XXm. évfolyam.

Csíkszereda, 1911. április 26.

17. szám.

CSÍKI LAPOK
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP.

fteerkeasttség és kiadóhivatal:
8l,oboda Jósaef kAnyr- éapaplrkenskedése,
bov» 11 lap aieUeml részét iUeti minden kSzleménv,
mlauiint hirdetések és eMflzetésl dijak le kaldendtk.
=
Telefon hívószám 2. -

FŐSZERKESZTŐ:

Dr. F E J É R ANTAL
ÜGYVÉD.

Május elseje.

FELELÓS SZERKESZTŐ:

Dr. ÉLTHES GYULA.

Keajelenlk minden aaerdán.
Előfizetési &: Egész évre 8 kor. (Kalttldre) 13 kor
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Hirdetési dijak • legoloaóbban aaimtttatnak
Kértre tok nem
TÍMS*.

frisseségnek, a tisztaságnak, az üdeségnek,
mely körül fog bennünket. Mintha mi is
Idestova ugy alakulnak majd a viszo- újra élednénk, mintha ami ereinkben is
nyok, hogy a nyár kezdetét nem a ka- friss vér csörgedeznék. Lelkünk a nagy
lendárium, sem pedig az asztronómia ta- természet magasztosságától át van hatva
nításai szerint számítjuk, hanem kialakul s teli tüdővel szívjuk az ózondus levegőt,
a kö/tuilatba egy nap, melyet majd las- mely körül ölel, amely körülcsókolja elersan lassan az Összes kalendáriumok piros nyedt, ványadt tagjainkat.
betűvel jelölnek s ezen a napon mindenki
Május elseje. Nálunk is már a termékirándul a természet szépségeiben gyö- szet, a szabad természet feléledésének
nyörködni, mindenki igyekszik, hacsak ünnepe lett s mi is már áttudjuk érezni
pár órára is a tiszta ózondus levegőt azt a magasztosságot, azt a gyönyört,
szívni, betelni mindazokkal a szépségek- melyet a természet igazi feltámadása az
kel, melyet az éledő s immár virágzó emberiségnek nyújt.
természet nyújt s ez a nap egész bizoS ha akadnak is egyes osztályok, menyossággal május elseje lesz, mert immár lyek ezt a szép ünnepet, ezt a viruló,
majd mindenütt ugy ünnepelik s ugy pompázatos napot a maguk részére óhajttartják, mintha a vallás által előirt ünnep- ják lefoglalni. Ha a szociálisták vörös
nap volna.
májust szeretnének csinálni ebből a közMájus elsejei Szinte fogalom ma már. tudatba is átment uj nyári ünnepből, sohaMindenki tudja, hogy ez a nap olyan sem fog sikerülni nekik, hogy elvonják
ünnepnap, mely mindnyájunknak örömet, azon ünneplők köréből, akik a maguk
mindnyájunknak enyhülést szerez. Min- részére okkupálták már sokkal régibb idő
denki felhasználja az alkalmat, hogy ál- óta, semmint a szociálisták, a mai modozzon a természet szabad ölén, hogy dern értelemben még egyáltalában létezlerója ugy vele, mint saját magával szem- tek volna.
Május elseje volt, marad s mindenkor
ben azt a kedves kötelességet, melyet a
tél elmúlása után oly szívesen cseleke- mindnyájunk ünnepe lesz. Mindnyájan le
rójuk azt a szent kötelességünket, melydünk meg.
Virágos erdők, mezők, bimbós bok- lyel tartozunk s melyet örömmel teljesírok vigan köszöngetnek uton - útfélen. tünk. Nem engedjük elvitatni egyetlen
Madárcsicsergés, csermely csobogás, bo- osztálytól sem s nem engedjük lefoglalgár döngicselés fogad mindenütt. Az újra tatni sem, mert az mindnyájunké, az egész
éledt természet szívverése megindul, uj emberiségé. Minden ami szép, minden
élet kering a természet ereiben s minden ami örökbecsű, az mindenkié, abból egyecsillog, minden ragyog, mintha ünneplőt dül sem egyesek, sem osztályok maguk
öltött volna magára az egész nagy dicső részét ki nem vehetik.
Május elseje örömmel köszöntünk!
természet.
S örömujjongva, lerázva minden hét- Szépséged, varázsod mindnyájunk lelkéköznapi gondot, but, bánatot, örülünk a ben él s nem felejtjük el még késő vén-

ségünkre sem ezt a napot, melyen ifjak,
Mégis volt egy kis él a cikkek tónubohók s gondoktól mentesek voltunk s sában. Ez is kár, hogy volt. Ha két emönzetlenül adhattuk át magunkat a ter- ber külön-külön egyéniség, akkor csak
mészet örök szépségei élvezetének.
természetes, hogy amit gondolnak és Írnak, az sem lesz teljességgel megegyező.
Pláne, ilyen a fizetésrendezés körüli
= A katonai perrendtartás reformja. véleményadás.
Mindnyájan tudjuk bajainKhuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnök vasárnap és hétfőn szakadatlan tár- kat ; de egyik ezt, másik amazt tartja égegyalásokat folytatott Bienerth osztrák mi- tőbbnek. Az orvoslás tekintetében is elniszterelnökkel. A tárgyalások azonban térők a nézetek.
Tehát ne legyünk érzékenyek egyholtpontra jutottak s a békés kibontakozás elé szinte legyőzhetetlen akadályok mással szemben. Mert elmérgesedhetik a
gördültek. Egyik verzió szerint a tárgya- dolog, s ugyanegy pálya munkásai kölásokat csütörtökön folytatják, másik ver- zött differenciák támadhatnak. Szakadások
zió szerint a magyar kormány beadja le- a szolidaritásban. Ez pedig nem kivánamondását és az újonnan kinevezendő kor- tos. Nem, — belső erőnk érdekében.
mány kötelessége lesz azután, hogy az e
Legyünk engedékenyebbek és elnétárgyban félbeszakított tárgyalásokat foly- zőbbek egyik a mással szemben. Igy, ha
tassa
kart karba téve, írunk, dolgozunk, mozgatunk : végül mégis csak felemeljük az
A király Budapesten. Ó felsége má- egész testületet középkori helyzetéből.
jus hó 2-án Budapestre érkezik s néhány Fel, a többi előkelőbb élethivatások közhéten át a magyar fővárosba székel. A megbecsülésének piedesztáljára. — Nagy
király, aki már a legutóbbi delegációs harcot harcolunk, de csak előre tűrhetetülésszak alkalmával kifejezte szándékát, lenül — és a -tanítói pálya ott fog állani
hogy a tavasszal Budapestre jön, Khuen- nemsokára, n hol a középosztálybeli poHéderváry Károly gróf miniszterelnökkel zíciók bármelyike!
közölte azt a végleges elhatározását, hogy
Addig pedig ne eresszük le a kardot...
májusban a magyar fővárosba érkezik. akarom mondani: a tollat...
Őfelségének budapesti időzése alatt több
Illó hely kell nekünk a társadalomünnepség is lesz. Péter szerb királyt a ban ! És a haladás lehetősége... A mi pábudai várban vendégül fogja látni.
lyánkon.
Vagy egy színészből lett segédtanfelügyelő avagy más eféle jobban megMegjegyzések.
állja helyét, mint egy szakember? Egy
Egy állami és e g y f e l e k e z e t i tanítóból lett Gönczy Pál, Gönczy Fet a n i t ó között polémia volt. Szerencse, renc államtitkár, kir. tanfelügyelő, egy
hogy a hírlapi vita nem lépte át a nyu- kezdettől fogva pedagógiai pályán levő
galmasság és mérséklet határait.
Lengyel Róbert csak intenzivebbül foglal-

A „CSÍKI LAPOK" TÂRCZĂJA.

iile hekas I Péter megvakarja a fejét: — Eji- veBzélyes I", hanem inkább azért, hogy az állomáson időző közönség ne láasa meg őket a
sze ha volna, feleli lehangoltan.
— Jé faranc, tesvér, ez nem járja, ...fiuk, III. osztályon. Ugy látszik azt gondolják, bogy
vigyük baza a sógort, — tanácsolja Huszár a miért haza utaznak, mindenki csak őket nézi.
Az utasok ellepik a kocsikat, s csodálatos,
Imre. Persze megvilágosodott a Péter arca,
még a fejvesztett vasúti munkások figyelmét
mihelyt észrevette a jószivü adakozást.
— 2 kor... 6 kor... 4 kor... összesen 12 kor. is kikerüli a fiuk fülkéje. Gyönge trombitaszó,
Ennél még egy huncut karajcárral sincs több, egy elfojtott gózsikoltás s a vonat pUfTögve
csak Szentmiklósig elég, de hát ne légy olyan indul el a pályaudvarból. A fiuk kinyíljak az
fene ur örökétig, elmész te gyalog is Bor- ablakot, gondolatokba merülve, elmélázva nézsováig; emlékszel-e.Somolyóról milyen fájinul zik a mindinkább hátramaradó várost.
— Szervusz 50 korona — szólal meg neszaladtunk egy vágást 15 klmétert hazáig, —
vetve Erőss Péter.
biztatja barátságosan Élthes.
— Mi az, tán nem hagytad ott 50 koronád.
— Ah, fene, Szentmiklóson bemegyek a
— Fenét, 50 korona adóságom maradt Kokeresztapámhoz, majd kisegít, ha megmutatom
lozsvárt.
neki az indexem, — feleli Péter.
— VesB keresztet Péter, hogy megszabaÉlthes Bandi megváltja hát a jegyeket s a
társaság hangos szóval halad a püffögő gőzös dultál tőle; bezzeg engem megcsíptek, mikor
felé. Kiegyenesedve emelt fővel lépnek be a a pincérnek fizettem ; akkor ugrott elém a szeII. oszt. kocsiba s mindenkép feltűnést igye- rencsétlen pofa s már vigyori szemével lefogkeznek kelteni, hadd vegye észre a pályaud- lalta bugyelárisom tartalékának tekintélyes révar közönsége, hogy ók négyen II. osztályon szét, — panaszkodik Ambrusa.
utaznak. Pedig dehogy utaztak o t t . Apahida,
— Egyet se busuljatok fiuk, hagyjátok a
Kolozskara, Aranyosgyéres, Székelykocsárd, fenébe ezeket a prózai dolgokat, — vet véget
Brassó, Marosvásárhely felé beszállani, — ki- a kellemetlen tárgyalásiak Élthes Bandi, s in
áltja, bőszen rázogatva a kezében lévő csen- médiás res, rágyújt egy jó székely nótán. A
gőt egy tisztességes alkoholista képű kimus- társaságnak cudar kedve kerekedvén, a keretrált kalauz-féle. Persze csak ezt várták a kek kattogásának taktusára vigan harsog a
fiuk. s most sietve igyekeznek suttyomban át- nóta: — Fújja a szél, fúlja, hazafelé fújja,
párologni egy III. oszt. kocsiba a sok kilincse- hazafelé fiyja. Csikországba megyünk fiuk,
lés után. Végre rá is akadnak egy hat sze- htţjja, hejja, hujja.
mélyre való üres fülkére s megelégedetten
Még a kalauz is félrecsapja sapkáját, mifoglalják el.
kor belép a Jókedvű tiuk közé s csak ugy fél— De aztán ide ne tegye a lábát se va- válról nézegeti meg u jegyeket.
— Meddig utaznak az urak 1 — kérdi udrasbéka, se varasgyik, ha mondom, — hetvenkedik széles kedvében Huszár Imre B azzal variasan.
— Mi hárman Gyergyószentmiklósig vonatkeményen lezárja az ajtókat Tanácsolom, —
erősíti Ambruss. — Én eB, szólal meg Bzokott tal, Péter Borzsováig, de Szentmiklóstól gyalog, — felel nevetve Élthes, Erőss Pétene
orrhangján Péter.
Természetesen az ablakon nem néznek ki, mutatva.
11 óra lehet, mikor a vonat beérkezik b*énem azért, mert talán rá van Írva: .Kihajolni

Eljött a perc.
Eljött a perc, találkozónk.
De szótlan, hidegen,
Mint hosszas vándorláB után,
Két, fáradt idegen.
Azt várta tán, hogy mosolyogjak,
Hogy szóra nyiljon ajakam?...
Csalódott,... még a dalos madár
Sem énekel, ha bqa van.
Én is bolyongtam zöld mezőkön,
Virányos völgyön, bérceken.
8 akkor milyen mesés volt, drága,
Bizony ai élet Is nekem.
Soknt daloltam, énekeltom.
Reményein szál, meg száz fakadt;
Bgysier csak elragadt egy baliám,
8 hagyott a sziklatömb alatt

Hiába szóltam, könyörögtem.
Nem értett senki, semmisem,
Pedig hányan hajóztak, vigan
Dalolva ott a kék vizén I
S eljött a perc, találkozónk,
De szótlan, hidegen,
Mint hosszas vándorlás után,
Két, fáradt idegen.
Néztem szemébe, vártam,... vártam,
Kerestem benn' egy fénysugárt,
Mely MM lavinaként szivemben
Indítsa meg az életárt I
Néztem ábrándos rózsaarcát,
Mikor moccan meg rajt' a bór,
Hogy lelkem titkos rejtekéből
Hadd törjön föl a szenvedély I

Hazafelé.
— Irta: Portik Andor. A forgalmas városban jókedvű, fiiitnl jogászok
keltik fel a járó-kelők figyelmét. Csontos koponyájok, éles, szigorú tekiutetük elárulj» góbé
voltukat. Az állomás felé tartanak. Sikeres
vizsga eredményével, kis csomagokkal közökben, nem törődve az elhagyandó várossal, annak fényes, uri életével, haza mennének Csikországba, s bár kevés a pénzök, sok az örömük. —
Csak egyetlen szomorú alakja van a társaságnak, Erőss Péter, ki minden „Erőss"-sége
dacára is nem nagy erővel rendelkezik. Nem
azért komoly, mert talán kinőtt a gólyakorból,
dehogy . . . hanem jó bor mellett, cigány melleit temetve el gólyaságát, zsebe az üresség
szörnyű jellegét öltötte magára. Nem meri elárulni barátainak súlyos bánatát, gondolva,
majd az állomáson hátba megszánják s összetatarozzák számára az utinöltséget. Bizony kínokat áll ki, mikor egyik-másik zsebének szomorú állapota felett jajgat siralmas jeremiádokban, s nem épen válogatott kitörésekkel
szidva a bankokat, mért nem bocsátják Bzabadon a bilincsekbe vert kincseket? stb. stb.
Fél kilenc. A juniusi nap szokatlanul hevesen méri sugarait a földre. A fiuk célhoz
érnek. Persze, jó volna egy pohár sört felhajtani, . . . jó volna, ha . . . De hát minden ugy
van jól, ahogy van.
— Pénzt ide Auk, váltsam meg a jegyeket I
— szól Élthes Bandi. - Éljen az elnöki —
üdvözlik tréfás gúnnyal a fiuk. Elő is szedik
pénzöket innen, onnan a lqjbi zsebekből meg
a rossz bugyolárisokból, csak Erőss Péter áll
tétlenül s falánk tekintetekkel vizsgálja a pénzt
csörgető tenyerek tartalmát, vájjon telik-e
neki is?
— Hát te konyé mit csinálsz, — szólítja
meg vigyorogva AmbniBS Zoltán, — piculát
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kozik az iskolaüggyel, mint mondjuk —
egy jurista. És szerencsésebben.
Hanem: csak összetartás, megértés!
És a tanítók lesznek önsorsuk irányitóivá.
F-s.

Törvényhatósági közgyűlés.
A vármegye törvényhatósága folyó év május hó 4-én tartja rendes tavaszi közgyűlését,
a melynek tárgysorozatát a következőkben közöljük.
^
Alispáni jelentés.
Erdőrendészeti áthágások vizsgálata tárgyában kiküldött bizottság jelentése.
1911. évi törvényhatósági bízottsági tagok
névjegyzékének bemutatása.
Közigazgatási gyakornokok feljogosítása kiliágási bíráskodásra.
Közigazgatási bizottság mult félévi jelentése.
Egy közig, bizottsági tag választása.
Jegyzői magánmunkálatokról alkotott szabályrendelet módosítása.
Fiirdóbiztosok kijelölése.
Dijnoki állás rendszeresítése az államépitészeti hivatalhoz.
Szentesitett törvények kihirdetése.
Jelentés a számonkérószék eredményéről
Kereskedelemügyi miniszter ur rendelete
a közúti hidak építése és felügyeletéről.
Honvédelmi miniszter ur leirata a honvéd fóreáliskoíai alapítvány betöltése tárgyában.
Alispán előterjesztése a csíkszeredai és
madéfaivi vasúti állomások berendezése tárgyában.
Adókivető és adófelszólamlási bizottságok
megalakítása.
Jegyzők nyugdíj választmányának javaslatai. i4 drb.)
A gyergyótölgyesi szolgabírói hivatali helyiség bérlete.
Hajuód József és Szemere László szabadságolása.
Elhagyott gyermekek tartási költségeinek
fedezése iránti kérések.
Bábaoklevelek kihirdetése.
Országos dijnok-nyugdijintézet segély iránti
kérése.
Társlörvényhatóságokkal való levelezés.
II.
Számadások.
A háztartási ahpról.
Tisztviselői nyugdij-alapról
kelykocsárdra, hol a fiuknak át kell Bzállniok
egy másik vonatra, akár sajnálják a barátságos Hilkét, akár nem. Bizony volt is mit sajnálni, mert nem kaptak egy tisztességes helyet ; egyetlen alkalmasabb fülkére bukkannak,
s abban is ül egy átkozott képű, kaftános zsidó. Mit volt, mit tenniök, helyet foglalnak mellette. Huszár Imre nem a legjobb szemmel nézegeti s gúnyos durvasággal érdeklődik a fok
hagymaszagot gözólgö útitárs neve iránt.
— KQ mekh vatyham makhainath Wheisz
Shalaman, — jelenti a zsidó.
— Na hallja öreg, maga ne tegye a lábát
Csíkba, mert ott nem szeretik a Salamonokat
— figyelmezteti tréfásan Kltlies Bandi, fölkeltve a lappangó hangulatot a társaságban.
— Nem is metyhem makhamath Cshekhpa,
ili géhe ebu Mharasladhas, — felel vissza erélyesen a zsidó. Kszreveszi — ugy látszik — a
fiuk gúnyolódásait, többet nem reflektál a kérdésekre, hanem nyugodtan végig nyujtozódik az
ülésen.
A fiuk nem élvezhetik tovább a fok hagymaféle illat hódító terjedését, undorodva menekülnek a kocsi szűk folyosójára, vígan gyújtva
rá a jó hazai nótákra.
Salamon uram megkönnyülve lélekzik fel;
Thathele léphen. cshak hatyh khimenthethek
ezekhet a phraszthak, — BÓbajt fel B kényelmesen lehúzza lengyelszáru csizmáit, melyek,
amióta élnek, még nem láttak nemcsak Fedák
Crémet, de még avasszolonnát sem s megelédetten hajtja nyugalomra fejét.
Már közel MaroBludas, mikor a fiuk érdeklődve nyitnak be a fülkébe. Szörnyű galíciai
horkolás üti meg fülöket, igy még*csak Mózes
horkolhatott a Hóreb hegyén, mikor a nyájat
őrizve elaludt; majd kellemetlen illat bőszszantja meg orrukat.
— Na barátom, még páter vicárius sem
állított elő ilyen irtózatos gázokat a labora-

Jegyzői nyugdij-alapról.
Telefon hálózaü pótadó alapról.
Jegyzék fizetési alapjáról.
Állategészségügyi alapról.
Állategészségügyi ebadó alapról.
Közegészségügyi alapról.
Oyergyói kórház tartalék alapjáról.
Libáni útalaptól.
Utkaparók nyugdíj alapjáról.
Orvosi alapról.
Bábaképző alapról.
Betegápolást alnpról.
Erdőőrzési alapról.
Árvaház alapról.
Központi Bzegény alapról.

III.
Mng:injavak Ügyei.
Csató István felebbezése a fuvar- éa napidijakról alkotott szabályrendelet elleu.
Gál József felebbezése kártalanítási összeg
megállapítása ellen.
M. kir. fóldmives-iskola kitelepítése.
Faiskola kezelők jutalmazására szánt öszszeg hová fordítása.
Adorján Imre vándortanító segélyezése.
A polgári leányiskolái szolga fizetésének
felemelése.
Gál Sándor kérése perköltség visszatérítése
iránt.
Deákpataki erdőeludás felett kötött szerződés.
Kozsokár István felebbezése liasz nliér elengedése iránti kérésének elutasítása inintt.
Behajtliatlan követelések törlése.
Biró Ignácz segélyezése.
Perköltségek kiutalása.
Orvosi továbbképzés segélyezése.
Siket-némák alapítványának adomáuyozása
Leányiskolái internátus beszüntetése.
Tanulók segélyezése.
Csikmegyei lóvészegylet segélyezése.
Kisegítő erdószolga felfogadása.
Strul Móricz felebbezése ingatlan linszonbérlete tárgyában.
Perköltségek törlése.
IV.
Községi ügyek.

Csíkvármegye tanítóihoz.
Elmaradtunk
csésebb fekvésű
jó volt péuziink
törődött velünk.

in.

mindenben az ország szerenvidékeihez képest. Csakugyan
és vérünk, de csak a jóisten
S mert igy áll a dolog: ne-

tóriumban ! — szól durcásan Éltlies s két ujjával óvatosan megfogva az ősi csizmákat, melyekkel Salamon a vereckei szorost átlépte,
erélyesen kilóditja az ablakon. Persze a fiuk
sietnek biztosabb helyre jutui, hol kedvök szerint kinevethessék magokat.
— Marosludas!... kiált a kalauz. A zsidó
épen most fordulna meg álmában, mikor megüti fülét ez a szó Hirtelen felugrik, megragadja piszkos cókinókját s a csizmák után kup,
de hol vannak ?
— Siessen bácsi, itt van Marosludas, —
kiált be a zsidónak Erőss Péter.
— Hát kherem, hol van asz cnyim labhbhelim, asz enyim phár csizma? — kérdi rémülten Salamon.
— Tudja a fene bácsi, siessen, mert indul
a vonat, nógatja vigyorogva a zsidót Péter.
Szegény zsidónak gyanúja támad a fiuk
iránt, s bosszús, haragos tekintetével mérve
végig a társaságot, leakar szállni a már megindult vonatról.
— Nem fér a bóribe marha, maradjon fenn,
— kiállt rá durván a szigorú állomásfőnök.
Salamon mindennek dacára egy merész elhatározással leugrik s alázatosan hajlongva az
állomásfőnök előtt panaszra nyitja ajkát.
— Kherhem aláhssan fliőnök, uhr, khövethelem megh, etyh phar lábhelim ellophthak a
vonatban.
— Fogja bé a száját, hordja el az irháját,
mért nem ügyelt reá marha s különben, hogy
merészelt leugrani a vonatról? — rivall rá
türelmetlenül a főnök.
At eső zuhogni kezd s a megrémült zsidó
felnyitva ócska esernyőjét, jónak látja mezítláb is útnak indulni Marosludas felé, mely még
jó 4 kim. az állomáshoz. Leírhatatlan nevetés
támad az egész vonaton, mikor az utasok egy
kanyarulatnál meglátják Salamont, amint mezítláb szalad a záporesőben az országúton ...

LAPOK
künk — kiket a hivatás és gondviselés ideállított mint néptanítókat egy közös érzelem
s cél iránti lelkesedés és akarat kell, hogy
áthassa egész valónkat. Ama tudat által sarkalva, hogy első sorban mi vagyunk hivatva
S0k-B0k mulasztást helyrepótolni s már a fajunk iránti Bzeretet és vonzódás által ÍB indíttatva: kétszeres törekvésünket kell, hogy képezze e megye népének s igy közvetve Széchenyi eszményi Magyarországának jövendő
életét erős és biztos valláserkölcsi alapra fektetve biztosítani s a kor színvonalára emelni.
S ha igy áll a dolog, akkor e vármegye tanítóságának jelenlegi testületi megoszlása az iskolák jellege szerint nem előnyére, de határozott hátrányára van a szent Ügynek és célnak.
Mennyivel intenzivebb, eredményesebb volna
ugy a tanügyre, mint a vármegyei kuítura javára tanitói működésűnk, ha e vármegye minden tanitója kivétel nélkül egy táborban egyesülve, vállvetve, testvéries egyetértésben egy
zászló alatt küzdene magasztos hivatásának
tudatában a fnrizeuBkodástól ment igazi valláserkölcs és műveltség testvéries egyesítésének szimbóluma alntt. És pedig a következő
cimtáblnval: „Csikmegyei tanító-egyesület'.
Akkor volnának gyűléseink a kultura munkásainak éltető eszmeforrásai, az önképzésnek
valóban nagyobb felszereléssel biró műhelyei,
az össztanilóság gondolatának és akaratának
igazi tükrei, szellemi erőpróbái. Akkor lehetue
igazi egységes, tervszerű és életre kiható vármegyei tanügyet, közoktatást és tanitói közszellemet teremteni.
Itt, e goudolatnál megtelik a lelkem valami
különös érzéssel és önkénytelenül felmerül
benne az a tépelődő kérdés: hát miért van
ez máskép, holott ezt követeli első sorban enuek az elmaradottnak hirdetett, vármegyének
jól felfogott érdeke a ezt súgja másodszor remélem minden józanul gondolkodó tauitónak
a lelkiismerete is.
Midőn e fölött tépelődöm az éj csöndjében,
eszembe jutnak az agyamban egymást kergető
gondolatok között Moltke tanitói és ennek kapcsolataképpen nz, hogy mekkora halalom van
letéve a tanítóság kezébe; mekkora alkalom
adatott neki az átalakítás nagy munkájának
keresztülvitelében, feltéve, ha az a tanitói tábor egységes és minden munkája ennek alapján tervszerű következetességgel hajtatik végre.
S dacára ennek, ugy látszik mi még most sem
vágjunk ennek teljes tudatában, vagy nem
akarunk lenni.
Az én szememben első és legfőbb szempont ez: A nemzeti jólét, boldogulás és kul-
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tura előbbre vitele népnevelői hivatásunk keretében erkölcsi alapon, minden melléktekintet
nélkül, először s testületi súlyúnk teljes latbavetésével jobbsorsunk kivívásának erélyes és
céltudatos elérése, megteremtése másodszor.
Nem lehet tehát kívánatosabb és Qdvösebb
dolog éB I-rendü kötelesség, mint Csíkvármegye tanítóságának egy tanítótestületté leendő
egyesülése; s igazán az lesz az úttörő és a
vármegye tanügyének önzetlen jóakarója és
egy nagy lépéssel elóbbrevivője, aki az egyesülést megteremti.
Nagyon Bzépen összhangba lehetne pedig
hozni mindent; nem lehet semmi ok az ettől
való idegenkedésre, csak igazi jóakarat és belátás kell hozzá egyrészről s az ez iránti közös óhaj és erős akarat kifejezése másfelől.
A most elmondottak képezik múltkori cikkemben jelzett ajánló levelemnek egy részéL Számítottam, hogy szemelvényül e cikkecske keretében még telüozok egy pár helyén való példát az egyeaüléB üdvös voltánuk részletesebb
megvilágítására.
Nehogy azonban unalmassá váljék kedves
olvasóim előtt ez a dolog, amely tele van lélektani és pedagógiai elmélkedéssel: ennélfogva a jövő Bzámnak tartom fel azokat.

KÜLÖNFÉLÉK.
Rendjelviieléai aogedély. A király megengedte,
bogy Hutiray Qyula brassói 24 honvédgyalogezredbeli főhadnagy a pápai Szent Sír-rend
lovagkeresztjét elfogadhassa és viselhesse.
— A főiapán Budapesten. Uyalókay
Sándor ióispáu vasárnap Budapestre utazott,
hogy a pénzügyigazgatóság és más, vármegyéket érdekló fontos ügyben eljárhasson.

— Városi képviselőtestületi gyűlés.

Városunk képviselőtestülete folyó hó 2n-éq
tartolta meg rendes tavaszi közgyűlését 4
képviselőtestületi tagok élénk érdeklődése
mellett. Az ülésen előterjesztette dr. Ujfalusl
Jenő polgármester részletes és a letűnt év
minden mozzanatára kiterjedő jelentését, melyet
az ülés tudomásul vett. Elfogadták a virus
mult évi majorsági számadásalt, a köztemetőre vonatkozó szabályrendeletet s egyben
utasították a városi tanácsot, hogy a legközelebbi 3 éven belől nyisson uj köztemetőt. A
képviselőtestület továbbá ismételten elhatározta, hogy a m. kir. kereskedelemügyi minisztertől a második hetivásár engedélyezését
kérelmezi, melyet a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara nem véleményezett.
Az Utcák kőburkolása tárgyában utasíttatott 4

Így szabadult meg a mi társaságunk egy nem .csinálhat üzlet' a régenl vásáron, nyukellemetlen útitárstól, de uem sokáig tartott a godtan bámulta az előtte elvonuló hosszú vopünkösdi királyság. Bármennyire is ügyeltek az nattestet. . .
ajtókra, Marosvásárhelyen egy Mózes vallású
Igy menekültek meg a fiuk másodszor is
ismét betolakodott közéjük a kalauz pártoló zsidótól s jókedvűen újra, meg újra rágyújtotközbelépésére.
tak a nótára:
Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja,
Alig szellőztették ki hát fülkéjüket, újra
Csikországba leszünk fiuk, végre valahára.
megtölti valami icikillut, még pedig olyan
«
nyiiulbher-féle. A fiuk erre már tényleg kifogynak türelmükből, s az egyik épen ki akarná
Este nyolc óra volt, iqjkor Qyergyosţţenţtuszkolni az uraságot, mikoi az megszólal, de miklóson kiszálltak, persze a II. osztályból (V),
nem magyarul, hnnem németül.
Természetes, volt ünnepélyes fogadtatás és
— Woliin fham Shi ? (Hova utaznak ?) A három napig dáridó.
fiuk elnevetik magukat s Erőss Péter megszóErőss Péter is elment a keresztapjához,
lítja Élthest: — Na barátom, beszélj bátyád- kért, kapott is tőle egy husz koronás aranyat,
dal, te nem bu;tál meg sohe a németbál.
s el ÍB költötte hamarosan.
— Xacb Csík — feleli a zsidónak Élthes.
Egyszer aztán, amint ámbolygott a Kos— Jha, 111 ge(ie null Sbaszreghen. (Ţ. i. a suth Lajos-utcán, azon törte a fejét, hogy mit
szászrégeni országos vásárra akart utazni jó osináljon, . , , gyalog menjen-e haza, találkoseft reményében.) Das istli Szhaszreghen ? — zott Tompos Gézával, aki épen a napokban
kérdi egy kis állomásnál.
tette le sikeresen az érettségit Összeölelkeztek.
— Nain, — feleli Éitbes s hirtelen meg— Hát hová mész Géia? — szólalt meg
villan agyában egy jó gondolat B igy szól ba- csüggedten Péter.
rátaihoz : — Bízzátok rám az öreget, eligazí— Hazamennék komám — feleli Géza hatom éu a dolgát.
tározatlanul, — de gyalog!
— Hát miért?
Ugy is történt A zsidó majdnem minden
— A suj egye meg, az érettségi bankett
állomásnál izgatottan érdeklődik : — Dhas isth
Szhaszreghen ? . . . Gernyeszeg, egy perc I — elvitte az utolsó vasam is. Egyet se busulj
kiált a kalauz. — Dhas isth Szhaszreghen 1 hékás, hazamegyünk mi ketten valatyogy, ha
Dhas isth Szhaszreghen ? — nyugtalankodik a máskép nem, hát gyalog, — Bzól Péter megzsidó kikelve képéből. Éitbes Bandi előbb te- vigasztalódva.
Igy aztán az utat a nyakokba vették Borszi magát, mintha, nem is hallaná, s csak aztán rémült képet csinálva, veregeti meg a zsidó zsova felé. Ugy látszik valami Bulyos átok nevállát, — Das ist Szászrégen I Das ist Szász- hezült reajok, mert biába káromkodtak, még
régen I! — Tbanke sbön, tbankhe sbön I — se találtak az uton bár egy roBsz ökör azeki'
hálálkodik a zsidó, s eszeveszetten szedve ret sem.
ÉJjjel tizenegy óra lehetett, mikor poroson,
össze rongyait, leugrik a vonatról.
A vonat füttyent egyet, a fiuk eltelve a jó fáradtan, egy hosszú év eltelte után otthon befogás sikerével, nevetve nézik a becsapott zsi- kopogtattak.
dót, ki mitsem sejtve, de épen nem azt, hogy
Hzászrégen ide még jó 30 kim. s hogy holnap
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CSÍKI

vúrosi tanács, bogy tegyen részletes javaslatot
és [erjesszen részletes költségelőirányzatot elé.
Határozatot kapott még a képviselőtestület
ei ry városi malom építése Ügyében és a városi uj köztér ügyében, hogy a kisajátítási jogot a kereskedelemügyi minisztertől megkaphassa.
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3-ik oldal.

területére állandó német-román tolmács- sebb, ha ezen segélyek egyes kiválaszoaá nevezte ki.
tott iparosoknak, avagy az iparosok
— AB uj főgimnázium. Mióta a csík- összességének adatnának.
szeredai uj főgimnázium építési rauukálatai
— A t a p i n t a t . A vasúti állomáson
befejeztettek közönségünk sürün keresi fel,
hogy gyönyörködhessen a monumentális épü- történt. Egy idegen utas megkérdezte
let szépségeiben. Többen azonban azzal a jo- az ott posztoló rendőrtől, vájjon jön-e
gos panasszal fordultak hozzánk, hogy a ka— As uj vasúti menetrend. Értesü- pukat a közönség előtt zárva tartják s igy az már a vonat ?
A rendőr odalépett a vágányokhoz,
lésünk szerint az uj májusi vasúti menetrend épületet nem tekinthetik meg. Ez — ugy
:i raadéfalvi hosszas (1—IV, órai) várakozási gondoljuk, nem felsőbb intézkedésre történik, rátette egyikre a lábát, kissé figyelt s
iilot mnjua 1-ével Csíkszeredában tette át, mi mert a gimnáziumot mi magunk is már több azután komoly képpel mondotta:
ízben megtekintettük. Vasárnap azonban meg— Jön már!
:ilt;il a közönség jogos panaszán némileg se- történt, hogy Pista pedelus egy emeleti ab— Hát azt honnan tudja maga a lágítve lesz. A gyimesi kedvezőtlen csatlakozá- lakban pipázott és két uri Hót férjeikkel ismé-iin azonban — sajnos — segitve nem lesz s igy telt kérés dacára nem boesájtott be. — A bával megállapítani ?
Honnan e ? — kérdezte, ami de• zeului is két nap szükségeltetik nekünk arra, közönség kérelmének teszünk eloget, mikor
rék
emberünk.
— Hát az ur nem hal
kérjük
a
gimnázium
igazgatóságát,
hogy
ren
liogy lîyiiuesig és vissza hivatalos dolgainkat delje el, miszerint az épület ha nem is min
lotta hírét solia a rendőri tapintatnak?..
elintézhessük.
dennap, ile legalább bizouvos napokon és idő— Halálozás. Simon Balázs kórházi gond- ben megtekinthető legyen.
nok, Uyergyószentmiklós városának hosszú
— Gyermeknapok szervezése. Az
idón át volt községi főbírája f. hó 25-én G7 1908. és 1909. években sikeresen megtartott
íves korában kirtelen elhunyt.
gyermeknapokat vármegyénk városaiban és
A kászonalcsiki járás népessége. községeiben ez idén is megismételik. A gyer
Ivizoltuk annak idején lapunk hasábjain meknapok az egész vármegyében folyó évi
vármegyénk járásainak és két városának junius 5 és U-án tartatnak meg ugyanoly móiupescget a lefolyt népszámlálás eredmé- don, mint az elózó években. A jövedelem öniivei szerint. A kászonalcsiki járás népe- kéntes adakozásból és a kereskedők két napi
s é i r e vonatkozó adatoknak azonban csak pénztári engedményéből foly be. A gyermekmost jutottunk birtokába, minélfogva azt napok tartása iránt a városokhoz és közsé
közöljük községenként külön-külön. — gekhez ugy a főispán, miut ali?páu lelkes
Csikszentgyörgy-Bánkfalvának népesége hangú felhívást bocsájtottak ki

— A jogi oktatás éa vele a jogi vizsgán mai rendjének gyökeres reformja küszöbön áll. Balogh államtitkár már az anként
megtartásakor kijelentette, hogy ezt a kérdést
tekinti a kultusztárca legégetőbb s leggyorsabb
megoldást követelő problémájának. Sőt, hogy
a reformterv kivitele még gyorsabban történhessék, — annak rendeleti uton való életbeléptetésére is felhatalmazása lesz. Az ügyvédjelölti gyakorlat meghosBzabitására vonatkozó
törvényjavaslat már beterjesztetett a képviselőházba. Abból legkésőbb május havában törvény lesz,a mely az ügyvédjelölti gyakorlatot
két évvel meghosszabbítja s a gyakorlat megkezdését a doktorátus megszerzésétől teszi
függővé. A kiknek tehát jogi vizsgái, (szigorlat, alap-államvizsga vagy ügyvédi vizsgái
vannak hátra saját érdekben siessenek, mert
az uj rendszer az egesz vonalon a v'zsgák
anyagának megtizszereződését és eddig nem
— Az ipartestület — közhiva-ismert szigorúságot és precizitást hoz majd
tal. Rendkívül nagy fontosságú elvi magával. K tendencia különben már is érezdöntést hoz itt a kereskedelmi minisz- hető, mert a censorok lépten-nyomon fokozódó
ter. A miniszter ugyanis utasította az követelmények, — támasztanak a vizsgázóval
A ki tehát csak teheti, fogjon a kéipartestületeket, hogy az iparossegédek- szemben.
szüléshez, amelynek egyedül célravezető : időt,
ről és tanoncokról vezetett névlujstroin fáradságot és költséget megtakarító gyora és
másolatát a munkaadók nevének feltün- biztos módját „A jogi vizsgák letétele" c.
tetése mellett az adókivetés céljaira a munkában (IV. kiadás,-Negyvenedik ezer) tapénzügyiguzgutóságoknak pontosan küld- lálja leírva. — Díjmentesen küldi Dr. Dobó,
jék meg Kimondja a rendelet azt az Kolozsvár, Bolyai u. 3.

érdeken döntést is, hogy a rendelet ellen
felhozott az a kifogás, hogy az ipartestületek közhatóságoknak, illetőleg köz
hivataloknak nem tekinthetők és igy a
szóban forgó kimutatások szerkesztésére az ipartörvény értelmében nem kötelezhetők, helyt nem állhat, mert az
ipartestületek az ipartörvény értelmében reájuk ruházott hatáskörben, mint
hatóságok, tehát közhivatalok járnak el.

— Állategészségügyi szakfe-

lügyelet. A földmivelésügyi miniszter
rendeletet intézet az összes törvényhatóságokhoz, a melyben rámutatott arra,
volt 1900-ban 4602, távollevő 140, 1910hogy az állategészségügyi rendőri igaz— Műkedvelő előadás. F. hó ±!-én
ben 3573, távollevő 554, Kászonujfalu- Csiktaploczán az „Árvalányhaj" ciiuü népgatás mindinkább fokozódó igényei szüknak 1900-ban 1767, távollevő 377, 1910- színmű sikerült előadásban került szinie. A
ségessé tették a szakfelügyeletnek közműkedvelők lelkes kulturális
ben 1757, távollevő 482, Kozmásnak esiktaploezai
vetlenebbé való tételét. E célból a mimunkát végeznek az által, hogy évenként többniszter elhatározta, hogy az 1900. XVII.
1900-ban 1231, távollevő 230, 1910-ben ször nagy fáradsággal összehozzák a község
t. c -ben szervezett m kir. központi ál1393, távollevő 345, Lázárfalvának 1900- intelligenciáját és sikerült előadásaikkal a lafőfelügyelői állást ez év
ban 830, távollevő 55, 1910-ben 835, kóság erkölcsére szemmel láthatólag neme— Üdülőhelyek tanitóknak a lategészségügyi
sitóleg
hatnak.
Áll
ez
főleg
az
utóbbi
évekre,
távollevő 153, Csikszentsimonnak 1900- mikor a műkedvelők lelkes gárdája mondhatni Székelyföldöt). A marosvásárhelyi május 1-én betölti és tudatja, hogy enban 1505, távollevő 64, 1910-ben 1493, a község egész fiatalságát tagjai közé sorozta. Székely Társaság Marostorda, Udvar- nek az összes m. kir. állatorvosi szoltávollevő 205, Csatoszegnek l90O-ban Jóleső örömmel konstatáljuk ezt, mert Csik- hely, Háromszék és Csík vármegyékben gálatra kiterjedő szakszerű főfelügye992, távollevő 40, 1910-ben 978, távol- taplocza egyike a legrendezettebb és legjob- néhány nyári üdülőhelyet rendez be az lettel kapcsolatos teendőknek ellátásálevő 139, Kászonjakabfalvának 1900-ban ban fejlődő községeknek, mely az utóbbi idén is tanítók számára. Részletes tájé- val ez év május l-től kezdve Uhlyarik
alatt óriási átalakuláson ment keresztül.
Ti tus m. kir. állategészségügyi főfel1308, távollevő 171, 1910-ben 1237, tá- évek
Népe józan és munkás lett. Nagy érdeme eb koztatót bárkinek készséggel küld e
vollevő 421, Csikszentmártonnak 1900-ban ben a község vezetőségének, főleg Márkus tárgyban Szenlgyörgyi Dénes a társa ügyelőt bizta meg. Intézkedik továbbá
a miniszter az állategészségügyi kerü1464, távollevő 41, 1910-ben 1015, tá- Kndre plébános és l'éter József községi jegy ság titkára, Marosvásárhelyen.
letek uj terület beosztását tíz kerületbe
vollevő 106, Csikcsekefalván 1900-ban zónek, kik fáradozásaikkal elismerést érde
—
Jelöltek
felvétele
a
cs.
és
melnek. A folyó hó 2'J én tartott műkedvelő
állapította meg. A mi megyénk a tize1161, távollevő 33, 1910-ben 1267, tá- előadáson
kir.
nagyszebeni
gyalogsági
had
a közönség, mely az iskola nagy
vollevő 143, Csikmenaságon 19oO-ban termét teljesen elfoglalta ugy a műkedvelőket, apródiskolába. Az I-sö évfolyamba dik kerületbe esik Brassó székhelylyel
2047, távollevő 29, 1910-ben 2l59, tá- mint Márkus Kndre rendezőt zajosan megtap- az 1911 — 1912 iki tanév kezdetével és a felügyelői teendők ellátásával Karvollevő 230, Csikszentimrén 1900-ban solta. A műkedvelők igen jól játszottak és kel- (szeptember hó közepe táján) körülbelül deván Ernő m. kir. fóállatorvost bizta
1739, távollevő 25, 1910-ben 1699, tá- lemes estélyt szereztek a községnek, melynek 25 oly testileg alkalmas ifjú vétetik fel, meg a miniszter. Ezen területbe tartozvárosunkból is igeu sokan résztvettek
nak még Háromszék vármegyéu kivül:
vollevő 292, Tusnádon 1900-ban 2342, soraiban
aki f. év szeptember 1-ével 1-1-ik élet- Beszterce-Naszód, Brassó, Csik, Fogaras,
az előadáson.
távollevő 108, 1910-ben 2269, távollevő
korát már elérte, de a 17iket még
Hunyad, Maros Torda és Szeben vár— A tandíjmentesség kiterjesz-nem lépte, hajlammal bír a katonai megyék,
333, Csikverebesen 1900-ban 4o5, távolMarosvásárhely tbjf. város és
levő 28, 1910 ben 386, távollevő 47, Ká- tése. Eddigelé az állami középiskolák- pálya iránt és valamely közép vagy ezen felügyelő hatáskörébe tartozik a
szonimpéren 19o0-ban 1158, távollevő ban. - polgári iskolákban a taudijme.ites polgári iskola négy alsó osztályát leg- Romániával szemben fennálló m. kir.
72, 1910-ben 1140, távollevő 290, Ká séget csupáu a tanférfiak gyermekei él- alább elégséges eredméunyel végezte. belépő állomások felügyelete is. A renszonaltizen 1900-ban 970, távollevő 75 vezték ; míg most a vallás- és közök A felvételi vizsgára és a kérvények delethez csatolta még a miniszter a in.
1910-ben 987, távollevő 152, és végül tatásügyi miniszter az összes állami tiszt szerkesztésére nézve bővebben nyilat- kir. állategészségügyi főfelügyelő hatásKászonfeltiz 1900-ban 1233, távollevő viselők és szolgák gyermekeire is ki kozó felvételi szabályok 45 fillér be- köréről alkotott szabályzatot és arra
küldése után a liadapródískolánál kap- kéri a törvényhatóságokat, hogy az ál
115, 1910-ben 1247, távollevő 2ol. A terjesztette a tandíjmentességet.
járás népesége 1900-ban összesen 27090
— Harmadik osztály a gyors- hatók. Fizetéses hely iránti felvételi lategészaégűgyi szakszolgálat fejlesztése
lélekből állott, míg 1910-ben 27533 szám- v o n a t o n . Az utazó közönség és tóként kérvények már az 1910—1911 iki évi érdekében tett intézkedéseit vegyék tuláltatott össze. Ebből láthatjuk tehát, hogy a kereskedelmi u'azók körében nagy iskolai végbizonyítvánnyal is ellátva, domásul és a törvényhatóságok terülea kászonalcsiki járás szaporodása jóval örömet fog kelteni Hieronyini Károly legkésőbb folyó évi julius hó 8-án az tére kirendelt állategészségügyi felügyeelmaradt a vármegye föbbi részeitől.
kereskedelemügyi miniszter ujabb terve, iskolaparancsnokságnál nyújtandók be. lőt munkája teljesítésében támogassák.
hogy a gyorsvonatokon is fognak III Ha a jelölt esetleg pótvizsgára utasít— Az országgyűlési képviseldvál asztok osztályú
kocsik közlekedui, természete tatott, akkor a kérvényhez egy ideig— A fináncok számát szapoösszeírása. Az országgyűlési képviselősen
korlátolt
számban. Azonkívül hizo lenes bizonyítvány melléklendő. Hiányo- rítják. Ez évben lép életbe az nj szeszválasztók 1911. évi névjegyzékének kisan
felszerelt,
közvetlen
a
beterjeszigazítása, illetve az 1912. évi állandó név- íiyos vonalk erületekre szóló bérletjegyek tési határnapon Julius 8 án) beérkező adótörvéuy, — ennek következtében a
jegyzék összeállítása tárgyában a várme- is fognak kiadatui és a bérletjegyek te- kérvények nem vehetők figyelembe. pénzügyminiszter jelentékenyen szapogye központi választmánya f. hó 15-én kintetében igy éppen a turisztikára és Magyar állami alapitváuyi díjmentes rítja a pénzügyőrök számát. 100 uj
Fejér Sándor alispán elnöklete mellett a kereskedelmi utazásra való tekintet- helyre pályázóknak folyamodványa a szemlészi állást létesít egyenkéut 1200
kor. és 100 pénzügyőri fővigyázói álülést tartott, melyen a vármegye négy tel is.
in. kir. honvédelmi minisztériumhoz ter- lást évi 1000 kor. zsolddal. A szükség—
Kinevezés.
Az
igazságügyminiszter
választókerületének ideiglenes névjegyzé- Jakab László csíkszeredai törvényszéki dijno jesztendő be. Az eire vonatkozó „Pályáhez képest még emelik ezt a létszáiLot.
keit vizsgálta felül és egyesek felvétele kot a nagyszalontai járásbírósághoz Írnokká zati Hirdetmény" a benyújtási időpont
— Veszett macska Ditróban.
valamint minden más adatok hirdetésé
tárgyában határozott. Az összeállított név- nevezte ki.
Vogel Samu ditrói gyári hivatalnok
jegyzékek 1—1 példányát megküldötte a
— Díjmentes távirat a vasúton. vel, a Rendeleti Közlönyben (esetleg a macskája
megveszett és Róza nevű 10
városoknak és községeknek hirdetmény Sokau nem tudják, hogy a vasúti Allo Budapesti Közlönyben) közzététetik.
éves leánykáját megharapta. A macskát
kapcsán, mely szerint azok Csíkszeredá- másokon felejtett tárgyakért a követ
— Triesti általános biztosító társulat lebunkózták, a leánykát a budapesti
ban és Gyergyószentmiklóson a városi kezó állomásokon a kárt szenvedett az
Assicurazioni Generali) Budapest, V., Do- Pasteur-intézetbe szállították.
tanácsnál, nagy és kis községekben a köz- elvesztett tárgyakért díjmentesen távi Irottya-utca
10 és 12. A .Közgazdaság' rovaségi előljárósággknál f. évi május 5-tól ratozhatik s a leszállási állomáson a for- tában közöljük a Triesti általános biztosító
— Üdülőhelyek tanítóknak a
25-ig, vagyis 20 napon át, 1—1 példány galmi szolgálatot teljesítő hivatalnok, társulat (Assicurazioni Generali;, e legnagyobb, Székelyföldön A marosvásárhelyi széa vármegye kiadóhivatali helyiségében ha a fél jelentkezik; köteles jegyzö- leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk kely társaság Maros-Torda, Udvarhely,
ugyanezen időben közszemlére ki lesznek könyvet felvenui az elveszett tárgyról mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a Háromszék és Csikvármegyében néhány
társulat mindenkinek, aki « célból hozzá fortéve s azok ellen május 5-től 15-ig írás- s távirat utján intézkedni annak vissza- dul a legnagyobb készséggel szolgál. Az in- nyári üdülőhelyet rendez be az idén is
ban felszólalni, és e felszólalásokra május szerzése érdekében.
tézet elfogad : é 1 e t-, t ü z-, szá 11 i tmá n y-, tanitók számára. Részletes tájékoztatót
v e g - és b e t ö r é s e l l e n i biztosításokat bárkinek készséggel küld e tárgyban
16 tői 25-ig Írásban észrevételeket tenni
— Kisipari subvenciók. A ke üKözvetít
továbbá: jégbiztosításokat a Magyar Szentgyörgyi Dénes, a társaság titkára,
lehet. Mindkettő a városi tanácsnál, il- reskedelmi miniszter a kisiparosoknak
jégés viszontbiztosító r. t., baleset és sza- Marosvásárhelyen.
letve községi avagy körjegyzőnél a köz- gépekkel való segítésében az eddigi vatossági
biztosításokat az Első o. általános
ponti választmányhoz címezve adandó be. módszertől el akar térui. Ez okból meg- baleset ellen biztosító társaság, valamint ke— K é s e l é s a v o n a t o n . Folyó hó
és óvadékbiztositásokat, eltulajdonítás, 19-én a Csíkszereda felöl Oyergyó felé
— Eljegyzés. Szántó I. Ádám f. kereste az egyes ipartestületeket, hogy zességi
lopás, hűtlen kezelés és Bikkasztás elleni bizhó 17-én eljegyezte László Antalné Bi- tegyenek jelentést arról, hogy az egyes tosításokat és versenylovak, telivérek és egyéb érkező esti vonaton utazott György Isthelységekben
milyen
foglalkozású
és
értékesebb
— tenyészállatok biztosítását a ván gyergyószentmiklósi lakos hazafelé.
rikéjét Gyergyóujfaluban.
.Minerva" általános biztoBitó részvénytársaság Mikor a esikkarezfalvi állomáson a vo— Uj tolmács. A csíkszeredai tör- hány iparos kapott eddig államsegélyt, számára.
A csíkszeredai ügynökség: Agrár Ta- nat megállófélben volt, Márton Ferenc
mennyiben felelnek meg azok a váravényszék elnöke Mayer János csíksze- kozásnak
és Bokor István csikjenőfalvi lakosok,
s melyik mód volna a helye- karékpénztár marosvásárhelyi fiókja.

redai főgimnáziumi tanárt a törvényszék
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György látván volt asolgái a tűikén keresztül menve, egyikOk az alvó embe
ren kéaael két súlyos sebet ejtett. Az
erősen vérző sebeket Simon Endre és
Kovács Kálmán köiségi jegyzők kötözték be; a súlyosan sérült György Istvánt Nagy Lajos városi orvos a kórházba szállíttatta. A vizsgálat tettesek
ellen folyamatban van.
— Tüz Szomorúan végződött Csikszentdomokoson folyó bó 18-án Kedves István 8 éves
tiu pajkossága. A szlllök távolléte alatt játék
közben gyufával a csűrös kertben levő szalmakazlat meggyújtotta. A kazal a csiirböz oly
közel volt, bogy a tüz a szénába belekapott.
A kigyúlt cslirtól aztán meggyuladtak Biró
András, Kerencz Márton, Ferencz Péter, ifj.
Kedves Dániel és Biró Péter gazdasági épületei és teljesen leégtek.
_ Halálos b a l e s e t F. hó 24-én id. Sándor János salainási lakós Gál János nevü társával Gyergyóalfaluba mentek szénát vásárolni. Haza jövet Gyergyóalialu között egy
lejtős helyen a különben is ijedős tormészetü
lovak valamitől megijedve, a megrakott szekeret hirtelen oly erővel ragadták el, hogy
Sándor János, ki a lovakat hajtotta, fejjel
előre a magasból lebukkott éa szörnyet halt.
Feleségét és 8 gyermekét hagyta hátra.

IRODALOM,

CSÍKI

17. atim.
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életbiztositisi tőkeössiegek 1.106.056,566 kor.
és 66 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 48.846,893 korona és 37 fillérre
rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka
28.140,354 korona 72 fillérrel 927.285,232 kor.
15 fillérre emelkedett Az életbiztositottak
osztalékalapja 6.348,761 korona 59 fillért tesz
ki. A tüzbiztositási ágban, beleértve a tükSrüveg biztosítást, a díjbevétel 17.126.548,785
korona biztositáji összeg után 29 243,814 kor.
26 fillér volt, miből 10 304,691 korona 19 fill.
viszontbiztosításra fordított, ugy, hogy a tiszta
díjbevétel 18.939,123 korona 07 fillérre rúgott
és ez összegből 13 669,865 koroua 05 fillér
mint díjtartalék miuden tehertől menten jövő
évre vitetett át. A jövő években esedékessé
váló dijkötelezvények összege 137.113,154 kor.
31 fillér. A betörésbiztositási ágban a dijbe
vétel 1.331,117 korona 55 fillérre rúgott, miből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 713,530 korona 19 fillért tett ki. A
szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett
4 562,716 korona 18 fillérre rúgott. Károkért
a társaság 1910-ben 40 729,844 korona 11 fill.
és alapítása óta 1.018.074,811 korona 43 fill.
tizetett ki. E kártérítési összegből hazánkra
201- 616,256 kor. 21 fillér esik. A nyereség
tartalékok közül, melyek összen 26.304,585
koroua 84 fillérre rúgnak, különösen kiemelendók : az alapszabályszerinti nyereségtartalék, mely 6.300,000 koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására alakított tartalék,
mely az idei átutalással együtt 17.977,207 kor
12 fillérre rug, továbbá felemlítendő a 160,000
koronára rugó kétes követelések tartaléka és
az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással
1.807,378 korona 72 fillért tesz ki. Készvényenkint 700 arany frank osztalék kerül kifizetésre.
A társaság összes tartalékjai és alapjai,
melyek első rangú értékben vannak elhelyezve,
az idei átutalások folytán 366.829,741 korona
U8 fillérről 392.746,965 korona 47 fillérre
emelkedtek, melyek következőképpen vannak
elhelyezve: 1. Ingatlanok éB jelzálog követelések 84.633,138 korona 94 fillér. 2 Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 32.702,122
korona 48 fillér. 3 Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 4.350,786 korona 18
fillér. 4. Értékpapírok 255 330,660 koroua 59
fillér. 5. Követelesek államoknál és tartományoknál 9.318,772 korona 15 fillér. G. Tárca
váltók 601,700 korona 78 fillér. 7. Készpénz
és az intézet követelései a hitelezők követeléseinek levonásával 5.808,784 korona 35 fill.
Összesen 392.746,965 korona 47 fillér. Ezen
értékből 80 millió korona magyar értékekre
esik. Ezen alkalommal arra utalunk, hogy
az Asoicurazioni Generali legújabb leányintézete, a „Minerva" általános biztosító részvénytársaság Budapesten a kezességi és óvadék-,
valaminit az eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosítást, nemkülönben a versenylovak, telivérek és más értékesebb tenyészállatok biztosítását vezette
be, mint uj ágazatokat hazánkban.

Tavaszi kerti újdonságok.

bet szanatórium sorsjegyek örvendtek élénkebb keresletnek.
A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a 200O darab magastörzsü rózsa, cserépkövetkezők:
rózsa, futórózsa, szőnyegnövények, pálápr. i a
ápr. 20.
Magyar bank részvény
724.—
734.75 mák, thuga (Cyprus), 2 méter magas ezüst
Beocslul cemeutffyAri részvény
835.90
856.50 fenyők. Palántok a hideg időjárás miatt
Kfiszéobáoyaés téglagyári részvény695.—
712 50 csak május hóban lesznek kiadhatók. —
Magyar általános bószénbánya r. 720.50
744.—
Salgótarjánt Itöszénbáuya részvény 659.53
67650 Alma-, körte- és megyfa, ribiszke, saláta,
Magyar gázlzzófény részvény
856.—
916.— retek, hagyma azonnal mérsékelt ár melKlotild vegyiipart részvény
276.50
29EL50
lett kapható. Kiváló tisztelettel:

Fakihasználási hirdetmény.

H e l v i g G. J á n o s kertészete,

Csikszépviz-Kóstelek község közelében fekvő, Bórda nevü erdőségből,
Sulcza vizére hajló részen, mintegy
300 hold területen levő, I-só és Il-od
osztályú 50—80 éves lucfenyő erdő,
melyben erdómérnöki felmérés szerint
47,600 m" gömbhaszonfa
találtatott,

P T l o H n esetleg bérbeadó
í ^ / í d ^ x y j egy kétkövü vizi
lisztelő malom, amely Szépvizen
van, a Malom-utcába. — Értekezhetni:
Özv. Smilovszky Jánosnénál, Szépvlz.

285,600 koronáért szabad késből
azonnal eladó.

Csíkszeredában, a vasúti állomással n e m b e n .
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Eladó Taplocza és Csíkszereda kűzStt
Az erdőség ugy Magyarország, mint
Románia felé könnyen kihasználható s
a kihasználás azonnal megkezdhető. mely áll 3 szoba, konyha, kamara, pince
és pincelakásból. Bővebb felvilágosítást
Á vételi feltételek, térképek és becsad lapunk kiadóhivatala.
1—3
lési adatok Dr. Tauber József csíks z e r e d a i ü g y v é d n é l betekiutbetók. Egy kevéssé használt fedeles kocsi

egy kőház,

eladó.

A gyergyószentmlklósi kórház Igazgatósága.
flátrai Ferenc Béla költészete.
H o l ? Megmondja e lap kiadóhivatala.
Szám: 110—1911.
Kevés könyv van, amelyben aunyi
csín és kellem érvényesül s amelynek
lapjain esprit, finomság és mllvészi kiA gyergyószentmiklósi megyei kórCsikbánkfalva közbirtokosság elnökvitel oly b ő s é g e i volna található, mint
háznál megüresedett f e l ü g y e l ő i állásra sége által közhírré tétetik, hogy Csika Mátrai Ferenc Bél» „Diák utazások*
ezennel pályázatot hirdetek s felhivom az bánkfalva közbirtokossága tulajdonát kécimü kötetében. A fővárosi sajtó is elarra pályázni óhajtókat, hogy sajátkezüleg pező „Lesőd rétje" nevü legelő területe
ismeréssel nyilatkozott a jeles könyvről,
irt kérvényeiket — a vármegye alispán- 60 kat. hold területtel, továbbá „Lóvászó
melyben páratlan bájjal vanuak elbejához címezve — folyó évi május hó 10-lg patak" nevü legelő északi és déli része
szélve az édea, aranyos diákélmények.
alattirt igazgatóhoz nyújtsák be.
mintegy 1200 k. hold területtel egy évre
Nem nagy könyv az egész. De taEzen állás 800 korona évi fizetéssel, haszonbérbe kiadatik, Csikbánkfalva közlán annál jobb. Igy a melléuyzsebébe
egy szobából álló lakás, fűtés és világí- ségházánál f o l y ó é v i m á j u s h ó 4 - é n
is teheti az ember, hogy bárhol és bárd é l e l ő t t 9 ó r a k o r megtartandó nyiltás élvezetével javadalmaztatik.
mikor elővehesse, s isuiét és újfent
A felügyelő a kórházban köteles lakni vános árverésen a következő kikiáltási
végig élvezze a hűség és természetess állását folyó évi junius hó 1-én kell árak mellett:
ség zománcával ékes, napsugaras törLesőd rétje 300 korona, azaz háromelfoglalnia.
téneteket.
száz korona;
Gyergyószentmiklós, 1911. évi április
Finoman cizellált históriák a „SzaLóvászó patak 800 korona, azaz nyolchó 12-én.
badórák-1 ciinll könyvecske elbeszélései
száz koronában fog kikiáltatni.
Dr. Dobrlbán Antal,
is. A ki'atorválasztás és másféle megAz árverezni szándékozók az árverés
2—3
kórházi igazgató.
figyelések egy hivatásos pszihiáteruek
megkezdése előtt a kikiáltási árak 10%-át
Dgyes feljegyzései. És — nem tudom,
lefizetni kötelesek.
másnak ugy tetszik-e ? — mintha az
A közbirtokosság elnöksége:
efféle pszikológiai megfigyelésekben a
Csikbánkfalván, 1911. évi április hó
szakszerű oktatással, mérsékelt díjazás
Mikszáth hatása nyilvánulna... Esztinkbe
6
jut önkénytelenül a „nagy palóc" kaszamellett kezdőknek és haladóknak hely- l ; 22-én.
vásárlójn s egyik-másik irása. Mátrai
IT], Potyó Antal,
Bálint ferencz,
beli uri nő. Bővebbet a kiadóhivatalban.
Ferenc liélának erről a könyvéről is A .Hermet" Magyar Általános Váltóihlet Réu
közbirt. jegyző.
közbirt. jegyző.
tetszéssel irt a fővárosi lapok javarésze. vénytárutág, Budapest, heti jelenlése a tAzade
Sz. 605—1911.
1-3
Mig az erdélyi „Közművelődés" a „Diak
forgalomról ét pénzpiaciról.
Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz.
kj.
utazások " at dicsérte meg szokatlan
Budapest, 1911. ápril. 20.
melegséggel. Ez a szokatlanság azonban
A budapesti értéktőzsdén a legutóbbi hetet
nincs az objektivitás rovására, mert is a helyi értékek egyes kategóriái iránt nyiluj kiadásban megjelent. — Kapható:
Csikmindszent község eladja Csíkcsak egy tekintet, egy belepillantás a vánult éléuk érdeklődés jellemezte, ugy hogy
Szvoboda József üzletében Csíkszereda.
mindszent
község
házánál
1011.
é
v
i
m
á
könyvbe: s mi is osztozni fogunk a bí- ezen papírok a rohamos kereslet hatása alatt
jus hó 15-én délelőtt 10 órakor
ráló jóhangu kritikájában, kedvező vé- jelentékeny áremelkedést értek el. A pénzviszonyoknak legutóbbi jelentésükben emiitett kezdődő nyilvános szó- és írásbeli árveleményében.
kisebb megfeszülése, mely ugyan az utóbbi
Tagadhatatlan, hogy a könyveknek napokban némileg csftkkent, nem befolyásolta résen a tulajdonát képező és Csikmindárnyoldalai is vannak. Így némely tör kedvezőtlenül a tőzsde irányzatát és egyes szent község határában fekvő erdejében
ténet mondanivalóit tömörebbre, rövi- vezető papíroknak is áremelkedésben volt ré- a 80954—1910. F. M. rendelettel kihasz- A tanév vége közeledtével felhivom a t. tadebbre foghatta volna; a szerkezet né- szük. A helyi értékek közül a világítási, kő- nálásra engedélyezett lucfenyő fáját.
nitó urak figyelmét az üzletemben lévő jó
szén és tégla értékek voltak főleg favorizálva.
Az eladás tárgyát képező iucfenyöfák
hol lazább, mintahogy várnók, s mint a
minőségű papíron készült vizsgái lapokra.
törzsenkénti
felvétel
szerint
melmagasságBankrészvények közül magyar hitel, valakomponálás szabályai azt előírnák.
Tisztelettel:
mint Magyar bank részvények voltak kere- ban kéreggel együtt mérve 12—54. átl.
Mindazonáltal konstatálnunk kell, bogy settek
és utóbbiak, tekintettel arra, hogy a 22 cm. átmérőjű 1060 drb és körülbelül
nem köznapi irodalmi termékkel van részvéuyek párisi jegyzésének kilátásai ellendolgunk. És ha mégis kellő méltájylás- őrizhetetlen hirek szerint javultak, nagyobb 389 köbméter haszonfát tartalmaz.
5-6
A vágásterület 7 kat. hold kiterje
ban nem részesülnek : ez nem az iró vételekben vásároltattak. Egyéb bankrészvények
iránt
nem
igen
mutatkozott
különösebb
désü
s
az
országúttól
5,
a
legközelebbi
hibája, hanem azon részvétlenség rováérdeklődés.
vasútállomástól l 3 ' 5 kmtrnyire fekszik.
sára írandó, amely az erdélyi közönséfó érdeklődés, mint fentebb emiitettük,
Kihasználási időtartam egy év.
get — az uj írókkal szemben — jel- az A
ipari értékek felé fordult: a téglaértékek
Kikiáltási ár 178u korona, melyen alól
lemzi.
közül a Kőszénhánya és téglagyári (Drasche)
Pedig Mátrai Ferencz Béla, várme- részvények folytatták mult heti emelkedő irány- ajánlatok nem fogadtatnak el.
Bánatpénz a kikiáltási ár lO°/0-a.
gyénk tehetséges irója, megérdemli, bogy zatukat éB élénkebb forgalom fejlődött ki uj
Árverési feltételektől eltérő, későn ér
észrevegyék és költészetének elisme- laki téglagyári, valamint, Egyesült tégla- és
cemetgyári részvényekben. Köszénbánya érté- kezett és utóajánlatok nem fogadtatnak el.
réssel adózzanak.
kek közül ezúttal a Magyar Általános kőszénAz árverési és szerződési feltételek
Aki csak a Csíki Lapokban megje- bánya részvényeken kívül a Salgótarjáni, valent egynéhány versét ismeri is, már lamint Északmagyarországi köszénbánya rész- alólirott elöljáróságnál és a csíkszeredai
bepillantást nyerhetett írói képességé vények is igen keresettek voltak és mjndkét erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt
nagyobb áremelkedést ért el. Érdek- megtekinthotők.
nek tartalmasságába, szinbőségébe éa részvény
lődéB mutatkozol tovább folytatólag Beocsini
Csikmindszent, 1911. április 27.
gazdagságába.
cemetgyári, Ganz és Társa vasöntöde és Rí
As emiitett könyvek kQlömben még mamurányi vasmű részvények, valamint a vi Kovács Béla,
Silló Lajos,
mindég kaphatók a szerzőnél, Csíksze- lágitóvállalati értékek közül Osztrákmagyar
jegyző.
biró.
gáz,
Egyesült
izzólámpa
és
főleg
Magyar
gázredában.
Földes Zoltán.
izzófény részvények iránt, mely utóbbiak elért
legmagasabb árfolyamukon zárultak. Az utóbbi
E l a d ó
napokban Klotild vegyiipari részvények kéKÖZGAZDASÁG.
pezték élénk érdeklődés tárgyát, mely rész- Osiktasnádi P á t r u b á n Antalnál
vények beavatott oldalról nagy tételekben váA Trieatl Áttaláam NztatHé Táradat
sároltattak.
p r H Ú H A L O H "VI
(Assicurazioni Generáli) f. évi március hó
18-án tartott 79-ik közgyűlésén teljesítettek
A sorsjegypiacon a konv. jelzálogsorsje mely helyben is használható, vagy
be az 1910. december 31-én érvénybea volt gyek éa a kisebb sorsjegyek közül az Erzsépedig el is vihető.
s-so

Pályázati hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Z o n g o r a ó r á k a t ad

Faeladási hirdetmény.

Ima- és énekeskönyv

Tanitó urak figyelmébe.
Szvoboda József.

egy teljesen felszerelt s jelenleg üzemben lévő szódavíz gyár
az összes felszerelésekkel.
Értekezhetni lehet Gözsy Árpád
gyógyszerészszel Csíkszereda.

Vendéglősök és
italmérők figyelmek
Az uj törvényileg elrendelt

BORHYILTÁNTARTÁSI ÍÖmSKŰK
kaphatók:

SZVOBODA JÓZSEF
könyvkereskedésében.

17. sxáni.

CSÍKI

5-lk oldaL

l a p o k

Hirdetmény.

KALMÁR és EN6EL BTJTOE
MOTOR- ÉS CÉPCYÁR

-A.

Városi raktár és iroda:

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a |Wagyar Királyi Pénzügyminisztérium
ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXVIII, sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a fóárusitóknak árusítás végett
kiadatlak.
Az 1. osztály húzása 1911. május hó 18. és 20-án tartatik meg. A húzások
a f/lagyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a luizási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1911. évi április hó 23-án.

„Brassói Bútorkészítő Iparosok
Arucsarnok Szövetkezeténél"

BUDAPEST

olcsó és finom kivitelben,
jutányos ároo, ked v ező feltételek mellett kapható.

Gyár:

V., Lipót-körut 22. VI., Üveg-utcza 19.
Világhírű! Eredeti! „Benz"!

^

Raktár-készlet: hálók, ebédlük, uri-szobák
és szalon-berendezésekből; elvállal: tel
jes lak-, középületi és konyhaberendezé
seket: készit: eoinmers és kárpitos árukat.

Költségvetés dijmentesen.

MA6Y. KIR. SZAB. OSZTÁLYSORSJÁTÉK l<ÍAZCATÓSÁ<SA.

Megtekintés vételkötelezettség nélkül.
Kolostor-utca 36.
Cell-palota.

Tolnay.

Hazay.

Szivógázmotortelep. — A jelen
koi legolcsóbb Uzeuie.

„BENZ" n y e r s o l a j - m o t o r .

Igéi

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan esskösöltetnek.

Jóforgalmu singes üzletemet elfogadható feltételek mellett juniusl-töl

3

ELADOM.

MATHE

Van szerencséin a nagyérdemű hölgyközönség szíves tudomására hozui,

hogy a tavaszi és nyári idenyre dúsan fölszerelt raktárom áll a t.
hölgy kézönség rendelkezésére.

A bolthelyiséget a legjutányosabb áron bérbeadom

Dusvalaszték eredeti párisi modellekben, egyszerű és diszkala-

pokban.
Kehinek, bársonyok, szallagok. virágok, disztollak, esattok, gumi
övek, uói gallérok és fátylak Mindennemű kézimunka szövetek, himzó-selymek,
cérnák, pamutok elörajzult és kezdeti díszmunkák, monogramok és elönyomatok.
Elvállalok mindennemű alakítást és javítást. Kívánatra választékot vidékre készséggel küldök.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, maradtam teljes tisztelettel

Zakariás L. Antal, Szépviz.
Elismert legjobb gyártmány
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplőkészleteit,
amelyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

IBIBIBI51IB1B151BIB1SIIBIBIBIIB1B15IIBIB15IIB1

Első magyar részvény serfőzde kiviteli Márciusi sör.

1f

-

Kőbányai polgári serfőzde
részvénytársaság Márciusi sör.

Telje9 jótállás, kedvező fizetési feltételek.
Költségvetés, árjegyzék ingyen és bérmentve.

DUPLA-MALATA SÖR naponta fri?s töltés.

N a e GynláDál, Csrtszereilálian.

Kőbányai Dréher

ÉRTESÍTÉS.

A sör idény beálltával van szerencsénk a nagyérdemű helyi magán sörfogyasztó közönséget értesíteni, hogy a sörnek a házhoz való szállítását
megkezdtük. Szekereink reggel nyolc órakor a sört kihordják, amiért
tisztelettel felkérjük napi szükségletét — lehet az egy palack is —
velünk rövid utón tudatni szíveskedjen, ho^y az elszállítást naponta
pontosan eszközölhessük. — Répáti ásványvízre színién elfogadunk
előjegyzéseket,
mit szekereinkkel naponta egyszer hazaszállítunk.
1-17
Teljes tisztelettel:

1910. el. 15'E. 7. sz.

Pályázati hirdetmény.
A felügyeletein alatti gyergyószentniiklósi kir. járásbírósághoz rendszeresített ro
mán tolmacsi állásra ezennel pályázatot
hirdetek.
Felhívom mindazokat, akik ezen állási
elnyerni óhajtják, hogy okmányokkal felszerelt pályázati kérvényeikel folyó évi
május hó 15 napjáig hozzám adják be.
Csíkszereda, 1911. április hó 9. napján.

Ribltzey Ferencz,
u kir. iörvóny-<zr-k elnöki'.

Különleges vásznak, szőnyegek és függönyökben nagy választék.

ÜZLETflTVÉTEL.
Van szerencsém Csíkszereda és vidéke nagyérdemű közön-

ségének szíves tudomására hozni, hogy

CSÍKSZEREDÁBAN, a Kossuth Lajos-utcában

(GRÜNWflLD-FÉLE UJ HÁZBAN)
lévő kizárólagos nagyszabású Budapesti központi ruha nagy áruházat átvettem és azt újonnan dúsan felszereltem

H ö

kész férfi-, női-, fiu-és gyermeki uhákkal.
Legújabb és legmodernebb női felöltők, kimonok, úgyszintén
angol szabású férfi ruhák, felöltők nálam beszerezhetők.
Különösen felhívom a t. közönség szíves figyelmét legújabb

szabású férfi öltönyökre és legdivatosabb felöltőkre.

A nagyérdemű közönséget biztosithatom, hogy áraim a legszolidabbak, úgyszintén szolid és előzékeny kiszolgálásom állal t. vevőim teljes bizalmát ki fogom érdemelni.
Becses pártfogását kérve
tisztelettel

MÓZES JÓZSEF.
kész férfi ruhák és női felöltök.
19!

Sörnagyraktára.

Telefon 14 és 28.

A csíkszeredai kir. törvényszék elnökétől.

\H/<11x11/<11/^UxUnlf/^UxiHUiVU/MmfrMUiHlfrMI» 5 3 S Í

felvétetik.

Állandó raktár diss- és gyásskalupokból.

Állandóan friss töltésben kapható:

3—3

JJáthé József női divat-kalap-üzlete, Csíkszeredában
(Grünwald-féle ház).
Jó c s a l á d b ó l t a n u l ó leány

Kőbányai polgári serfőzde részvénytársaság. dupla maláta sör
Szent István védjegygyei.

10—26

JÓZSEF

NŐI DIVATKALAP ÉS KÉZIMUNKA ÜZLETE. CSÍKSZEREDÁBAN.

S

\U<

XISZEE FIVÉREK, CSÍKSZEREDÁBAN.
.A. I S ó p á t i á s v á n y v í z

fóraJstára.

I

HALLÓI
ÉRTESÍTÉS.
HALLÓI
Építési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár.
Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csikszeredaban, a Kossuth-

Lajos-utca 48. szám alatt nagy épitési anyagraktárt rendeztem be s azon
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó közönség részére mindennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök.
Állandó nagy raktárom van:
Mész darabos és oltott Portland-cement friss és legkitűnőbb minőségű. Gipsz stnkatur és szobrász. Nád fűzve stakalurokra és egyéb fák eltakarására. Valódi aszfalt
fedéllemez lölibféle minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos
eladasa. Aszfalt elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt nedves falak és lakások szárazzá teleiéhez, kátrány és carbolineum fák telítésére, gomba és rothadás ellen.
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bármilyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tűzálló
ttgla és föld stb., inindennemii épitési és műszaki anyag.

CEMENTÁRU-GYÁR.

Kutkarikák betonból 80-100, ÍJO, 1 5 0 - á 0 0 - 3 00 és 4"00 méter átmérőjű kutakhoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztö rendszerrel, nagyobb kutak építését,
gőzüzemű berendezéssel készitek inagas vízállások megadásával. Cement-cserép többféle színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mükölépcsök, színes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató és etetöváluk minden nagyságban.
Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak.
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét letnezek. Kémény- és falfedkövek. Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, grauit-terasso beton stb. burkolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő engedmény. A nagyérdemű
fogyasztó közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni szíveskedjék.

!

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

N a g y m i h á l y S á n d o r építész, Csíkszereda.

CSI KI

6-ik oldal.

17. aiám.

LAPOK

FIGYELEM!

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó
^ A B T " ,

SjJOE I I

UJDONSAÉJ

29.
>U/

ÚJDONSÁG!

HALLÓ!

>11/

TESSEK VÉGIG OLVASNI!

^FERJBUJE-STflR'

„Eleö Erdélyi Fényképnagyitó Müintézetnel', Csikszeredaban, Apaffi
Mihaly-utca 24. szám alatt e l s ö m i n ö s é g ü es f i n o m k i v i t e l ű

E l s ő Csikmegyei b e n z i n m o t o r g é p r e b e r e n dezett a s z t a l o s m ü h e l y .
be-

l ^ i l á - a a - l c e t .

Módiinkban áll a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben előállítani a leggyorsabb» ugy b ú t o r m i n t é p ú l e t m u n k á k a t s a melyeknek kiTogiistiilun előálliliifáért felelősséget vállaluuk.

rendelünk (havi részletfizetésre is), amely csak elsőrendű kivitelben leiz Berlinből hozatott Kotomüvések által kidolgozva. Miért tiszteleltei hozom tudomásul
városunk és vidéke mélyen tisztelt közönségének, hogy a teljesen átalakított é»
a legnagyobb
kényelemmel berendezett fényképészeti műtermemmel kapcsolatosan
''.'/.'/ /<:ii//A'<V<M«í/.i/ífó OH-túli/t is MervestHuk. melyben a legjobb kivitelű és
bármely nagyságú képek lesznek készítve régi fényképek után is. — Úgyszintén

Kiváló tisztelettel

BARDOCZ és DARVAS.
Csikcsatószeg.

AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK.
Azonban kérem a m. t. rendelő közönséget, hogy ne méltóztasson képeinket a
házalók által ajánlott silány kiaion munkák'ial összetéveszteni, mert képeink
valóságos 1. minőségű broinezüst papírra lesznek készítve és érettük teljes szavatolás vállaltatik minden tekintetben. Miután a Fotó cikkek gyáraival sikerült
egyenes összeköttetést szerezni, vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyításokat
előnyös havi részletfizetésre is eszközlünk, csekély árfelemelés mellett A képeket mindenki megtekintheti már a munkálatok folyamán és esetleges észrevételét
megteheti, mi által ki lesz zárva, hogy csak egy kép is no sikerülljiin. Gazdag
fénykép és nagyítás minta kiállítás áll a rendeió közönségnek megtekintés véget
az Apafii Mihály-utea 21. szám alatt levő műteremben rendelkezésére, hova szive.-) pártfogást és számos rendelést kérünk, kiváló.tisztelettel

Ü^let

átlielye^és!

Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses ludomására

hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi M.-utca 18. hsz. alól

Biró József fényképészeti műterme, Csíkszeredában,
L E G N A G Y O B B
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BROMEZÜST ÉLETNAGYSÁGÚ KÉPET

„Első Erdélyi Fényképnagyitó Müintézet".

Postai megrendeléseket azonnal etzkfiilők.

Van szerencsénk értesíteni és a nagyérdemű közönségnek
cses ügyeimébe ajánlani benzinmotor géperőre berendezett

Semmivel se tudunk rokomiink, jó barátaink, kedveseinknek olyan ürüroet éa meglepetést szerezni és magunknak is lakásainkat felékesíteni, mint azzal, ha az

(10)

fillér.

Kapható: FEKETE VILMOS illituertirtbu, Gilburtdita

CIGARETTAPAPÍROK CSAK AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓDIAK.
:-: ÖVAKOD'U\''< i-RTEKTELEN UTÁNZATOKTÓL! :-:
T'á.Tr'beszélá á l l o m á e s z á m

á r a SO

Hattszül a haja vegyen „HAJIFJITÓT", mely a
hajnak visszaadja az ifjúkori eredeti szinét.
Kéz, hónalj és láb izzadás ellen egyedüli
biztos szer a „LINGVO LEONO."

kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet

te—-.>2

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent

K O M F O R T !

emiitett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a legjutányosabb árak melleit. — Elvállalok mindentéle paplan varrásokat.
A n. c. közönség szives párllogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

Szabó Ferencz, Csíkszereda
^íHcó-Titca 16.

szám.

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik.

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 DRÉNER-SÖRT I6YÉK!

Gfildoer motorok (Diesel rendszer),
Corona nyersolaj-moM, tnrbiiiatelejet, teljes maps, felmaps s
sima őrlő malom M e z i e L

Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendéglőkben és az összes jobb fűszer- és csemegekereskedésekben.
Főraktár Coiliváxmagye

részére:

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában.

Schiel Testvérek,

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

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

PESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PADLÓ DESZKA ÉS GERENDA
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mindenféle méretben és mennyiségben.

HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FÜRÉSZPOR
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN
állandóan kapható:

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész telepén.
TELEFON 19.

HIRDETÉSEK
olcsó árszámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

A KIADÓHIVATALBAN.

EIslcLÓ.
E g y

k e v é s b é

6 r

-

h a s z n r t i

10 ló erejű benzinmotor
cséplőgarniturával együtt 4 évi r -/lefizetésre is — kedvező árb. n

Értekezhetni e lap kiadóhivatalában

Hosszurovó Cement Födélcserép
majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyO födőanyag, olcsó áron kapható
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P O R T L A N D

C E M E N T

G Y Á R N Á L

B R A S S Ó B A N .
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Hir«cher-utca 18. sz

