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Kéalratok nem "^-tnak r i n u . 

Végzetes magyar baj. 
Vannak emberek, kiknek, ugy látszik, 

jogalmuk sincsen a pénz értékéről, s akik 
nem tagadhatnak meg maguktól semmi 
kívánságot vagy élvezetet, bármibe is 
kerüljön és nem képesek elutasitani va-
lami kérelmet, melylyel hozzájuk fordul-
nak. Sajnos, nálunk nemcsak a gazda-
gok, de a szegények se ügyelnek arra. 
hogy mértéken felül  ne költsenek. 

Még a gazdagoknál sem indokolt a 
pénz oktalan költekezése, mert elvégre 
nem létezik kimerithetlen gazdagság. — 
Akárhányszor előfordul,  hogy dúsgazdag 
emberek meggondolatlan gazdálkodásuk 
miatt adósságokba vergődnek és sokszor 
kétségbeejtő helyzetbe jutnak. Ezek soha-
sem gondolták meg, hogy óriási jöve-
delmi forrásaik  egyszer bedugulhatnak; 
csak szórták másokra a pénzt, ahelyett, 
hogy okkal-móddal éltek volna vele. — 
Ha évenkint valamit félreraktak  volna, 
ezt fényüzésük  mellett alig nélkülözték 
volna, ellenben később vagyonuk még 
meg is szaporodott volna és megszokott 
életmódjukat folytathatnák. 

Ami már most a gazdagokra nézve 
áll, az még fokozottabb  mértékben vo-
natkozik a kevésbbé jómóduakra és a 
szegényekre is. Nekik kevesebb jövede-
lemmel kell beérniök. Mindazonáltal régi 
magyar szokás szerint nálunk igen keve-
sen akadnak, kik ne pazarolnának. 

Mint valaha régen, mikor még igaz 
volt a ma már regének tetsző hirünk a 
tejjel-mézzel dus országról, ugy ma is 
viszonyaink által meg nem engedett pazar-
lással találkozunk nálunk uton-utfélen.  — 
Nem nézhetjük, hogy mások, kiknek na-
gyobb a jövedelmük, .jobban öltözköd 
jenek, jobban éljenek, kényelmesebben 
lakjanak, egyáltalán többet költsenek, mint 
mi. Borzasztó volna, egyszerűbb öltöny-
nyel megjelennünk ismerősünknél, meg-
aláztatás számba menne, ha nem beszél-
hetnénk mi is megtett nagyobb külföldi 
utakról, mint amazok, vagy amikor „vi-
szonzunk' egy meghívást, egy fogással 
kevesebbet tálaltatnánk. Legalább ugyan-
annyit, de lehetőleg többet kell adnunk. 
Ez a tullicitálás, szinte a végtelenségig 
fokozódik,  s a rendezett gazdálkodást 
lehetetlenné teszi. 

Lehet, hogy ez az életmód, mely mel-
lett nem törődünk kiadásaink mértéké-
vel, bájosnak tetszik. A tékozló köré szá-
mos barát gyülekezik, kik hízelegnek neki, 
hogy vele élvezhessék fényűzéseit,  de 
akik mindenféle  igényt is támasztanakés 
ezzel meggyorsítják a jólelkű adakozó 
tönkrejutását. Epp ezek az úgynevezett 
.jóbarátok" a pazarló utján egy zátony-
nyal többet képeznek. Lehetetlen volna 
a tékozlónak előttük bevallani, hogy ez 
vagy amaz tuldrága neki, vagy valamely 
kérelmet elutasitani. Inkább más helyen 
megalázza magát és pénzt vesz fel,  hogy 
tulkiadásait fedezhesse.  A kölcsönt ter-
mészetesen nem törlesztheti idejében és 
igy mind mélyebbre sülyed az adósság 

vermébe, honnan csak az öngyilkosság 
rántja ki. 

Óvakodjunk az első lépéstől, mit az 
elénk szabott határon tul kellene ten-
nünk. Legyen bátorságunk nyugodtan íj 
nem törődve a külszinnel élnünk ; „ad-
dig nyújtózkodjunk, ameddig a taka-
rónk ér." 

Ez az egyszerű életmód az igazán okos 
embereket nem fogja  megtéveszteni; min-
denesetre több becsülést fog  szerezni, 
mint amennyiben azoknak van részük, 
kik minden élvezetet ki akarnak meríteni, 
akár van hozzá módjuk, akár nincs. 

A tékozlás végzetes baját sok ezer 
különben derék magyar sínyli meg ke-
servesen. Ezek szívleljék meg, hogy aki 
akár nagyban, akár kicsiben pazarol, an-
nak lehet ugyan rövid, fényes  életpá-
lyája, melyen megcsodálják és körülra-
jongják, de csakhamar eltűnik a feledés 
és megvetés homályába, hová csak a 
kései megbánás kiséri. 

A közegészségügy államosítása. 
Budapestről jelentik lapunknak: A belügy 
minisztériumban serényen foglalkoznak  i 
közegészségügy államosításán. Linnék meg-
valósítása hamarább meg fog  történni, 
mintsem a közönség gondolná. A kor-
mány ezen .szándékára vall az a körül 
mény is, hogy a községi és körorvosi 
nyugdíjügyet már állami alapon létesítik. 

„ Az állami dijnokok küldöttsége 
a pénzügyminiszternél. Az állami dij-
nokok kétszáz tagu küldöttsége tisztel-
gett Lukács László pénzügyminiszternél. 
A miniszter nem adott nekik kielégitó 
választ, mire a dijnokok elhatározták, hogy 
a királyhoz fordulnak  kérésükkel. 

Csikoeoei lörá-eolet Mélye. 
Február hó 25-én zajlott le városunkban a 

legfényesebb  erkölcsi siker jegyében a Lövész-
Egyletnek hangversennyel egybekötött táncea-
télye, amely az idei hosszú fai-gangon  az egye-
düli estély volt, s épen ezért nagy érdeklődés 
mutatkozott iránta. Az intéző és rendező-bi-
zottság Szentpály Gábor őrnagy-ülnökkel s öt 
alelnökkel az élén nagy buzgalommal fogtak 
hozzá az előkészületek megtételéhez a mindent 
elkövettek, hogy az minél fényesebben  sike-
rüljön. 

Az estély liirét jó eleve díszes meghívók 
röpítették széjjel a menye minden részébe. A 
rendezőség lázas tevékenységet fejteti  ki. A 
Vigadó terme az estély napján Uuncpi (liszt 
öltött. Fenyőgalyakból készült és művirágok-
kal díszített füzérek  folyták  be u falakat  és 
páholyokat s feBtői  csoportokban zászlók, fegy-
verek s mis hadi eszközök voltak elhelyezve, 
amelyek miutegy az estély jellegét is kidom-
borították. A díszítés terhes munkáját Szokolj 
Tihamér hadnagy vezette, akinek művészi 
ízlése iránt csak elismeréssel adózhatunk, 

A közönség nyolc óra felé  kezdett gyüle-
kezni s kevés idő múlva nagy számú és dí-
szes közönség előtt hangzott fel  a kolozsvári 
honvédzenekar előadásában Erkel F. Hunyadi-

nyitánya, amelynek végső akkordja uláu Szlá-
vit Ferenc fógimn.  tanár a felolvasó  asztalhoz 
lépett. Felolvasásában nagy vonásokban ismer-
tette a katonás nevelés célját és fontosságát 
s rámutatott, mily intézkedések történtek a 
külföldön  s hazánkban annak felvirágoztatása 
érdekében. Végül a lövész bizottságok felada-
táról beszélt s a fontos  ügy pártolására liivta 
IVI a megjelenteket. 

A műsor kiemelkedő pontját képezte De-
mény Irénke éneke, kinek szép hangjában volt 
már alkalmunk gyönyörködni. — Kellemesen 
csengő hangon zongorakiséret mellett több dalt 
énekelt el, amelyeket a közönség hívására meg 
is ismételt s ujakat is adott elő. A rendező-
bizottság disze;: csokorral lepte meg az estély 
eayetlen nószereplöjét. Egy ujabb zeneszám 
uláu Szlavy Tibor dr. lépett a dobogóra s ál-
talános tetszés közt több kupiét adott elő. — 
Ezután ujabb zeneszám következett, melynek 
végeztével Szlávy Tibor dr. és Dóczy Kálmán 
dr. Molnár Ferencz .Jelenet az állatkertben' 
c. dialógját adták ügyesen elő. Az estély u ré 
szét egy induló előadása rekesztette be s ez-
után kezdetét vette a tánc, amely a legkedé-
lycsebb linngulatban a reggeli órákig tartott. 
Közben gyönyörű toillettekbeii is volt alkal-
munk gyönyörködni. A lionvédxenckarlól eló 
adott darabokat a legnagyobb tetszéssel logad-
ták s a műértő küzönséguck igazi gyönyörű-
ségére szolgáltak. A táuc-zriiét felváltva  a hon-
védzenekar és Káduly U. Árpád zenekar szol-
gáltatta. Megemlítjük még, hogy a rendezőség 
a hölgyeket igen szép és értékes táncrenddel 
lepte meg. 

Végezetül elismeréssel kell adóznunk a 
rendező-bizottság, s különösen ennek elnöke 
iránt, akiknek fárndhatutlau  buzgósága szerezte 
meg számukra ezt a kellemes farsangi  estél. 

Elemi iskolánk fejlesztése. 
Szegény tanító, sokszor igazán, az idealiz-

mus lartja benned a lelket! Minden körülmé-
nyek között felelős  vagy tanítványaidért. Ha 
meghal egyik vagy a másik, még ennek is te 
vagy az oka?! Ez alapokbúi kiiudulva, rossz 
liire van a csíkszeredai áll. el. iskolának is, 
megpróbálom kimutatni a liir alaptalanságát. 

Másfel  évtizede, hogy az iskola állainosit-
latott. Az államosittatással nyilván, az volt a 
> áros célja, hogy ez a népnevelési intézmény 
országos szinvonaiun állva oktassa a város 
összes el. iskolaköteles gyermekeit. Nem is fu-
karkodott tehát a város az államositás alkal-
mával. Adott telket és iskolaépületet. Elvál-
lalta az épület jókarbau tartását. Fölajánlotta 
az 5'/,-os isk. pótadót s ezeken kívül biztosí-
tott évi egyezer korona hozzájárulást az is-
kola költségeihez Eme vállalt kötelezettségei-
nek a mai napig hűségesen meg is telelt s 
nincs kétség az iránt, hogy a jövőben is ele-
get tesz ebbéli kötelességeinek. 

Az állam ezekkel szemben gondoskodik az 
iskola fejlesztéséről:  szaporítja a tanerőket és 
a tantermeket B ameunyibeu szükséges, uj épü-
letet állit. Tanerők, tantermek szüksége s ezek-
kel egyidejűleg uj elhelyezése is az iskolának 
évek óta mutatkozik, hanem elkerülhetet-
lenné vált Hasztal.in az i9kola-igazgatóság, a 
gondnokság, a kir. tanfelügyelőség  minden ügy-

buzgalma, má'g az állam nem volt rábírható 
iskolafejlesztó  köteleseégének teljesítésére. 

Most már itt a ]2ik óra. Az épület teljes 
egészében remeg a tanulók mozdulataitól. — 
Tenyérnyi falnyilások  jelzik tanítóknak, tanu-
lóknak : ledűlhet ez u fal. 

Mérnöki szakvélemény szerint kizárt dolog 
az épületen való javítás : az első csákány-csa-
pásra rombadül az alkotmány. 

Szük, sötét folyosói  a 300 főt  meghaladó 
tanulók örökös panaszainak, kisebb sérülései-
nek valóságos melegágyai. 

Ajtók, ablakok, padlók, bútorok ütöttek, 
kopottak. — Nincsenek megfelelő  illemhelyek. 
Nincs egy tornacsarnok, nincs munkaterem. 
Még a ruhafogasok  részére siucs kellő hely. 
A padok tetejére fölmászva  akasztja föl  ruhá-
ját az a kis, tí—7 éves gyermek. 

Nincs alkalmas hely az iskolai telken, ahol 
tiuk és leányok elkűlöuitve időnkint mozog-
hatnának. A járdát lepik cl, a járó-kelőket aka-
dályozván. Nincs elég tanterem. Egy osztály 
már íh bérhelyiségben van elhelyezve. 

Betetőzi a bajok sorozatát az, hogy egy-
egy osztálybau 70—85 gyermek szorong. Tes-
sék ilyen iskolaépületben, ilyen tantermekben 
ennyi tanulóval tisztességes eredményt érni el. 
Ez lehetetlen. Az ily körülményü munkálko-
dás ugy a tanítók, mint tanítványaik tekinte-
téből nem ember , de állatkínzás. 

14 évig nemzeii<ég|akla vidéken ettem a 
tanítói pálya sótalan l;enyerét. Meglehetősen 
bepillantottam az ottani elemi iskolai viszo-
nyokat. Jó lélek Kel állítom : nem a vármegyei 
székhelyeken, de az utolsó falu  áll. el. isko-
lája sem tesz oly szomorú benyomást a szem-
lélőre, mint a csíkszeredai. Mi jegyzem : több 
helyen egy fillérrel  sem járul az iskola fen-
t.iriMsához a község.* Ertem ennek is az okát, 
de mégis érthetetlen az ottani iskolák éB a 
miénk állapota között lévő aránytalanság, ha 
számitásba veszem, hogy Csíkszereda város 
évenkint 3—4 ezer koronát fordít  elemi iskolai 
célokra. 

íme, i. t. olvasóm — az előrebocsátottak-
ból kitűnik, hogy oly mizerábilis iskolaviszo 
nyok között, mint aminők között a csíkszere-
dai áll. iskolai testület van, máskép tényked-
hetni teljes lehetetlen. 8 igy minden vád éB 
elégedetlenség, mellyel minket bárki is illet, 
oktalanul alaptalan. 

Tanulsága is van e helyzetnek és ez az, 
hogy aki szivén viseli városunk ezen szent 
ügyét, kezet kézbe téve segítsen Csíkszeredá-
ban egy modern áll. el. iskolai épület felállít-
tatásának erkölcsi munkájában. Modern elhe-
lyezésére van szüksége iskolánknak ez idő sze-
rint 8 tanerővel. 

Amig ezek nincsenek meg, addig nem vál-
lalhatunk semmi néven nevezhető felelősséget 
senki jó házinevelésü, normális gyermeke ok-
tutásáért sem; mert mi most tengődve vergő-
dünk. Kajtsa  József. 

Szinikerületi közgyűlés. 
Az erdélyrészi II. szinikerűlet választ-

mánya február  23-án Qyergyószectmik-
lóson szokatlan érdeklődés mellett tar-
totta ineg közgyűlését, melynek külö-
nös vonzerőt kölcsönzött a színigazgató 

Szép munka és 
pontos kiszolgálás I 

BAHTHA IGflíGZ  férfiszabó  üzlete Cs íkszeredában. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy férfiszabó-üzletemet  a 
Gál András örökösei házában megnyitottam. Finom szöveteket tartok raktáron, melyekből a 
legújabb szabás szerint jó anyag hozzáadásával férfiruhákat  olcsón és felelősség  mellett készítek. 
Midin a tavaszi idényre szükségleteiket fedeznék,  kérem a n. é. közönséget, próbamegrendelé-
sével kísérletet tenni kegyeskedjék. Kiváló tisztelettel BARTHA I6NACZ ffrftszabé. 

fl  Hutter-szállodával 
szemben. 
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megválasztása. A kerület valamennyi vá-
rosa és fürdőhelye  képviseltette magát, 
jobbára polgármesterei által. 

Megjelentek Kállay Ubul v. főispán, 
országgyűlési képviselő, elnök, Józsa 
Géza ker. titkár, Ujfalusi  Jenő dr. pol-
gármester, Csíkszereda; Málik Loránd dr. 
polgármester, Sepsiszentgyörgy; Sándor 
Jenő I. tanácsos, Nagyenyed ; Herszényi 
Imre polgármester, Fogaras ; Papp Sán-
dor Ügyvéd, Szászrégen; Zilahi Sebes 
Andor, Torda; dr. Qaal Endre, Erzsébet-
város ; dr. Zentai Leo, Élőpatak; Osu 
tak Béla, Tusnádfürdó;  dr. Szlávi Ti 
bor, Kovászna; dr. Molnár Dénes, Kéz 
divásárhely részéről. Qyergyószentmik 
lóst a gyűlésen Orel Dezső polgármes-
ter és Vákár P. Arthnr képviselték 

Az Ölést délután 3 órakor Kállay 
elnök nyitotta meg, a ki melegen tld 
vőzölte a városok megjelent képvjse 
lóit. — Józsa Oéza titkár előterjesztette 
jelentését, különösen hangsúlyozva azo 
kat a feladatokat,  a melyek az erdély 
részi fi.  szinikerület által megoldásra 
várnak, s különösen hangsúlyozva azo-
kat az eredményeket, amelyeket a kerület 
eddigi működésével elért. Torda váro-
sának a kerülethez való csatlakozása, 
valamint Petrozsénynek hasonló Ígérete 
kerületünket megerősítették, mert a kis 
helyek ezeknek bekapcsolásával eles-
nek, s így a megmaradt városok na-
gyobb és intelligensebb közönsége sok-
kal erósebb támaszt nyújt a kerület szí-
nészetének, mint a megelőzőleg felvett 
fürdők  közönsége. Magának a kormány 
nak jóindulatu támogatása kilátásba he-
lyezi nekünk az államsegély felemelését 
is. Józsa Géza tartalmas és részletes tit-
kári jelentését a választmány tetszéssel 
fogadta,  s egész részleteiben tudomásul 
vette. 

Amint már lapunk előzői számaiban 
jeleztük, az igazgatói állásra nyolc pá-
lyázat érkezett be, ami meglehetős erős 
konkurrenciát teremtett Bár voltak ér-
demes pályázók, a választás eredménye 
ennek dacára előre látható volt, mert a 
hangulat Tompa Kálmán és dr. Márffy 
Károly mellett, mint a kiknek pályáza-
tai legkedvezőbbek voltak és személyük 
is a legtöbb garanciát nyújtott, — igen 
kedvező volt. Ebben.a véleményünkben 
nem is csalódtunk, mert dr. Márffy  Ká 
roly pályázatát visszavonván, a választ-
mány Tompa Kálmánt 8 szavazattal Fe-
hér Károly 3 szavazata ellenében a leg-
közelebbi 3 évre igazgatónak megvá-
lasztotta. 

A választmány választása minden-
esetre oly férfiura  esett, kinek szemé-
lyében teljes garanciát látunk arra néz-
ve, hogy kerületünk színészetét eddig 
el nem ért színvonalra emeli. Tompát 
évek hosszú sora óta ideális, tevékeny 
és lelkes embernek ismerjük, ki teljes 
odaadással a színészetnek él és aki 
hosszú pályája alatt sok szakismeretre 
tett szert anélkül, bogy tevékenységé-
ből bármit is vesztett volna. Meg va-
gyunk győződve, hogy minden törekvé-
sét oda irányítja, hogy kerületünk igé-
nyeit működésével ki fogja  elégíteni. 
Ezt pedig joggal el is várja a kerület, 
melynek választása érdemes pályázók 
mellőzésével rá esett. 

A választmány Kállay Ubul elnök-
nek és Józsa Oéza titkárnak odaadó 
működésükért bizalmat szavazott. 

A jövő évi közgyűlés dr. Zilahi Se-
bes Andor meghivása folytán  Tordán 
fog  megtartatni. 

C S ' I K I L A P O K 
Gyimesen át kívánatos oláhországi kapcsola 
tárói, melylyel a nemzetközi forgalom  kérdése 
nyerne kedvező megoldást; hanem felterjesz-
téseiről, melyekben a körvasút szűk állomá-
sainak, köztük főképpen  a marosvásárhelyinek 
kiépítését, továbbá e vasút személyi forgal-
mának lebonyolítása végett kedvezőbb csat-
lakozási viszonyok léteBitését, vonatjáratok 
gyorsítását, a vonatoknak átmeneti Pultman 
kocsikkal való ellátását stb. sürgette. 

Jelezte, hogy az elnökség legközelelilj ja 
vaslatot tesz a közgyűlésnek, melyek még a 
fenálló  hiányok megszüntetését czélozzák. Ezek 
között van egy erdélyrészi második üzletve 
zetóség felállításának  kérdése; a Székely-ud-
varhely—csíkszeredai vasúti kapcsolás létesí-
tése, az erdélyi transversalis vasút ügye, mely 
Kololozsvárt, Marosvásárhelyt, Székely-udvar-
helyt, Sepsiszentgyörgyöt hozná Erdély főfor-
galmi vonalába; a k e c e - a r a n y osgyéresi át-
kötés; a nyárádvölgyi és mezőségi vasútépí-
tése stb. 

tudakozódott s meghagyta, hogy neki 
többször tegyenek jelentést. Bánffy  álla-
pota iránt országszerte mély részvét nyi-
latkozik meg. 

, Udvari bál. Február 24-én tartot-
ták a budai királyi várpalotában a király 
és udvar részvétele mellett az udvari bált, 
melyre harmadfélê er  meghívót bocsájtot-
tak ki. — Vármegyénkből Mikó Bálint, 
Kállay Ubul és Sümegi Vilmos vettek 
részt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Kamarai közgyűlés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara február  17-én délután 3 órán kezdve 
tartotta meg az idén első közgyűlését. 

Az Ülést Tauszik B. Hugó kir. tanácsos 
elnök vezette. 

Vissza pillantást vetve a mult év esemé-
lyeire rámutatott a kamara mindig szem elótt 
lévő, azon álláspontjára és akciójára, hogy a 
Székelyföld  közlekedési nehézségei és kultu-
rális baladását gátolják, megszüntessenek. Mert 
a székelyeknek épített vasút nemcsak nem-
zeti gazdasági és kulturális érdeket szolgál, 
hanem mint gyümölcsöző befektetés  is kifizeti 
magét. Ez beigazolódott a körvasút kiépíté-
sével. Hosszason beszélt az elnök a körvasút 

Gyakorlati iparfejlesztés  szempontjából a 
marosvásárhelyi közmühely épitéfi  munkála-
tainak befejezése  a közmüliely forgalomlia 
hozása az iparoktatás és tanoneznevelés ügye 
a kereskedelmi oktatásügye, a székely fiuk 
ipari kiképzésének fokozása,  külföldi  tanul-
mányutak megkönnyítése, a házi és kézmű 
iparfejlesztése,  a kereskedelem érdekeinek 
előmozdítása, a székelyföldi  munkás közvetítés, 

kisipar támogatása stb. azok a kérdések, 
melyek a kamura teljes odaadását és tevé-
kenységét igényelik. E tekintetbe.! az eluök-
ség számit a kamara hazafias  támogatására 
s annak megnyerése reményéhen minden igye-
kezetét felajánlja  a közérdeknek. 

Az élénk helyealé-sel fogadott  elnöki meg-
nyitó után bejelentette, hogy Hieroiiymi Károly 
ra. kir. kereskedelemügyi miniszternek a Li-
pótrenddel törtéut kitüntetése alkalmából az 
elnökség táviratilag üdvözölte u minisztert 
mire az levélben mondott köszönetet. Üilvö 
zölte Lánczy Leo kamarai elnököt a Kerencz 
József  rend nagy keresztjével történt kitün-
tetése ; Gróf  Haller Jáuos Marostordavármegye 
és Marosvásárhely sz. kir. város főispánjává; 
Bürger Albert kamarai alelnököt és Sulivvartz 
Zsígmod kamarai tagot kereskedelmi taná-
csossá történt kinevezése alkalmából 

Bejelentette az elnök, hogy Váradi Márton 
kamarai tagságáról lemondott, a Petri Zsig-
mond alelnök lemondásával megürült ipar-
osztály elnöki székébe pedig Bustya Lajos 
építési vállalkozó — kamarai tag válasz 
tátott meg. 

Napirend során elfogadta  a kamarai tit-
károk értekezletén a kamarák újra szerve 

tárgyában hozott határozatot s a köz 
ponti bizottság által javasolt pótlással a ke-
reskedelmi miniszter elé terjeszti. Tudomásul 
vette, hogy a kereskedelmi miniszter az 1910 
évbe kitűzött négy ICO—100 koronás munkás 
jutalmat Szabó Domokos tímár, Magyari János 
csizmadia, Karácsony Dávid czipész, Kazakas 
Mózes czizmadia Begédnek ítélte oda és intéz-
kedett a szokásos kiosztás felől.  Módositá sal 
megerősítésre ajánlja Háromszékvármegye ké-
ményseprési szabályrendeletét Köszönetet mon 
dott a keresk. miniszternek akissármási föld 
gáz Marosvásárhelyre vezetése ügyében tett 
intézkedéseiért. A kézmű és kisipar támoga-
tása ügyében kelt keresk. miniszteri rendeletre 
vonatkozólag óhaját fejezte  ki a kamara, hug\ 
a kisipar támogatásáuak az utóbbi idóben ela-
kadt Ugye lehetőleg oly módon nyerjen utba-
inditóst, hogy az eddiginél nagyobb sikere le-
gyen. A módozatok megbeszélése végett feb-
ruár 27-én egybehívott banketre elnököt és 
titkárját küldötte. 

Elfogadtatott  a kamara 1910. évi zárszá-
madása ; valamint a másod titkárnak a szé-
kelyfiuk  kiképzése és a felsósófaívi  égettek 
segélyezése tárgyában tett jelentése. 

Végül több kisebb jelentőségű ügy letár-
gyalása után elfogadta  Sz. Szakáts Péter kö-
vetkező indítványát, melyet Deák Lajos kir 
tanácsos lev. tag lelkes beszéddel tainogatott. 

Tekintettel a Kolozsvár városi tanács által 
indított azon mozgalomra, amelylyel Kolozs-
várnak rendes nyomtávú vasútvonal által Szász-
régeunel való összeköttetést szorgalmazza ; va-
lamint arra, hogy ez a mozgalom homlok-
egyenest ellenkezik a kamara által szolgált 
székelyföldi  közgazdasági érdekekkel, de el-
lenkezik az erdélyrészi magyarnemzeti érde-
kekkel is; végre tekintettel arra, hogy ezek 
szempontjából teljes két évtized óta sürgeti 

kamara az erdélyrészi jelentékeny gócz-
joDtokat képező magyar városoknak mint Ko-
lozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely é.< 
Sepsiszentgyörgyön átfutó  fővonal  kiépítését 
mondja ki a közgyűlés, hogy ez ügyben állást 
foglal  ujabban is és megindokolt felirattal  sűr 
geti a jelzett nagyfontosságú  vasútvonal kié-
pítését ugy a m. kir. kormánynál mint a kép-
viselőháznál s fel  kér minden tényezőt az 
Ugy támogatására. 

Ezzel az Illés véget ért. 

- Bánffy  Dezső haldoklik. Bánffy  De-
zső báró Magyarország egykori minisz-
terelnöke, a vaskezü Bánffy  végső óráit 
éli. Orvosai feladtak  minden reményt. A 
beteg báró hogyléte felől  a király sürün 

— Kitüntetés. Takó János gyergyói fő-
esperes, ditrói plébános, törvényhatósági bi-
zottsági Ingnak a király érdemei elismeréséül 
a Ferencz József-rend  lovagkeresztjét ado-
mányozta. A magas kitüntetés érdemes férfiút 
ért, ki hosszú időn át szerény, de eredményes 
munkálkodásával egyháza és a társadalom 
javát sz Igálja. Takó János 6okat tett ditrói 
híveiért, kik előtt köztiszteletben és szeretetben 
áll. 1903-ban ünnepelték papságának 25 éves 
jubileumát, mely alkalomból Ditró község kép-
viselőtestülete diszokmányt nyújtott át érde-
mei elismerésének jeléül. Ugyanekkor Takó 
János 1)000 korona alapítványt tett le ditrói 
szegény tanulók részére. A most megnyilvá-
nuló királyi kegy Takó Jánosban az önzetlen 
munkálkodást és kötelességtudást jutalmazta. 

- Eljegyzés. Csikvirdotfalvi  Domokos 
Sándor felesik  járási szolgabíró folyó  hó 26-án 
eljegyezte székelyudvarhelyi Szabó Ferencz 
nagybirtokos leányit Mariskát. 

-- Halálozás. Csikszentmártoni Na^y Jó-
zsef  nyug. főszolgabíró,  1848-—49-iki hon-
véd hadnagy pénteken 80 éves korában Csík 
szentmártonon meghalt. Elhunytat kiterjedt 
rokonság gyászolja Temetése vasárnap nagy 
részvét mellett ment végbe. A temeténen a 
vármegye tisztikarát, mely koszorút helyezett 
elhunyt sírjára, Bartalis Ágoston főszolgabíró 
és többen a tisztviselők közül képviselték. 
A család a következő gyászjelentést adta ki. 
Alóli1 ottak megtört szivök legmélyebb fájdal-
mával jelentik, hogy csikszeutmártoni Nagy 
József  nyugalmazott főszolgabíró,  1848-49 iki 
hovéd hadnagy, törvényhatósági tag életének 
80-ik évében folyó  évi február  hó 24-én reg-
geli 5 órakor jobblétre szenderült. Hűlt te-
teme folyó  hó 2ü-án délután fél  4 órakor fog 
a helybeli sírkertben örök nyugalomra helyez-
tetni s halhatatlan lelkéért a szeut mise-áldozat 
folyó  hó 27-éu d. e. 10 órakor fog  az Egek 
Urának bemutattatni. Emléke legyen áldott I 
S az örök világosság fényeskedjék  neki I Csik-
szentmárton, 1911. február  hó 24-én. Nagy 
Berta férj.  Jakab Antaliié. Nagy Auna férj. 
Hatolykni Pap Andrásné, Nagy Ida férj.  Po-
lyáni Boldizsár Andorné gyermekei. Jakab 
Anntal főgiinn.  tanár. Hatulykai Pap András 
fógimn.  tanár, Polyáni Boldizsár Andor csendőr-
százados vejei. Jakab Jenő, Jakab Jolán férj. 
dr. Klug Oyuláné, Jakab Hilda férj.  Bászler 
Jánosné, Jakab Lujzika, Hatolykai Pap Árpád 
cs. és kir. utász hadnagy, Hatolykai Pap István 
cs. és kir. utász hadnagy, Hatolykai l\ip Gyula. 
Irma, Ilonka, Irénke uuokái. Klug Gyula, Bász-
ler GSza és Hilda dédunokái. 

A Kereskedők kőre folyó  hó 19-én 
tartotta évi rendes közgyűléséi, melynek tár-
gya a többek közt a Hajnód Ignácz lemon-
dása folytán  üresedésbe jötl alelnöki állás be-
töltése voll. A közgyűlés ezen alelnöki állásra 
közfelkiáltással  Farkas Imre p. ü. számvizsgá-
lót választotta meg. 

— Ifjúsági  előadás. A csiksomlyói főgim-
náziummal kapcsolatos nevelő intézetek ifjú-
sága kellemes délutánt szerzett a mult vasár-
nap nemcsak önmagának, hanem a sok egybe-
gyűlt vendégnek is. Farsangi házi előadási 
rendezett, melynek egyes pontjai (ének, zene, 
szavalat, monológ, vígjáték, bohózat) kiválóan 
jól sikerültek. A szereplők mind nagyon dere-
kasan állták meg helyűket, de külön ki kell 
emelnünk Baky József  és Zakariás László VII. 
o. tanulók hegedűdueltjét, melyet a közönség 
zajos tapssal honorált. Ugyancsak zajos elis-
meréssel adózott Gergely Károly VIII. o. t. kup-
léjának, melyet még kelleti ismételnie. Ügyes 
Krakéler* voll Ambrus János VII. o. t. — 
Nyárfás  ur villája, vígjátékban remekül ala-

kított Rusz S. István VIII. o. t. (Nyárfás),  aki 
diadalra vitte az egész darabot. Nagyban se-
gítették : Ambrus János VII. o. t. (táncmester,) 
Gergely Károly Vili. o. t. (ruhamosó), Pál Ger-
gely VIII. o. t. (dobos) és Ferenczi Béla VI. 

0. 
o. t., aki siró pólyás babájával és két »okos« 
de »pajkos« gyermekével (Orbán Vencel és 
Porumba Jenő I. o. t.) nagy derültséget oko-
zott. A »ki a nyertes ?« bohózatban Karda Fe-
renc VIII. és Ambrus János VII. o. t. aratott 
diadalt. Elismerés illeti a szépvizi műkedve-
lők egyesületét, mely készséggel bocsátotta 
az ifjúság  rendelkezésére díszleteit, úgyszintén 
Rés János hittanári, akinek buzgó fáradozása 
hozta létre ezt a sikerűit előadást. 

— Halálozás. Lázár Béla gyergyószen}-
miklósi ügyvédjelölt február  22-én 25 éves 
korában meghalt. A tehetséges és szimpatikus 
fiatal  ember halála általános részvétet keltett. 
Halálát nagy kiterjedésű rokonság gyászolja. 

A gyergyótölgyesi Járás népessége. 
A befolyt  népszámlálás ndataiból a tölgyesi 
járás népeségét a következeken közöljük. Gyer-
gyótölgyesen 1000-ban lélekszám 3053, távól-
levó 13, 1910-ben 3856, távollevő 159, Gyer-
gyóliollóban 1910-ben 1333, távollevő 14,1910-
ben 1392, távollevő 102, Borszéken 1900 ban 
1669, távollevő 3, 1910-ben 1854, távollevő 
98, Bélborban 1900-ban 1283, távollevő 16, 
1910-ben 1290, távollevő 58, Gyergyóbékáson 
1900 ben 6368, távollevő' 38, 1910-ben 7106, 
távollevő 147. Az összes lélekszám 1900-ban 
volt 13,706, 1910-ben 15498, vagyis a szapo-
rodás 1792. A távollevők száma volt 112. 
most 564 mi ép ugy, mint a felcsiki  járásban, 
rohamos emelkedést mutat. 

- Államsegély. *A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a csikBomlyói róm. kath. ta-
nító-képző intézetnek 11.835 korona állam-
segélyt engedélyezett. 

— Tanügyi hirek. Csikvármegye kir. 
tanfelügyelője  — a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jóváhagyásának fenntartásával  Voith 
Miklós oki. gazdászt a gyergyóalfalvi  állami 
felsőnépiskola  gazdasági szaktanítói teendők-
nek ideiglenes ellátásával megbízta. Hackl N. 
Lajos orsz. ének- és zeneoktat:'sí felügyelő 
kérést intézett a vármegye kir. tanfelügyelő-
jéhez azon iskjlák névsoráért, abol dalegye-
sületek működnek, vagy oly helyeknél ezek. 
zenéhez értő tanerő segítségével megalakít-
hatok volnának. 

- Országos birkózó verseny Debre-
ozenben. A debreczeni Torna Egylet február 
20-án országos birkózóversenyt rendezett, mely-
ben résztvettek a fővárosi  egyesületek közül 
igen, sokan A versenyt négy osztályban, pe-
hely-, könnyű-, közép-, és nehézsúlyban tar-
tották meg, mely csoportokra összesen 112 
nevezés érkezett be. A pehelysúlyba beneve-
zett és résztvett vármegyénk szülöttje, Gaal 
Alajos orvostanhallgató, a kolozsvári Atlétikai-
Klub tagja és pedig igen szép eredménnyel, 
mert 47 versenyző közül az ötödik helyre 
került. Hat ellenfele  közül négyet dobott, egy-
gyel eldöntetlenul mérkőzött éa egynek fekildt. 
További szerepléséhez szép reményeket füzünk. 

— Sertósbeoltások Csiktaploca, Szent-
lélek, Szentmiklós, Mindszent, Madéfalva,  Szent-
domokos, Szenttamás, Kászonujtalu, Szent-
marton, Csatószeg, Szentgyörgy, Verebes, 
Szentkirály, Tusnád, Ditró, Szárhegy közsé-
gek elöljáróságának és GyergyóSzentmiklós 
város polgármesterének. A sertés betegségek 
közül különösen a sertésorbánc évről-évre te-
temes kárt okoz a gazdáknak, minek megelő-
zése végett gazdasági egyesületünk a gazda-
közönség segítségére kíván sietni azzal, hogy 
azon vármegyei községekben, hol a járvány 
a megelőző években már uralkodott, a beol 
tásokat teljesen ingyen, vagy előre meghatá-
rozott csekély dijért végezteti. A teljesen in-
gyen való beoltás kedvezményében a gazda-
sági egyesület tagjai részesülnek. Más g a z d á k 

sertései darabonkéut 10 fillérért  oltatnak I»-. 
Ezen kedvezmény csak 10 darab:g terjej egy 
gazdánál, azon felül  minden darab sertés  útin 
30 fillér  fizetendő.  A beoltás nem WteleM. 
Midőn ezt a t. elöljáróságnak tudomására 
hozzuk, felkérjük,  hogy ezen intézkedésünket 
saját községében kihirdetni, a gazdákat a be-
oltás hnBznos voltára figyelmeztetni  s egyúttal 
lelhivni szíveskedjék, bogy a beoltásra fel-
ajánlott sertéseiknek számát a legrövidebb ha-
táridő alatt az előljáráságnak jelentsék be. 
A beérkezett bejelentések alapján a gazdák 
névsora a beoltásra bejelentett sertéseik szá-
mának kitüntetése mellett az elöljáróság által 
jegyzékbe foglalandó  s ezen jegyzék a gazda-
sági egyesülethez bezárólag március hó 15-ig 
múlhatatlanul beküldendő, bogy a beoltások 
eszközlése végett szükséges intézkedéseket 
idejekorán megtehessük. Csíkszereda, 1911. 
február  hó 21-én. Csikvármegye gazdaság-
egyesülete mint vármegyei mezőgazdasági bii 



. C S Í K I L A P O K -Ik oldal. 
— Baámadáa. A zsögödi műkedvelő gzin-

társulat egy iskolai harmóniám alapjára feb-
ruár hó 18 4n sxíaelóadással kapcsolatos jóté-
kony célú bált rendezett. — Síinre kerUlt az 
.ördög mátkája" clrnü 3 felvonásos  népszínmű, 
melynek tiaita jövedelme 166 korona, a Ki-
adás pedig 108 korona 30 fillért  tett ki. — 
A műkedvelő színtársulatnak sok felszerelésre 
lévén szUksége, a tiszta hasson csakis 66 ko-
rona 70 Aliért tett kl A jótékony célra telul-' 
űzettek: Dr. Szekeres József  plébános 3 ko-
ronát, Nagy Bálint 2 koronát. Zerbes György, 
Demény Lajos, Völgyi István, Gábor János, 
László Imre szemlész, László Imre tanító 1—1 
koronát, llagyari Imre, Vorzsák Károly 80—80 
fillért,  Salló Áron 60 fillért.  Kosán András, 
Töke Baláss, Péter Albert, Salló János 40—40 
gllért. Vinzóm Miklós és N. N. 20—20 állért. 
Fogadják a nemeeazivű adakozók a jótékony 
cél érdekében hozott adakozásukért a rende-
zőség bálás köszönetét. 

— Versenytárgyalási hirdetmény. A 
közigazgatási bizottságnak folyó  évi 10 kib. 
számú határozata értelmében a Bzentdomokos-
balánbányai, BsépvU-rákosi, ditró-tölgyeBi és 
diini-iemetei törvényhatósági közutakra az 
1911, 1912, 1913, 1914, 1915 és 1916 évekre 
szükséges kavics munkálatok biztosítására a 
csíkszeredai m. kir. államépitészeti hivatal he-
lyiségében folyó  évi március hó 20-án d. e. 
10 órára írásbeli zárt ajánlatok utján nyilvá-
nos versenytárgyalás fog  tartatni. Felhívatnak 
ennélfogva  vállalkozók, hogy ajánlataikat a 
nevezett államépitészeti hivatalhoz címezve 
legkésőbb a kitűzött tárgyalási nap délelőtt 
10 órájáig nynjtsák be. — A később érkezett 
ajánlatok figyelembe  véteteni nem fognak.  — 
Távirati ajánlatok nem fogadtatnak  el. Az 
ajánlat öt pecséttel zárt borítékon a címezés 
felet  világosan kiírandó az államépitészeti hi-
vatal és a törvényhatósági nt neve. Az aján-
latok az államépitészeti hivatalnál átvehető 
ajánlati és kavicsfelosztási  kimutatás minta 
szerint teendók meg. Azon esetben, ha ajánlat-
tevő az államépitészeti hivatal által előirt kő-
anyagtól eltérő kőanyagot kívánna szállítani, 
ennek saját pecsétjével ellátott két mintáját 
ajánlatához mellékelni és egyúttal a felosztási 
kimutatás 6 rovatában a termelési helyet is 
megjelölni tartozik. Az árnak az államépité-
sieti hivatal által kiirt kőzettel azonos, vagy 
bár attól eltérő, de legalábbis oly jó minőségű 
anyagra kell vonatkoznia. A benyújtott aján-
latok vissza nem vonhatók és mindegyik aján -
lattevő ajánlatának beadásától számított 8 
(nyolc) hétig kötelezettségben marad. Minden 
egyes törvényhatósági közútra ktUön ajánlat 
nyújtandó be. A közutak csupán egyes részére 
tett ajánlatok figyelembe  nem fognak  vétetni. 
Ugy az ajánlat, mint a hozzá mellékelt fel-
osztási kimutatás szabályszerű bélyeggel lá-
tandó el, és mind kettő az ajánlattevő által 
aláírandó. A bánatpénznek az állami pénztárba 
vagy az adóhivatalba történt befizetését  iga-
zoló nyugta az ajánlathoz csatolandó. A bá-
natpéznek a tárgyalásnál alapul szolgáló fel-
osztási kimutatásban kitett mennyiség után, 
az ajánlott árak összegének 5 százalékát kell 
kiteonio. Készpénz vagy érték-papír az ajánlat-
hoz nem mellékelhető. Azoknak az ajánlatte-
vőknek, a kiknek ajánlata el nem fogadtatott, 
bánatpénze az árlejtés eredménye feletti  ha-
tározat hozatal után fog  kiadatni, illetve az 
Intézkedés a kiadatás iránt megtétetni. A tett 
ajánlat vállalkozót azonnal, a vármegyét azon-
ban csak azon naptól kötelezi, melyen azt a 
vármegye alispánja elfogadja.  A szállítási szer-
ződés és részletes feltételek,  az ajánlati minta 
• ennek mellékletét képző felosztási  kimuta-
tás, az államépitészeti hivatalnál a szokott hi-
vatalnál a szokott hivatalos órákban átrehe 
tók, illetve megtekinthetők. 

— Bikavásár. Caikvánnegye Gazdasági 
Egyesülete mint megyei mezőgazdasági bi-
zottság által 1911. évi március hó 29-én Csík-
szeredában rendezendő XXIII. évi bikavásár 
tervezete A vasár az állatvásár téren rendez-
tetik Az állatoknak szükséges vezetőkkel d 
e 9 órakor a helyszínén kell legyenek. A bi 
ráló bizottság által alkalmasnak talált tenyész 
bikák tenyészigazolvánnya! láttatnak el. Idegen 
vármegyékből hajtott bikák is vizsgálat ala 
vétetnek a vármegyei községek által csak az 
esetben vásárolhatók meg ha, itt tenyésziga-
zolvínyt nyernek. A vármegyei Járási mező-
gazdasági bizottságok által tenyéazigazolvány-
nyal ellátott bikák vizsgálat alá nem vetet-
nek Felülvizsgálat alá állíthatók azonban olyan 
bikák is, melyek részére a járási mezőgazda-
sági bizottság a tenyész igazolványt ki nem 
adta. A tenyé&zigazolványos bikák közlll a 
köziégek elöljáróságai, vagy a közbirtokossá-

gok megbízottal szabadon választhatnak s a 
vételárt a tulajdonossal kialkudhatj;ik. A ke-
rületi kir. gazdasági felügyelő  a községek re 
szére a tenyészbikákat a felhajtáshoz  és szük-
séglethez képest lehetőleg ezen vásáron fogja 
beszerezni s azok árát az arra igényt tartó 
községek helyett 10 Bzázalék árkedvezmény 
és három félévi  kamatmentes résziétfizetés 
engedélyezése mellett kiutalni. 

A kiállításra hajtott községi liikák gondo-
zóí érdemükhöz képest jutalomban részesül-
nek. A bíráló bizottság csak olyan tenyésztők 
bikáit vizsgálja meg díjtalanul, kik az egye-
sületnek legalább évdijas tagjai. Azok, kik az 
egyesületnek nem tagjai, ha tenyészbikájukra 
igazolványt akarnak nyerni, kötelesek az egye-
sület pénztárába (i koronát a vizsgálat meg-
kezdése előtt befizetni  s az erről szóló nyuz-
tatványt a helyszínén felmutatni.  Azon községi 
gazdakörök tagjai, melyek a Gazdasági Egye-
sületbe tagul fel  vannak véve, ha gazdnknri 
tagságukról Írásbeli igazolványt mutatnak fel, 
az előbbi feltétel  mellett csak 3 korona fize-
tésre kötelesek. Eladók, ha a Gazdasági Egye-
sületnek nem tagjai, kötelesek a vásár meg-
kötésénél az eladási ár 2 százalékát a Gazda-
sági Egyesület pénztárába nyomban lefizetni. 

A Gazdasági Egyesület Igazgatósága. 

Sz. 217 — 1911. 

Faeladási hirdetmény. 
Kilyénfalva  elöljárósága közhírré leszi, 

hogy a község II. határrészébeti fekvő 
Csibi '-pataki erdejében a í».Vifi:i/l907. 

és 9370/909. P. M. engedélyek alapján 
176-26. kut. holdon 29090 tui1 göm-
bölyű luczfenyö  haszonfára  beusQit la 
tömeg Egyszázhatvannyolezpzerliats/.áz 
(168600) korona kikiáltási árou 1011. 
év marczius hó 23 napjan d e. 
9 Órakor Kilyénfalva  községházánál 
megtartandó zárt írásbeli ajánlattal egy-
bekö'.ött nyilvános szóbeli versenytár-
gyaláson el fog  adatni. 

A kikiáltási ár liz (lO)'A'it bánat-
pénzül az árverés megkezdése előtt, az 
árverési bizottság elnökének kezébe 
leteendő. 

A szabályszerű bélyeggel ellátott 
írásbeli zárt ajánlatok u megajánlott 
vételár tiz (10) ' ' °á t kitevő bánatpénz 
zel, vagy megfelelő  óvadék képes er 
tékpapirral látandók el és tarialuiazuiok 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket  ismeri s magát azoknak 
aláveti. 

Elkésett és utóajánlatok el nem t'o 
gadtatnak. 

ki  erdő fatöinege  u kikiáltási áron 
alul nem fog  eladatni 

A kihasználási határidő három (:i) 
évig tarthat. 

A vágásterlllet a gyergyőtölgyesi tu 
tajrakparitól és fapiacztól  kettő (2) km. 
távolságra fekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó köze-
lebbi adatok a m. kir. járási erdögond 
nokságnál (Gyergyótölgyes) és a köz 
ségházánál (Kilyénfalva,  Csikvármegye) 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Község elöljáróság 
Kilyénfalva,  1911. február  20 

Ádám Imre, Bicsak József, 

2 - 2 Faeladási hirdetmény. 
A csfkcsomortáni  közbirtokosság el-

adja Csikcsomortán községházánál 1911. 
évi március hó 16-án délelőtt 10 órakor 
kezdődő nyilvános szó és írásbeli árve-
résen a tulajdonát képező és csikcsomor-
tán község határában a 11. határrészben 
fekvő  „Kövessarok" nevű erdejében a 
82.030—1910. F. M. számú rendelettel 
kihasználásra engedélyezett luczfenyő  fáját. 

Az eladás tárgyát képező luczfenyő-
fa  törzsenkinti felvétel  szerint, mellmagas-
ságban kéreggel együtt mérve 10—72 
állag 3u cm. átmérőjű 7487 drb és kö-
rülbelül 4327 köbméter haszonfát  tar-
talmaz. 

A vágásterület a „Suleravölgy" köves 
patakára hajlik; s mintegy 72ü0k. hold 
kiterjedésű, az országúttól 19 és a leg-
közelebbi vasút állomástól 24 29 klm.-
nyire fekszik. 

Kihasználási időtartam 2 (kettő) év. 
Kikiáltási ár 21639 kor., a melyen 

aluli ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

10 százaléka. 
Árverési és szerződési feltételektől  el-

térő vagy későn érkező ajánlatok és utó-
ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Az erdőbirtokos alulírott képviselőjé-
nél és a csíkszeredai m. kir. járási erdő-
gondnokságnál a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők az árverési és szerződési fel-
tételek. 

Csikcsomortán, 1911. február  18-án. 
Bakó László, Antal Károly, 

b. jegyző. b. elnök. 

Szám 128-1911. 
Hirdetmény. 

Az egynegyedében a csikmadarasi 
róm. kath. templom tulajdonát képező 
166 hold és 400 négyszög öl területű 
.Térkő" havas kaszáló 1911. évi füter-
mése, az 1911. év március hó 24-én, a 
csikmadarasi iskolahelyiségben elárverez-
tetik. Árverezni szádékozók 10 százalék 
bánatpénzt előre letenni tartoznak. A fel-
tételek a csikmadarasi róm. kath. plébá-
nián betekinthetők. 

Csikmadaras, 1911. febr.  27-én. 
BallA János, 

alesp.-plebános egyh. 
tanácsi elnök. 

Antal Albert, 
számadó gondnok. 

1—2 

Zongora havi bérletre magas 
dij mellett kerestetik belyben. 
Értekezhetni Szvoboda József 

üzletében. 

jegyző. 1—2 biró. 

Sz. 146 — 1911. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, liogy ciikjenöl'alvi 

bözbirtokoBSág tulujdonát képező C.sik 
madaras II. Rész. Tarvész báróinkuli 
legelőterület 10684 köbméter fenyő 
haszonfa  eladása czéljából tolyó évi 
márczius 10-én (pénteken) <1. e. 11 
órakor Csikjenőfalva  községházánál nyíl 
vános szó és zárt írásbeli versenytár-
gyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 50,902 korona. Bánat-
pénz 5090 korona. 

Utóajánlatok nem fogudtutnak  el. 
Patömeg becaáron alul nem adatik 

el. Árverési és szerződési teltételek és 
a becslési kimutatások megtekinthetők 
Csikjenőfalva  községházánál. 

A kihasználandó terület jó karban 
lévő erdei ut mellett terül el a gyímes-
középloki vasút állomástól mintegy 22 
kilóméternyire. 

Csikjenőfalva,  1911. február  22-én 
Szopós Ferencz, Bálás J&nos, 

birt. elnök. birt. jegyző. 

Havasbérleti hirdetmény. 
Alulírott részvénytársaság ezennel köz-

hírré teszi, hogy folyó  1911. évre legel-
tetés céljából következő havasok jutnak 
bérbeadásra és pedig: 

Bálványos 26ÜO kor. kikiáltási árral. 
Gerendás 1860 kor. kikiáltási árral. 
Áldomás 746 kor. kikiáltási árral. 
Írásbeli ajánlatok f.  évi március hó 

12. déli 12 óráig a gyiniesi üzemvezető-
séghez nyújtandók be, mely napon fenti 
havasok a legtöbbet ígérőnek fognak  bérbe 
adatni, hol a közelebbi feltételek  is meg-
tudhatók. 

Gyimes, 1911. február  18. 
A Székely erdőipar részvénytársaság 

2~2 üzemvezetősége. 

Egy ügyes fiatal  rőfös  kereskedősegéd 

állást 
keres. Igényei havi 60 korona és ellá-

tás. Cím : Geresán József  Tölgyes. 

Üzletvezető 
azonnal a lkalmazást kap a gyimeslel-
sóloki fogyasztási  szövetkezetnél. 

2-3 

ELADÓ VENDÉGLŐ. 
Székelyudvarhelyen, a Kossuth-utcá-

bnn, a legforgalmasabb  helyen, az úgy-
nevezett „KORON KAY"-féle,  jelenleg 
„HUNüARlA" cimii vendéglő, az összes 
hozzá lartozó, mintegy 1350 négyzet öl,' 
egy modern szálloda építésére igen al-
kalmas területtel, eladó. Értekezhetni dr. 
Solymossy Lajos főreáliskolai  igazgató tu-
ajdonossal, lakik Székelyudvarhelyen. i_3 
L 

Csemege , s a j t és ha l k ü l ö n l e g e s s é g e k ! 

Uj fűszer-  és esemege-üzletl 
Van szerencsém a t. helybeli valamint a vidéki vevőközönség b. 
tudomására hozni, hogy Csíkszeredában (Dr. Filep Sándor ur 
újonnan épült házában) egy a mai kornak megfelelően  berendezett 

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

mukkal megtisztelni szíveskedjenek, tisztelettel 

Pototzky Andor, Csíkszereda (Főtér). 
n—ii 

Bor, cognao és é d e s i t e t t i t a l o k ! 
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FIGYELEM! 

EJIIIFWH 
» ' UJ úr 
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OGARETTAPAPinOK CSAK AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓDIAK. 
:-: ÓVAKODUJW i-RTRKTF.I.'-N UTÁNZATOKTÓL' 

^pfi?  zm-yW 

IA legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó 
| „ B ü B T " , éxa. 5 0 fillér. 

Ha őszül a haja vegyen „HAIIFJITÓT", mely a 
hajnak visszaadja az ifjúkori  eredeti szinét 
Kéz, hónalj és láb izzadás ellen egyedüli 

biztos szer a „LINGVO LEONO." 
Kaphalö: TERETE VILMOS illalsíerliribaD. CstortáDai. 
Postai megrendeléseket azonnal eizkőilök. 17-52 

UJPONSAől HALLÓ! UJPOHSÁC! 
T E S S É K VÉG IG OLVASNI! 

Semmivel se tudunk rokonaink, jó barátaink, kedveseinknek olyan ürümet és meg-
lepetést szerezni és magunknak is lakásainkat felékesíteni,  mint azzal, ha az 
„Első Erdélyi Fenykepnagyito Müintézetnel% Csíkszeredában. Apaffi 
Mihály-utca 24. szám alatt e 1 s ö m i n ö s é g ü os f i n o m  k i v i t e l ű 

BROMEZÜST ÉLETNAGYSÁGÚ KÉPET 
rendelünk (havi részletfizetésre  is), amely csak elsőrendű kivitelben le.-iz Her-
linból hozatott Fotomiivések által kidolgozva. Miért tisztelettel hozom tudomásul 
városunk és vidéke mélyen tisztelt közönségének, hogy a teljesen átalakított éa 
a legnagyobb kényelemmel berendezett fényképészeti  műtermemmel kapcsolatosan 
egy féni/képnttijuitií  osztályt  itt Hsertustttuk.  melyben a legjobb kivitelű és 
bármely nagyságú képek lesznek készítve régi fényképek  után is.v— Úgyszintén 

AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK. 
Azonban kérem a m. t. rendelő közönséget, hogy ne méltóztasson képeinket a 
házalók által ajánlott silány kraion munkák ;al összetéveszteni, mert képeink 
valóságos 1. minóségü bromezüst papírra lesznek készitve és éretliik teljes sza-
vatolás váilaltatik minden tekintetben. Miután a Fotó cikkek gyáraival sikerült 
egyenes összeköttetést szerezni, vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyításokat 
elóuyös havi részletfizetésre  is eszközlünk, csekély árl'elemelés mellett A képe-
ket mindenki megtekintheti már a munkálatok folyamán  és esetleges észrevételét 
megteheti, mi által ki lesz zárva, hogy csak egy kép is ne sikerülljön. Gazdag 
fénykép  és nagyítás minta kiállítás áli a rendelő közönségnek megtekintés véget 
az Apafii  Mihály-utca 24. szám alatt levő műteremben rendelkezésére, hova szi-

ves pártfogást  és számos rendelést kérünk, kiváló tisztelettel 

Biró József fényképészeti műterme, Csíkszeredában, 
(io) „Első Erdélyi Fényképnagyitó Müintézet". 

_ L E G 2 í T . A . G I - " 3 r O B B E O M P O E T ! 
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URAM! 
Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK PRÉNER-SÖRT lÓYÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekbcn. 

F 6 r a , l £ t á . r C s l k v á i m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-féle  poharas sör — naponként friss  csapolás — 
csakis Lénknél a Hutter-szálloda kávéházában kapható. 

E l s ő C s i k m e g y e i b e n z i n m o t o r gépre b e r e n -
d e z e t t a s z t a l o s m ü h e l y . 

Viin sZL>i-encii>nk értesíteni és a nagyérdemű közíinségiu-k 
fiirvclinébc  ajánlani benzinmotor gépei-iire hi-ri-iulczott 

1)0-

S L S z t s u l o s i 2 C i . - C á . l i . e l 3 r - C 5 L 3 ^ L l s : e t . 
Módunkban iill a legegyszerűbbtől a legfinomabb  kivitelben elö-

itllítani a li-.nfíi  orsahb.'i ugy bútor mint épületmunkákat s a melyek 
nt'k kif'i>í!ásliilan  előállíltlfáérl  f e l e l ő s s e l  vállalunk. 

Kiváló tisztelettel 

B A R D O C Z és D A R V a S . 
i713—52 Csikcsatószeg. 

helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 

Ü z , l e t á t l i e l y e ^ é s 
Van szerencsém a 
hozni, hogy 1910. 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

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

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
:M: i l íó - -u . t - a I S . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 
14— 

PiBnBfiaiimHiaHqBiHiiiinniigiim^^ 

PESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PAPLÓ PESZKA ÉS 6ERENDA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FÜRÉ5ZP0R 
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 

állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
— TELEFON 19. 

GulÉer motorok; (Diesel rendszer), 
Corona nyersolaj-motorok, torbina-
telegek, teljes magas, felmaps  s 
sima őrlő malom berendezsek. 

S c h i e l T e s t v é r e k , 
Brassó. 

Gépgyár, malomépitészeti inté-
zet és vasöntöde. Szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás. Modern 
szerkezetek olcsó árak mellett. 
Legnagyobb gépgyár Erdélyben. 

=® (3) íl—«0 

HIRDETÉSEK 
olcsó ársz&mit&s mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Csikszentléleken 30 hold szántó és 
kaszáló birtok az ahhoz tartozó belső 

I telekkel együtt 10 évi Időtartamra 
I haszonbérbi kiadó. 
i Értekezhetni váalolíalvi özv. Petres 

1 flndrásnéval. 1-4 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
émmmmmmmmmmm majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
Iroda: Hirscher-utca 18. sz. P Q 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 . 

Svmatoti Hirobod* Jóxmf  k«nvniţoa<Hi*biu> naikwnliu-vi 1911 




