovics Zélig 411 K 29 f 
Dr. Todor Béla 410 K 62 f,  (kétszeres.) 
Janovits József  408 K 93 f. 
Ifj.  Puskás Sámuel 406 K 75 f. 
I)r. Veress Sinilor 405 K, (kétszeres) " 
Takács Károly 442 K 40 f. 
I'ototzky Pál 639 K 40 f. 
Kalló János 392 K 12 f 
Dr Csiky. József  340 K 92 f. 
Dobrán Ágoston 399 K 77 I. 
Száva Lukács 395 K 24 f. 
Orbán János 392 K 80 f,  (kétszeres i 
C'siki Dénes 390 K. ikétszeres.) 
Dobribán István 286 K 15 f. 
Deák György 278 K 42 f. 
Dr. Fejér Mihály 367 K, (kétszeres.) 
Dájbukát D. Antal 365 K 56 f. 

P i t t a g o k : 
I.órincz Sándor 361 K 76 f,  (kétszeres.) 
Antal Domokos 351 K 25 f. 
l.izár János tkp. ÍR. 349 K 14 f. 
|>r. Imocs János 348 K 6 f,  (kétszeres.) 
Kiss Dénes lelkész 342 K 2 f,  i kétszeres.) 
,\í  i-'.v/.oló választmány Illése lapunk zár-

tukul még '• i r ' . lényegtelenebb változás eset-
leg még fordulhat  elő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezések. Őfelsége,  akirály kine-

vezte Hadfy  Imre ezredest, n brassói 24 ik 
licunédgyalogezred volt parancsnoksit vezér-
úrnagygyá; Scbön Sándor őrnagyot a kézdi-
vásárhelyi zászlóaljparanesnokot alezredessé; 
lioniorúil-szentdáli Szentpály Qáhor századost, 
a csíkszeredai honvéd zászlóalj parancsnokát 
órnagygyá, továbbá csíkszeredai zászlóaljnál 
állomásozó Imreli László főhadnagyot  száza-
dossá, Tőke György Nagykárolyban állomásozó 
főhadnagyot  századossá, Mirticskó Rókus had-
nagy fóhadnagygyá,  továbbá Szokoly Tihamér 
és Szakáts Sándor zászlósokat hadnagyokká. 

— Kineveiés . Imre Jenő eddig volt köz-
ségi tanitót a vallás- és közoktatási miniszter 
az ujonan szervezett lázárfalvi  állami elemi 
iskolához és Nagy Klára oki. tanítónőt ugyan-
oda tanítónővé nevezte ki. 

— Esküvő. Október hó 20-án vezette ol-
tárhoz Nagy I. Kerencz kézdivásárhelyi városi 
hivatalnok Kászonjakabfalván  Albert Zsigmond 
ugyanoltani plébános nevelt leányát Fodor 
Iluskát. 

— A romániai utlevél-kénysier. Buka-
restből jelentik : Az összes újságok felszólítják 
a román kormányt, hogy a Románia és Ausz 
tria-Magyarország között létező útlevél kény-
szert Bztiutesse meg. 

— Meghívó. Az Emke folyó  évi novem-
ber hő 19-én (szombaton) d. u. 3 órakor Ko-
lozsvárt a városházán évi rendes közgyűlését 
tartja. Tárgysorozat az alapszabályok 16. sza-

A sziv határozó, döntő erejét már magu 
Isten a legfőbb  törvényhozó is kifejezte,  mi-
dőn a szeretet első és legnagyobb parancsát 
először a szívre teszi kötelezővé, mondván: 
Szeressed a te Uradat Istenedet teljes szived-
hői. Mondhat, beszélhet tehát az emberi ész, 
de ha a sziv hallgat, nem jó létre az elhatá-
rozás. Az elhatározás pedig a BZÍV vonzalmá-
ból származik. Ebből világos, hogy az ember 
nagysága, vagy slilyedése attól függ,  hogy 
szive vonzalma mihez ragaszkodik. 

Ha a sziv vonzalma az ember lelkét Isten-
hez emeli, ha megteremtette az emberben az 
Isten iránti gyermeki bizalmat; ha az ember 
embertársában testvérét látja és szive von-
zalma még az irgalmasság áldozatos tényében 
is megnyilvánul: akkor meg van benne az 
emberi méltóság nagysága, ellenkezőleg pedig 
aláslllyed, mert szive tévútra vezette őt. De 
ha ily hatalmas rugója tetteinknek a sziv, ter-
mészetes, hogy a jó tettek sikerét a jó szi-
vektól várjuk. Jók pedig azok a szivek, melye-
ket jó cselekedetre indítanak természetes haj-
lamaik. A kiben másnak nyomora részvétet, 
könyörületet ébreszt, mert képes átérezni, bogy 
mit tesz Ínségben einlódni; akit a társadalmi 
i-!et legszükségesebb erényeire rákényszerít 
az ó természetes erkölcsi érzéke: annak álta-
lában jó szive van. 

Azonban a szívnek eme természetes er-
kölcsi érzéke még önmagában nem elégséges 
arra. hoţy a közjóiét terén tartós állapotot te-
remtsen. Nem elégséges, mert az emberi sziv 
aj o természetes jóságában állhatatlan és 
(üfiige.  Hisz tudjuk, hogy miképpeu hat ránk 
m i-ok Ínsége és nyomorra, amíg azt meg 
ii' m szoktuk és talán akarunk is azon segí-
teni, de mihelyt gyakrabban, többször látjuk, 
már eltompul a természetes erkölcsi jóindulat 
éí már nem törődünk a mások nyomorával. 

(Folyt köv.) 

kassza értelmében. E közgyűlésre az egyesü-
let tagjait tisztelettel meghívjuk. Kolozsvárt, 
1910. október hó 31-én. Az igazgató válasz-
mány nevében. Gróf  Béldi Ákos t>. t. t., elnök. 
Sándor József  t. elnök-főtitkár. 

— A boruéki templom megáldása. 
Az e délyi rém. kath. pUspök megengedte, 
hogy az újonnan épUlt borszéki templomot 
megáldás után rendeltetésének átadják. A szer-
tartást november 3-án Takó János ditrói es-
peresplebános végzi. Az Ünnepélyes felszen-
telést pedig jövő évi jnlius hó 2-án maga a 
pUspök celebrálja. 

— hko la i ünnepség. A csiksomlyói r. 
kath főgimn.  Szent Imre királyi hercegnek, 
az intézet védőszentjének tiszteletére folyó  évi 
november h j 6-án d u. 3 órakor a főgiinn. 
nugy termében iskolai ünnepséget rendez, melyre 
az érdeklődőket tisztelettel meghívja az igaz-
gatóság. MUsor: I. Bevezetó zene a Kunok-
ból, Császártól. Előadja az ifj.  zenekar. 2. Fel-
olvas Stoiber Oltó tanár. 3. Imre herceg. 
Előadja a férfikar.  4. Segítő. Irta Váradi An-
tal. Szavalja Karda Ferenc VIII. o. t. 5. Szent 
Imre. Előadja a vegyeskar. (>. Az olvasó. Irta 
Kézbányai József.  Szavalja Bene János VII. 
o. t. 7. A kápolna, Kreuzertől. Klóadja a ve-
gyeskar. 8. Harangszó. Irta Tompa Mihály. 
Szavalja Ferency Béla VI. o. t. 9. Két haza-
fias  dal. Előadja a vegyeskar zenekisérettel. 

— Adományok. Gualino Rikkantó niilánó 
fakereskedő  abból az alkalomból, hogy mint 
az Unió erdőipar részvénytársaság ui főrész-
vényese a napokban ezen cégek esikmegyei 
ipartelepeit meglátogatta a vármegyei árva- és 
szeretetház javára 300 korouát, a csíkszeredai 
önkéntes tűzoltóság zeneksri felszerelésére 
pedig 200 koronát adományozott. 

— Tanolskola. Diószeghy Sándor tánc-
tanító, ki Kézilivásárhelyről jön. november 
15-én kezdi meg a Vigadó nngytennében (> 
hétre terjedő tánctanfolyamát.  Tandíj 1G kor. 
Privát óra 2 korona. Kívánatra háznál vagy a 
teremben a nap bármely órájában privát órát 
ad. KUlön boston kurzus. Beiratkozni lehet 
Nzvoboda József  könyvkereskedésében. 

Tűzoltó băl. Újonnan alakult tűzoltó 
egyesületünk saját pénztára javára f.  hó 25-én, 
Katalin napján nagyszabású estélyt rendez, 
melyre az előkészületek uagyban folynak.  Hír 
szerint az estélynek 22 védnöke I*sz a társa-
dalom minden rétegéből. — Derék tűzoltóink 
csakugyan megérdemlik a támogatást annyival 
is inkább, mert a tiszta jövedelem tűzoltó-
felszerelések  beszerzésére fordittatik. 

— Tüzeset. Dr. Miklóssy József  ilési ügy 
véd udvarában Lázárfalván,  október hó 31-én 
délután 3 és 4 éves gyermekek játszottak a 
szalmakazalok mellett. Egyik kis gyermek já-
ték közbeu meggyújtott egy kazalt, a mely 2(i 
méter hosszú volt. Szerencsére korán észrevette 
a szomszédházba lakó tanító, aki félreverve  a 
harangot, nagy számban gyUjtek össze n vész-
jelre. Csak Ügyes munkálkodásuknak lehetett 
köszönni, hogy a tüz eltei jedését megtudták 
akadályozni. 

— Tanító gyüles. A csíki róni. kath. ta-
nitó-egyesület alcsiki fiók  köre őszi rendes 
közgyűlését f.  évi november hó 8-án d. e. 9 
órakor kezdődőleg Kozmáson az elemi népis-
kola helyiségében tarlja meg, melyre a kör 
tagjait s a tan- éB nevelésügy lelkes barátait 
ezennel tisztelettel meghívom 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Fél kilenc órakor a Veni Sunete elének-

lése és szentmise hallgatás a helyi templomban. 
2. Kilenctől fúltiz  órái.; rendes tanítást tar-

tanak Balló Károly és Kömény Gyula helyb. 
tanitők. 

3. Elnöki megnyitó beszéd. 
4. A mult gyűlés jkönyvének felolvasása  és 

hitelesítése. 
5. A bíráló-bizottság jelentése a beérkezett 

pályamunkákról. 
6. A pályadíjra érdemesnek ítélt dolgozat 

felolvasása  a szerző által. 
7. Évi szociális ténykedésükről az egyes 

tanitők röviden beszámolnak. 
8. Szaval: Márkus Gyula tusnádi tanító. 
9. A tanítások méltatása. 
10. Elnöki jelentések. 
11. A jövő gyűlés tárgysorozatának meg-

állapítása. 
12. Indítványok tárgyalása. 
13. Tisztqjitás. 
Caatószeg, 1910. okt. hó 31. 

Todor István fiókköri  elnök. 
— Hirdetmény. A m. kir. brassói 24. 

honvéd gyalogezred Csíkszeredában állomásozó 
alosztályai részére 1911. év január hó 1-tól 

december hó 31-ig terjedő időre a szükséges 
élelmi cikkeknek szállítás utján való biztosí-
tása iránt Csíkszeredában (váriaktanyai 14. 
század iroda helyiségében folyó  évi november 
iió 23 án délelőtt 9 órakor nyilvános verseny-
tárgyalás fog  tartatni. Az ajánlkozni szándé-
kozók felszólittiitnak,  hogy 1 koronás bélyeg-
gel írásbeli ajánlataikat 600 (hatszáz) korona 
bánatpénzzel együtt — mely külön borítékba 
helyezendő el — a fent  jelzett időre és helyre 
a közétkezési bizottsághoz annyival is inkább 
nyújtsák be, mert később beérkezett ajánlatok 
figyelembe  vétetni nem fognak.  A feltételek 
füzete  a zászlóalj parancsnokságnál, valamint 
a közétkezési bizottságnál hivatalos órák" alatt 
bármikor betekinthetők s ezen fíizntek  a köz-
étkezési bizottságnál önköltségi árban mngsze-
rezhetők. 

— NŐI ruha szabászat! tanfolyam 
Brassóban. A t. hölgyközönség becses tudo-
mására hozom, hogy Brassóban, Kapu-utca 
Ili. sz. alatt levő divatszalonomat folyó  év 
szeptember hó 29-étöl Hirscher utca 2 sz 
ala (1. emelet) helyeztem át, s a mai kor 
igényeinek megfelelően  rendeztem be. — Egy-
ultal az érdeklődők szíves tndomására hozom, 
hogy folyó  év október 15 étól kezdődőleg 
női ruha szabászati 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 in. kir. keres 
kedeleinügyi miniszter ur által engedélyezett 
s az 1ÍKHI. évbeu Budapesten, a m. kir. tech 
nologián megtartott női ruha szabászati tan-
rolyainot kiválló sikerrel végeztem, s a folyó 
évben Brassóban is a magas kormány megbí-
zásából egy sikeres tanfolyamot  vezettem. A 
szabászati tanfolyam  kezdete folyó  év október 
15-én. Kiváló tisztelettel Hasy Ignác női-
szabó, szabászati szakoktató. 5—10 

— Versenytárgyalás kavicsszallita-
sokra. A vármegye összes állami közutainak 
kavicsszükséglrteire az 1911- 16-ig terjedő hat 
évre a zárt Írásbeli versenytárgyalási ajánla-
tok f.  évi november 28-án délelőtt 10 óráig 
adhatók be a csíkszeredai m. kir. államépite-
szeti hivatalhoz avagy közvetlenül a in. kir. 
kereskedelmi miniszterhez. A részletes hirdet-
mény a vármegye hivatalos lapjában tétetett 
közzé, ezenkívül a feltételek  megtekinthetők 
az államépitészeti hivatalban. Ugyanott kap-
hatók ajánlati minták is. 

— AB Auguszta sorsjáték nyeremé-
nyeit most küldik szét. A nyereménytárgyak 
legnagyobb részét Löw Sándor, Auguszta fő-
hercegnő kamarai szállítója, a kitűnő hirü fő-
városi ékszerész szállítja s van olyan tiz első 
rendű nyereniéoy, mely szenzációt kelt a bol 
dog nyerők közölt, ligy részük a c ' í József 
kiirnti üzletének kirakatában napokig ki volt 
állítva s állandó gyönyörködőket vonzott a csil 
logó, a kincseket érő kirakat elé. Löw üzlete 
ismét szoliditással méltó a Budapestre fölrán 
du'ók teljes figyelmére. 

- „Nete ne !" eredeti székely góbéságok, 
a budapesti .Péterfy  asztal' vig tagjai gyűj-
teményéből. Képekkel 1 kor. „Kacagó szövet-
kezetek' a szövetkezeli élet vidámságai. Ké-
pekkel. I kor. Mindkét könyv újdonságot amu 
látni vágyók részére postai szállítással együtt 
2 koronáért küldi: Péterfy  Tamás iró. Buda-
pest, IX. .Köztelek", Péterfy  Tamás eredeti 
humorát ismerjük és köuyveit bizalommal 
ajánljuk olvasóinknak. 

Gsiki különlegesség 
havasi málnaszörp 

4 kilogrammos fonott  üvegben 
6 korona 50 fillérért  kapható: 

1EUTSCH FRIGYES 
gyógysze r t á r ában , Csikszépvizen. 

Hagyobb vételnél kâlBn kedvezmény. 
— Korona szamitás elrendelese. Már 

másfél  évtizede be van ugyan hozva nálunk 
a koronarendszer, kereskedőink és iparosaink 
egyrésze ennek dacára még mindig forint  ér 
tékben számol, a mi az üzleti életben már 
nem egyszer nagy zavarokat idézett elő. Az 
ilyen zavarok megszüntetesét czélzó javasla-
tot terjesztett a napokban Galléri Mor, az or-
szágos iparegyesület igazgatója az egyesület 
gyáripari szakosztálya járuljon hozzá egy fel-
terjesztéshez, ii mely azt kéri, hogy a korona-
számítás kötelező elrendelése mellett a forin-
tokban való elszámolás — osztrák mintára 
kihágásnak minősítették. A szakosztály az elő-
terjesztéshez hozzájorult s igy a koronuazá-

mitás valószínűleg rövidesen nálunk is végre 
általánosan kötelezővé fog  válni a mint az 
Ausztriában már régen elrendeltetett. 

— Állátdijazások. Csikvármegye gazda-
sági egyesülete a m. kir. főldmivelésűgyi  mi-
niszter ur támogatásával 1910. évi november 
hó 14-én Taplocán, november hó 15-én Csa-
tószegen, november hó 16-án Jenöfalván  állat-
díjazásokat tart, a következő dijakkal és fel-
tételekkel : Dijak: I. Egy éves üszök, melyek 
1900-ben születtek: I. dij 30 kor. II. dij 20 
kor. III. dij 10 kor. 3 díj 30 kor. Összesen 5 
drb Uszőuek 80 kor. 

II. Két éves üszők, melyek 1908-ban szü-
lettek : I. dij 40 kor. II díj 30 kor. III. dij 20 
kor., 3 dij (M) kor. Összesen 5 drb üszőnek 
130 kor. 

III. Borjas tehenek 1910-beli borjukkal: I. 
dij 40 koroua. II. dij 20 kor. Összesen 60 kor. 

IV. Sertések. Első sorban malacos kocák 
dijaztatnak. Ezek hiányában nevelt süldő ka-
nok és süldő kocák. I. dij 20 kor. II. (iij 10 
kor., 2 dij 20 kor. III. dij 5 kor., 2 dij 10 kor. 
Összesen 5 drb sertésnek 50 kor. 

V. községi kanok gondozói közt érdemük 
szerint 40 korona jutalom osztatik ki. 

Díjazás feltételei:  Díjazásra csak csikvár-
megyei gazdák jelentkezhetnek magyar-erdélyi 
fajtához  tartozó teheneikkel, üszőikkel és ser-
téseikkel. Sertéseknél ugyanazon minőség mel-
lett a mangalicák a nyugatiakkal szemben első 
sorban dijaztatnak. Pénzdíjakat csak kis gaz-
dák t50 holdon alul) nyerhetnek. — Nagyobb 
gazdák, valamint azok, kik gazdaságuk, ipa-
ruk, kereskedésük vagy más jövedelmük után 
legalább 80 korona összes évi adóval vannak 
megróva, oklevéllel tüntettetnek ki. A kiálliló 
bélyegmentes községi bizonyítvánnyal köteles 
igazolni, hogy a kiállított állat saját nevelése, 
vagy legalább egy év óta birtokában vau. A 
kiállítás és bírálat a fenn  megjelölt helyeken 
és napokon reggel 9 órakor kezdődik, mikor 
az állatoknak fél  órával előbb a községi elöl-
járóság által kijelölt helyen kell legyen. Egy 
kiállító csak egy dijat nyerhet — felkérjük 
gazdáinkat, hogy a dijazásokon állataikkal mi-
nél számo.abban jelenjenek meg, hogy ez ál-
tal az minél érdekesebb és tanulságosabb le-
gyen. Csíkszereda, 1'JIO. évi október 17-én. 
Csikvármegye (iazdasági Egyesülete, mint Vár-
megyei Mezőgazdasági Bizottság. 

— A székelyek híresek sirkőfelirataik-
ról. 

Aljon itt egy néhány a javából: 

„K hant nőm testét fedi, 
Békét adott az Isten nekem s neki." 

„Itt nyugszom én s itt álsz te, 
Állanék éu s nyugodnál te." 

„Itt nyugszik Klóris Kelemen, 27 évet élt 
mint ember, 36-ot mint hites férj  " 

„Itt esett nagyfalusi  Xagy Autal az örök-
kévalóságba." 

— Vármegyénkbe!) egyik falu  államse-
géllyel utat épittetett. De hogy a járókelők 
tudják, bogy a szomszédközségnek semmi köze 
az ullioz, az ut végére a következő feliratot 
rakták egy póznára: 

.Itt kezdődik az X-falvi  államsegélyes ut 
vége." 

— Automobil-katasztrófa  as ország-
úton. Vasárnap délutáu antomobil-kirándu-
lásra indult Kovác< Gábor dr. parajdi sóbá-
nyái orvos, a melyre magával vitte 16 éves 
fiát,  sógorasszonyának özvegy Kovács Móric-
néuak Erzsi és Mici nevű leányait és Lengyel 
Árpád székelykereszturi orvos fiát.  A társaság 
Székelyudvarhelyre igyekezett A lengyelfalvai 
útnál az automobil rendkívül hirtelen kanya-
rodott, ugy, hogy majdnem az árokba dült. 
Kovács főorvos  ekkor a fékhez  kapott, fia  pe-
dig, a kinek a vezetést átadta, szintén féke-
zett. Ekkor az egyik kerék gummija felpuk-
kant, az automobil felborult,  a motor felrob-
bant. A robbanás oly erős volt, hogy az uto 
mobilt felborította  és a benne ülők aláju ke-
rültek. Kovács Micikét a robbanás messze el-
hajtotta és holtra zuzódottan zuhaunt a földre. 
Kovácsot ájultan hueták ki a gépkocsi alól 
fején  életveszélyes sérülésekkel. — Kovács 
Erzsike is nagyon súlyosan sebesült meg. — 
A két flu  kisebb-nagyobb zúzódások árán me-
nekült. Kovács Móricné, a szerencsétlenül járt 
leényok anyja súlyos beteg lett, mikor a ret-
tenetes birt meghallotta. A városban a sze-
rencsétlenek iránt óriási a részvét. 
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BOISE katona. 
l'jonc : Kérek két napi szaluulsiigot. Nagy 

anyám meghalt. 
Káplár: Xein létezik ! Szegyeid magad ! 

Tizenhárom éve szolgálok már és az egész 
iiló alatt egyszer sem halt meg :i nagyanyáin! 

Szórakozottan 
Tanár a fu|iostán.)  Kérek egy tizfilléres 

leveliiéi) eget. 
I'ostáskisasszeii) Tessék, itt van ! 
Tanár: Mi az ár;i V 

NYÍLT TÚR.*) 

r?itt/.  /ZJX///  ív  ^tA/t//  , 
swteyáaÁtwit/  y/tin^mt-  jfói 

ej'-mMft^/t/ej/^ 

Tekintetes  Lcbovits  Lázár  urnhk 
Csikszen  tsim  on. 

Kijelentem, liogv ün ellen használt sértő 
kifejezésemet  visszavonuin s öntól hoesánatot 
kérek. 

Csikszcntmárton. l'.llO. októlier .11. 
Klóttünk Fnzakns  József. 

Nngv  József. 
Henku  tíyuh. 

tanú. 

l'aviii tiúkiizletemlie (kantin) szakképzett 
és úvmlékképes nős üzletvezetőt keresek. 
Hoskovitz Márton Kovaszna. 

') K rovalld 
i ÍTfl  [i */rrk. közl..tiekrrt r',11.,1 ícli'lús-

K 100 
o- _ 
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Eultur haladás. 
A világhíres Savoy-féle  CBEME IDEAL 

elismert legjobb arezszépitő és bórtino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kaplinto 
F E K E T E V I L M O S illatszertárálmn ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér. 
1 „ „ „ rózsa . 
1 doboz - - pouder 
1 probiidoboz - , -
1 darab „ . szappan 

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

Ennek a csoda világhíres CREME IDE AL 
szépitőszernek jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevóim saját inegbirálására 
bizoni, mert bátran állithatom, hogy az 
első próbatégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 22-22 
ElaA Csikmegyei Illatszer és Piperekeres-
kedés Csiksieredaban. FEKETE VILNOS. 

Szám WHÜ—1ÍI10. Ikvi. 

Árverési hirdetmény. 
Cpikborzsova község végrehajtatnak ifj. 

Kánya József  ilelnei lakós végrehajtást szen-
vedett elleni végrehajtási ügyében a kérelem 
következtében a végrehajtási árverés 700 ko-
rona tőkekövetelés és ennek l'.KK). évi január 
hó I napjától járó 5" u kamatai korona 
végrehajtási már megállapított, valamint je 
lenlegi IS korona és a még felmerülendő  köt 
ségeknek kielégítése végett az 1881. l.X. 
t. e. 144 § alapján és n 14ti. értelmében 
a csíkszeredai kir. törvényszék területéu levő 
Csikszentmiklós község határán fekvő  a c-ik-
szentiniklósi II. Iiész i)84 sz. tjkvlien A + 1 
rsz. 131Ö/1, 1318/2, 1319 lirsz. belsőségre, fü-
részinalomra 2400 koronában megállapított ki-
kiáltási árben elrendeltetik azzal, hogy az in-
gatlan a kikiáltási ár felénél  alacsonyabb áron 
el nem adatak és hogy vevő a bánatpénzt, a 
végr. nov. 25 §-a értelmében kiegészíteni 
köteles 

Az árverés megtartására határidőül 1910. 
évi november hó 7 napjának délelőtti 
9 órá ja Csikszentmiklós község házához tű-
zetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak az íngat-
lau becsárának 20°/(-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-c. 42. ü-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. BZ. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni, avagy az 1881. 
LX. tc. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
hiróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni s a bá-
natpénzt az 1908 XLI. tc. 25. §-a értelmében 
kiegészíteni. 

A kir. torvényszék, mint telekkönyvi hatóság 
Csíkszereda, 1910. évi jul. 3l-én. 

A kiadvány liiLcléill: 
Bocskor a. k., Kozma István, 
kir. t.-székl bíró. kir lelekkönyvezclű. 

Szám 5678-1910. ki. 2-3 
Pályázat hirdetmény. 

Csikvármegye (elcsiki főszolgabírói 
járáshoz tartozó Karcfalvi  körorvosi állás 
lemondás következtében megüresedvén, 
ezen állásra ezennel pályázatot hirdetek, 
s felhívom  a p.ilyázni óhajtókat, hogy 
1883. évi I. t.-c. és 19o8. 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. 2oo0 korona törzsfizetés. 
2. 1000 korona fuvaráltalány. 
3. Vármegyei szabályrendeletben meg-

állapított látogatási dijak. 
4. Természetbeni lakás. 
5. Halottkémlési dij 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 körhöz Csikszent-
domukos, Csikszenttainás, Csikjenófalvn, 
Karcfalva,  Csikdánfalva  és Csikmadaras 
községek tartoznak, melyek állami ut 
mellett lo km. hoszban fekszenek,  a me-
lyeket a körorvos hetenkint egyszer tar-
tozik beutazni. 

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

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

főszolgabíró. 

^xUAU' <U« >11' <Il> H885 
gg Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 

Ml'<11-<11-
Ml/ 
\U< 
MÍ-Van szerencsénk Csíkszereda város és védéke küzöuségét tisztelettel érte-

síteni, hogy folyó  1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottuk a 
Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 

Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnő házában (Kossuth-utca), a Kőhíd mellett. 
Rlfogaduuk  hetéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket ndunk betáblázta és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tőzsdéu jegy-

zett mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Ért)kpapirokat veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bauk és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
2'- AZ IGAZGATÓSÁG. 

PTjn 

TCiráltf  JCajos  i 
szam 

női  és  férficikkek  divatüzletében 

Tfrassó,  Kolostor-utca  19. 

a legdivatosabb őszi és téli gyapjú, selyem és bársony 
különlegességek nagy választékban kaphatók, 

i. odern, elegáns blousokt 
Nöi kelengye és más fehérnemOek,  asztal-
nemtiek, vásznak gyári árakban, nagyobb | 

választékban az eddiginél is! -
•V* Vidékre mintákat készséggel küldök 

Férfi  fehérnemflekben,  gallérokban, kéze-
lőkben, harisnyakban, nyakkendőkben st"j. 

mindenkor a legujjabb található! -

! 
F Ü R É S Z T E L E P - É S G É P T U L A J D O N O S O K F I G Y E L M É B E ! 

AUTOGÉN H E G E S Z T É S ÉS VÁÓÁS CSÍKSZEREDÁBAN. ! 
Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i é s v i l á g í t á s i szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  úgymint : 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁN REPEDÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezeti! UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: BEREOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 31. szám 



44. szám. C S Í K I L A P O K 5-ík oldal. 

rí A egy 5 szobás igen jó karban 
tlCiUU | e v ö kőház nagy belsővel és 

îzdasági épületekkel Csíkszeredában. 
( im a kiadóhivatalban. 2 _ 

NŐI KALAP PIVATTEREM. 
H:i szép és divatos nöi kalapot ukar 

vásárolni, fáradjon  cl Dávid István 
iijonnan berendezett 

női kalap divattermébe, 
mely Sepsiszentgyörgyön, a Csíki-
utca sarkán iBéldy-léle házban) van. 
Ott a legegyszerűbb és a legdiszesebb 
uj divatú nöi kalapokból nagy raktár áll 
rendelkezésre, ugy, houy mindenki meg-
találja az Ízlésének és igényeinek meg-
felelő  kalapot olcsó áron. 

Javításokat és atal ikitásokat, 
valamint vidéki megrendeléseket 
elvallal, gyorsan és pontosan eszközöl. 

Kaktaron vannak : párisi modern ka-
I ipuk i s fonnák,  kalaplük. hajtapnk. 
^yngyszappaliok, illalszerek, legftnnni.il.I) 
ölgy-poro*. ugyszinién kesz gyermek-

rubacskak. 
(ivászkalapok elkészítése QS** 59 

perc alatt "Sfeg  eszközöltetnek, 
j A t. hölgyközonség szive-» pártfogását 
I kéri tiszti-lelti-l 5—10 

D Á V I D I S T V Á N . 

Az „Unió" Erdólpar Részvénytársaság 
Erdélyrészi fűrésztelepeinél 

8 K A N T I N 
azonnal átadó, mely üzletek átvételéhez 
20.ÜOO korona készpénz szükségeltetik. 
Bővebbet Tauslnger Árminnál. Gy.-Középlok. 

HÖLGYEK FIGYELMÉBE! 
A nagyérdemű hölgyek figyelmébe 

ajánlom francia és angol női divattermemet, 
n hol mindennemű toalettek a legujabb 
divat szerint készülnek. Több hetet Pes-
ten és Bécsben túllőttem az őszi és téli 
divat tanulmányozása végeit. 

Szives pártfogásért  esedezve 
GERGELY SÁNDOR, 

Dói dlvatterme 
i'' -H> Brassó, Lensor 28. szám. 

Csíkszeredában, a Kossuth Lajos-utcában 
3 a, 3 b, 3 c, 3 d számú házas 
telkek szabad kézből eladók. 

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

K i a d ó ü z l e t h e l y i s é g 
jómódú faluban,  hol kereskedő nincs, 
raktárhelyiséggel és három szobával. 
Értekezni lehet a lapkiadónál. 1—2 

Városi  hirdetések. 
Szám: 2125-1910. ki. 

H i r d e t m é n y . 
Közhírré tétetik, hogy Csikvármegye 

lótenyésztési bizottsága folyó  évi novem-
ber hó 4-én Csikszentdomokoson d. e. 
11 órakor a (öldmivelésiigyi miniszter ur 
és Csikvármegye törvényhatósága által 
rendelkezésre bocsájtolt összegből lódija-
zást rendez. 

A díjazásra felvezetendő  lovak a köz-
ségháza előtt állítandók ki fent  jelölt idő-
ben, később érkező lovak díjazásba nem 
részesittelnek. 

Csak 50 holdon aluli s földmiveléssel 
foglalkozó  felcsiki  járási és Csíkszereda 
város területén lakó gazdák lovai dijaz-
tatnak. Előbbi körülményt az illető gazda 
kétség esetén magánál levő hatósági bizo-
nyítvánnyal tartozik igazolni. 

Ilyen bizonyítvánnyal, mely az illető 
állal felmutatandó,  igazolandó az is, hogy 
a felvezetett  és dijazás alá bocsájlott 191o. 
évi ellésü csikós kancák a tulajdonos bir-
tokában vannak 1909. évi január 1-től 
óta, a többi dijazás alá bocsájtott alább 
megjelölt csikók pedig az illető gazdák-
nál születtek s az ők nevelését és tulaj-
donát képezik. Kik ezen bizonyítványokat 
felmutatni  nem tudják állatjaik dijazás alá 
nem bocsájtatnak. A csikók származását 
igazoló hágatási cédulák is elhozandók. 

Jutalomdijak az alábbiak: 
I. dij 150 korona kiadatik 1909. év 

január 1. óta az illető gazda tulajdonát 
tevő legjobb kanca és alatta levő 1910 
évi születésű legjobb csikó után. 

II. dij 120 korona kiadatik az illető 
gazdánál született és általa nevelt 19o7 
évi születésü legjobb csikó után ivarra 
való tekintet nélkül, a kanca csikók azon-
ban egyenlő minőség esetén előnyben 
részesittetnek. 

III. dij 80 korona kiadatik az illető 
gazdánál született s általa nevelt 1908. 
évi születésü legjobb csikó után ivarra 
való tekintet nélkül. 

IV. dij 50 korona kiadatik az illető 
gazdánál született s általa nevelt 1909. 
évi születésü legjobb csikónak ivarra való 
lekintet nélküf. 

A dijazás az időjárásra való tekintet 
nélkül minden esetben megtartatik. 

Csíkszereda, 191o. október hó 30-án. 
A városi tanács. 

Szv. Szv. S/v Szv. S/Y Szv. 
8 0 1 4 8 0 0 2 8 0 0 4 8 0 0 6 8 0 0 8 8 0 1 0 
1—111- 1—III. 1 —111. 1 111. 1 -111. 1 III. 

200 935 540 700 
2(*i 800 — 930 700 

I0Ş1 640 8-T2 129 540 
220 — s i r 1154 347 

-5 =» 226 836 1200 353 83s 
844 S 

Oü Q> 
232 842 120ii 358 

83s 
844 

238 84« 1212 403 85-.I 
1  ? 241 > 856 1220 411 858 p-•/!. c •257 907 1231 422 9«; 

1016 
— 224 — — 

— — — — 600 
— — 1217 

Menetrend, érvényes 1910. évi október hó l-töl. 
Oda Székelykocsárd—Madéfalva—Brassó Vissza 

Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. 
8003 8009 8007 8005 8001 8013 
1 III. I -III. 1-111. 1—111. I—111. I—III. 

ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon át 120) érk. 
ind. Budapest k. p. u. (Aradon á! 126, 153) érk. 
ind. Kolozsvár (126) 
ind. Székelykocsárd 12t>, 130 

Marosnagylak 2. sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház 
Maroscsiics 6. sz. őrház 
Maroskecze . . 

érk. Marosludas (129 
érk. Beszlercze (129) 
érk. Borgóbeszlercze 
ind. Borgóbeszlercze 
ind. Beszlercze (129) 

érk. 
érk. 

ind. 
ind. 
ind. 
érk. 
érk. 

150 955 955 
lito 115 725 955 
955 
lito 

|20 12-W 1256 
124ii 755 1017 
1240 749 1041 
1234 743 1036 
1228 737 1030 
1221 730 1023 
12'M 718 ion 

lom 

135 720 

öli) 
2)2 
2i»i 
2«0 
154 
147 
135 

224 

730 
1230 
959 
'iZ 

(55« 
652 
1)40 

1217 
600 

300 
305 
3Ü 
32l_ 
32>J 
336 
342 
359 
412 
442 
45Ö 
5öá 
ön 
519 
526 
535 
54Î 
545 
555 
6Ö5 
613 
627 
638 
6« 
706 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 

100O 
1000 
1017 
1040 
1059 
1107 
1110 
1125 
1130 

<109 
914 
920 
930 
930 
940 
952 

1009 
1022 
1052 
1100 
1113 
1122 
1129 
1136 
1145 
1151 
1155 
1205 
1215 
1223 
1236 
1247 

1« 
115 
132 
138 
152 
203 
234 
245 
258 
313 
326 
334 
354 
400 
411 
432 
452 
500 
509 
518 
523 

1233 4-27 
1239 432 
1245 -|38 
1255 448 
104 ^03 
111 5'° 
117 5Ü' 
133 52? 
146 547 
206 607 
214 0I5 
227 628 
235 63ii 
243 644 
250 t)51 
25!) ;00 
3»5 7O6 
30!) 7Íil 
314 720 
324 ŢM 
333 73!i 
346 752 
357 g04 
414 8 Ifi 
425 828 
442 845 
448 851 
503 905 
512 914 
555 942 
660 C|5:i 
6 2 1007 
638 1024 
6»1 1037 
659 1045 
7Î9 érk. 
725 
7*> 
757 — 

815 
823 
832 
841 

S/Y 832 
841 8 0 1 2 
845 1—111. 

910 ind. Marosludas (129) érk. 1206 715 1008 134 635 
9ÜS Marosbogál 1200 709 1002 128 629 _ 
921 Kulyfaka  16. sz. őrház 1154 702 955 121 622 — 

931 Radnól 1145| 653 946 112 613 
9:«' Maroscsapó 1137; 045 938 104 605 
946 Marosukra 21. sz. őrház 1129 637 929 1256 557 — -

952 1 Kerelőszenlpál 1123, 631 923 1250 551 — 

IO"-' Nyárádtö . . 1106 614 <)06 1233 534 
1022 crk. Marosvásárhely ind. 1052 600 852 1219 510 
crk. ind. Marosvásárhely . . érk. 1032 814 1148 500 

Marosvásárhely íelsőváros 1025Î — 807 1141 453 — 

Nagycrnye 43. sz. őrház 1012 750 1128 440 — 

Sároniberkc 1005 — 743 1121 433 — 

üernyeszCE . . =0 958 — 736 1113 426 — 

Körlvclylája 49. sz. őrház Q IJ50 — 728 1105 418 — 

— Pclele 51. sz. őrház 941 — 719 1056 409 — 

R.idnólíjja 52. sz. őrház 935 — /13 1050 403 — 

— érk. Szászrégen ind. i-t 931 — 709 1046 3.VJ — 

— ind. Szászrégen érk. 924! — 659 10:« 349 — 

IdccsfQrdö J 915 650 1029 340 — 

Marosvécs W 907 — 042 1021 332 — 

Magyaró 855 — 629 1009 319 
s Déda megálló 844 — 6 lö 958 308 — 

c Déda -i S38 — 6I0 952 3(12 
•5 Kalosnya •K 557 942 248 - -

Szalárd 82. sz. őrház 8" — 538 924 229 — 

E l'alolailva 805 — 533 91!» 224 — 

<C Báulíyháza . 750 — 517 904 209 — 

* Gödcincslcrháza . . . 741 — 509 855 201 
Marosliéviz (Horszékftirdö) 7-4 — 452 838 145 — 

Galóczás 7W ,|3<) SIN 125 — 

Várhegy 652 Szv. 
8011 
1 -111. 

418 805 112 — 

Dilró 637 Szv. 
8011 
1 -111. 

403 749 1256 — 

Szárhegy . . . 623 
Szv. 
8011 
1 -111. 348 733 1242 

— érk. Gyergyószentmlklós ind. t)14 

Szv. 
8011 
1 -111. 340 724 1233 -

ind. Gyergyószentmlklós crk. 549 >110 7oo 1153 
Tckerőpatak 543 (Hü — 654 1147 
Vasláb 5-13 854 645 1)38 — 

Marosfö 515 838 — 629 1122 — 

Csikszenldoniokos 450 815 — 604 1058 — 

Karcfalva 438 80» — 554 1045 
Csikmadaras 428 755 — 545 1036 — 

Csikrákos 417 743 535 1026 — 

— érk. Madéfalva  <136) . . . . ind. 41U 737 — 529 1020 — 

Gyimcs il36> 
Palanca (1361 
Madéfalva 
Csíkszereda 
Zsögödíürdö 
Csikszentkirály . • . 
Csikszentinire 35. sz. őrház 
Csikszcnlsiinoii 
Csikvcrebes 
Tusnád . . 
TusnádfUrdö  . . 
Sepsibükszád-Bálványosíüred 
MálnásfUrdő 
Málnás . 
Sepsibodok . . . . 
Sepsiköröspatak-Gidólalva 
Sepsiszentgyörgy (134) _. ._ 
Bereczk (134) . . ." . • 
Sepsiszentgyörgy 
Kiiyén 
Uzoti 
Kökös . 
Prázsmár . 
Szászhcrmány 
Brassó (126, 137, 

ind. 
ind. 
érk. 

220 _ 
133 ] _ 
322 
308 
251 "•§ 
042 Z 
235 . : | 
230 |"W 
217 
2io 
155 
140 
123 
113 
100 

ind.1' 1239 

702 
649 
637 
630 
623 
618 
604 
556 
541 
528 
5'4 
504 
452 
443 
433 

523 
510 

830 
743 
940 
927 
910 
903 
856 
851 
841 
834 
823 
808 
755 
747 
736 
727 
718 

100C 947 
936 
928 
921 
910 
906 
85« 
847 
836 
822 
815 
803 
754 
744 

ind. ! 8 20 ; 11-40 
>134) 

138) 

érk.! 12-14 
1206 
11-54 
11-43 
11-32 
1111 
10-55 ind. 

érk. Budapest k. p. a. (Namáradon ál 126) . ind. 
érk. Bülipest k. P. 0. (Araion II 126., 153). . ind. 
érk. Kolozsvár (126) .ind. 
érk. Prcdeál (126) . ind. 
érk. Bukarest ind. 

408 
4-00 
3-48 
3-37 
3-26 
307 
2-51 

820 
800 200 

906 
534 

935 
1220 
646 

1249 
755 

— -o 
•J-.  c <u  • 
ta . 
_ a. 
"3 ~ -a ™ c tu> — a 

3 Ş 
658 
6-50 
6-38 
6-26 
615 
5-56 
5-40 

200 

7-20 
712 
700 
6-49 
6-38 
619 
603 
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Vidöki megrendelőiek gyoraao éa pontonn eiikőiöltetnek. 

Jláthé József  női dlvat-kalap-flzlete,  Csíkszeredában (Grünwald-féle  biz). 
Viin szerencsém a t. közönség szives tudomásául húzni, hogy az öszi és teli 
idenyre az uj árum szeptember hó elején megérkeztek. Du sválasz 
tekot tartok a Ic-giijahli párisi moilelekhól. szőrme és angol női sapkákból, 
egjszerü és diszkalaiiokból Úgymint dísziió selymekből, sima és vasalt bar-
sornokból és auto fátyol  újdonságokból. Struc és disz tollakból virágokból, 
kalapiükból, selyem és bársonyszdllagokhól meglepő újdonságok. Elvállalok 
mindennemű alakítást és diszitést vidékre is. — Kérve 11 nagyérdemű közön-
ség szíves pártfogását,  maradok kész szolgálattal Mattié József,  Csíkszereda. 

Állandó raktár diai* éa gyásikalupokból. 

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

nok stbiben csakis kizárólag 

ASCHER I. c*gO*l 
Brassóban, Lensor 26. szerezze be. 

Postai megbízások utánvétel mellett leggyorsabban 
eszközöltetnek, mely alkalommal csak a mell-
bőség, szin és hozzávetőleges árak meg-
jelölendők. Nem megtelelő áruért a pénz készsége-
sen visszatérittetik. Felkérem a t. közönséget. 
Iiogy Brassóban leendő tartózkodása alkalmával 
üzletemet — minden vételkötelezettség nélkül — 
megtekinteni szíveskedjék. — Kiváló tisztelettel: 

ASCHER I. 
í S ( ' ) , L E N S O R 2 6 . S Z Á M . H R A S í 
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KOVALD PÉTER ÉS FIA i 
CSÁSZ. ÉS KIR. SZAB KELNE ÉS SZŐRMEFESTŐ, VEGYTISZTITÓ ÉS GÖZMOSÓ-GVÁR § 

BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG UTCA 37. SZÁM 
megbízói kényeiméi szemelölt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesít és ez által módot nyújt a nagyérdemű 
közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mel-

lőzésévcl — közvetlenül felkereshesse  — 
MÁTHÉ JÓZSEF CSÍKSZEREDÁBAN 

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri-, női- és 
gyermek-öltönyök, díszítő 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 
méllányos 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  cég. 

ERTESITES! 
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 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. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságü 

R U G A N Y O S D I V Á N O K A T É S M A T R A C O K A T 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
álban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

K É S Z URI K O C S I K A T É S URI S Z Á N K Ó K A T . 
Ventil ii nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ím nyír, hogy a koesik, valamint minden o szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Mazamot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  njánlvu, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Rákóczi-utca Ü52. szám. 

S3 H8!: B3 , Í!B BH 3 BB | HB ! BB 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelük és bornagykereskedök 

M E D GYES . 
Legjobb beszerzési f o r r á s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

1 1 0 |i ffl  ; EH SS [j Bfl  j; B9 ; 0 jl 8 3 
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ürangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
I m a - és é n e k e s k ö n y v 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József Hírt- ís paDirkereskedésétieo, 

Cs íkszeredában. 
m m u i M M i i 

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

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Hiracher-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 . Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 
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