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Gödöllő. 
(K.) Azokat, akik életük legderiisebb 

uiejét ebben a parkban töltötték, most 
vajmi rilkán lehel otl látni: A királyi csa-
lád tagjait. Hosszú idő után ősz királyunk 
eljővén Budapestre, onnan kiautomobiloz 
;i gyönyörű parkba, hogy több hetet tölt-
sön gödöllői nyaralójában. 

A Habsburgokra talán sohasem mo-
solvgolt oly zavartalan boldogság, >nint 
akkor, mikor a fiatal  király, a magyar 
nemzettel kibékülve, az év egyrészél — 
oszl és telei Gödöllőn töltötte. Éveken 
keresztül szeptember elejétől februárig  (egy 
izben májusig) ott tartózkodott a királyi 
család és az udvar. 

Az erdő kürtszótól, a kopók csaholá-
sától. a park a vidámság zajától zengett. 
A vidámság lelke mindég a királyné, az 
akkor boldog királyné volt. —• A király, 
egy-egy sikerült vadászat után, elhivatta 
a kastélyba a gödöllői cigánybandái s 
annak a muzsikájánál táncoltak. Hát azok 
a vidám Mikulásnapok és Karácsonyesték, 
melynek tanúi gyermekek voltak, és a 
mely tele volt bohósággal, fénnyel  és 
gyermekkacajjal. 

Azok közül, akik otl mulattak, az 
egyiknek már csak a bánatos szobra tért 
vissza Gödöllőre, a másiknak csak em-
léke bolyong a fenyők  és nyírfák  alatt, a 
harmadik, a király olykor rövid időre, 
az egymást viharos gyorsasággal követő 
válságok elintézéséig látogat el nagyritkán. 

Azok szemében pedig, kikre most néz 
a Irón, kedvesebb a cseh erdő és liget 
gödöllői szilfák,  kőrisek, tölgyek, bükkök 
és teny\esek zöld sátránál. 

Mosaiuiban csönd honol a kastély-
ban és parkban, de a napokban ismét 
roboglak udvari fogatok  Gödöllő utain. 
A régi vadásztársaságból csak nagy rit-
kán vetődik oda egy fejedelmi  ver.dég. 

A nemzet a gyönyörű gödöllői vadász-
területet azért engedte át a királynak, 
hogy otthonosabban érezze magát a kas-
télyában, de évről-évre ritkábban látja. 
Sötét árnyék borul itt mindenre egy hal-
vány fiúcska  alakjának árnyéka, aki a 
park utain futkározott,  itt élte ártatlan 
gyermekkora egy részét, hogy aztán föl-
nevelkedvén, eltűnjön a szenvedélyek ul-
veszlőjében. És a királyné árnyéka, aki a 
tneyerlingi katasztrófa  óla kerülve keriille 
ama helyeket, melyeknek kavicsain sze-
rencsétlen fiának  valaha gyermekkori alakja 
futkározott. 

A képviselőházból. A képviselőház-
ban a földinivelésügyi  és honvédelmi tár-
cák költségvetéséi elfogadták,  mely után 
átlérlek a kereskedelemügyi tárca költség-
vetésének tárgyalására. Élőadó Heltai Fe 
rencz volt. 

-- A kereskedelemügyi minisztérium 
kettéválasztása. A kereskedelemügyi mi-
nisztérium kettéválasztásáról szóló tör-
vényjavaslat elkészült. Ezt Lukács a ki-
rály elé terjeszli. A kereskedelemügyi mi-
nisztérium élére hir szerint Wickenburg 
Márk, a vasutügyi minisztérium élére Te-
leszky István kerül. 

UJ alelnök. A király az állami fő-
számszék alelnökévé Koslyál Zsigmondot 
nevezte ki. 

— Achlm Andrást lelőtték. Szenzációs 
gyilkosság történt Békéscsabán. Áchim 
András országgyűlési képviselőt, Zsilinszky 
Mihály volt államtitkár egyik fia,  Gábor 
öt revolverlövéssel halálosan megsebesí-
tette. Áchim rövid idő inulva meghalt. A 
gyilkosság oka az volt, hogy Áchim ál-
landóan támadta lapjában Zsilinszky volt 

államtitkárt, kinek fiai  tiszti uniformisban 
megjelentek Achiin lakásán, hogy a lap-
ban közöli sértéseket vonja vissza. Áchim 
bottal sújtott Zsilinszky Endrére és tak-
nyos kölykeknek szidta őket. mire Zsi-
linszky Gábor revolverét rántva elő, öl 
lövést telt Áchimra, ki sebeibe belehalt. 
A Zsilinszky lestvéreket az igazságügy-
miniszter rendeletére letartóztatták. -- Az 
esel Békéscsabán rettentő izgalmat kelteti 
a parasztok ezrei közölt. A községet ka-
tonaság szállta meg. 

•vadulás. 
Irta: T. Nagy Imre. 

A vármegye közigazgatási bizottság 
kii/.elel Ili illésén egy Iliinket nagyon is 
küzelrei i'iileklö társadalmi és közgaz 
tliisági kérdés v,-lödön fel,  mikor egyik 
bizottsági ing arról ludakozódott, hogy 
a vármegye közönsége állni a korcs-
máknak vasárnapi nyitvatartásit korlá-
tozó, valamint lőfegyverek  tartásáról 
alkotott — szabályrendeletnek mi lett a 
sorsa ? Mugtudiuk, hogy a kérdéses sza-
liá'y rendeletek még nem erősíttettek 
meg. Azl, hogy a korcsmáknak vasár-
napi zárva tartásáról alkotott szabály-
rendelet nem erősíttetik meg, azt előre 
is UidliitHik volna, mert biszen az ál-
lami üzleti érdek azt kívánja, hogy az 
emberek minél líibbet igyanak s minél 
több szeszt fogyasszanak.  Az állaui te-
hát tietn kötözni való bolond, hogy s i-
ját üzleti érdekeit kockáztassa 

Az egyes ressortmiuiszturek kész 
séggel megerősítik az antialkoholista, 
mértékletességi slb. egyletek alapsza-
bályait, mert uzt mimleu oi os ember 
tudhatja, liogy ezutou legfeuuebb  a zug 
iiivuk száma szaporodik, de a szeszfo-
gyasztás nem csükkeo; mikor azonban 
a korcsma bezárásáról van szó, ehhez 

nem a társadalomnak és közerkölcsnek 
van szava, — hauem tnagáuak az ál-
lamnak. 

Hagyjunk fel  hát a morteta rajon-
gásokkal a szálljunk le a sârg» földig, 
mely az állam által féltékenyen  becéz-
tett szeszfogyasztóknak  kedvea nyugvó 
helye. Modjuuk, hogy helyezkedjünk reá-
lis alapra. 

A fennebbii-k  kapcsán — mint ol-
vastuk — az egyik bizottsági tag szóvá 
tette azokat a végképen tarthatatlan ál-
lapotokat, melyekkel a mindennapi élet 
minden percében találkozunk, azokat az 
elvadult és minden erköleai alapot meg-
szégyenítő ficsurságokat,  melyek ered-
ményei a — bicskázások, lövöldözések, 
agyouverések, rablások, tolvajságok, a 
vég.iélküli kihágások és éjjel-nappal 
egyformán  folyó  csend és rendzavará-
sok. Odáig vagyunk már, hogy ef^  ide-
gen utasnak félnie  kell, mikor egy fa-
lun végig megy, mert az legkevesebb, 
lia uiánna kiabálunk, köszönje meg, lia 
ki nem húzzák a kocsiból és jól el nem 
pábolják, mint az udvarhelymegyei alis-
pánt saját megyéjében a legközeUebbi 
időben. 

A napokban egy 1*2 évesnek látszó 
gyermek csendesen hajtogatott egy ro-
zoga szekérbe fogott  lovaoskát a falu 
közt fényes  napp .1. A korcsmák előtt 
mindig seregeatöl ueiorgó ée cigarettát 
gyúró nemes fiatalság  hamarjában nem 
talált nemesebb szórakozást, mellyel 
vad férfi  virtusát kidllböugje, egyenkint 
(elszökdöstek a rozoga szekérre, elkap-
ták a gyeplót s a kezüknél levő bo-
t.ikkal ütni, verni kezdték a lovat, mely 
árkon-bokron vágtatott. A kocsis gyer-
mek jajgatott, a legények röhögtek a 
mulatságon és Qzték a lovat addig, míg 
a tengely letörött, a szekér felfordult  s 
a duhaj legények a gyermekkel együtt 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA, 
Sphinx. 

Vállaidon tartod a világot 
Urizóje minden tudományuak. 

Te tanítod az álmot és hitet 
Ks te vagy tán a leghitetlenelib. 

Areod merev, sápadt mint szobornak 
Vész és vihar: agyadban forognak. 

félelmes,  n:igy, óriás karodban 
Akar at és erény összeroppan. 

Mátrai Ferenc liéla 

Falusi magányban. 
Irta: Kovács Ferenc. — 

Egyszer életemben velem is megtörtént, 
liogy komolyan kellett dolgoznom. Az Akadé-
mia már másodszor sürgetett hogy a székfog-
lalómat tartsam meg, mert ellenkező esetben, 
nem fognak  u tudós társaság tagjának tekin-
teni. Mit volt tennem, init nem, neki kellelt 
dűlnöm a munkának és dolgoznom kellett. — 
Erre azonban a főváros  zajos levegője nem 
volt alkalmas. A villamosok dübörgése, az utca 
zaja és az udvari szóuyegporolások sehogy-
seiu akartak nekem nyugtot hagyni. 

Végre is elhatároztam, hogy leinegyek Er-
dély valamelyik csendes falujába  és ott készí-
tem el tudományos müvemet. 

A helységnévtár segítségével sikerült is 
egy olyan falut  találnom, a hol sem templom, 
sem iskola, sem jegyző, sem gyógyszertár, de 
még csak csenilőrőrs sincs. Na ez nekem való 
— goudoltam - mert itt nem lesz kivel ta-

rokkozni, nem les/, kivel vitatkozni. A körjegyző, 
körpap. korgyógyszeiész, körorvos, körtanitú, 
mind, tizenöt kilométernyire vannak innen, 
ezek nem fognak  magányomban zavarni 

Mikor már az ötödik napot töltöttem a fa-
lusi csendes mngányomliau és nagyon örültem, 
liogy ilyen csendes falura  találtam, beállit hoz-
zám egy kifent  hajuszu kötényes ember. Mak-
rapipáját kivette az agyarából és sürü hajlon-
gások között bemutatkozott. 

— Nevein Siklódi Károly, helybeli csiz-
madia mester i agyok és nagyon örülök, liogy 
falunkban  egy magamnál tudományosabb em-
bert tisztelhetek. Az uraságod takaritónéja, az 
öreg Linanéni mondotta, hogy Uraságodnak 
nagyon sok könyve van és liogy folyton  írni 
meg studirozni tetszik. Hátor voltam tehát en-
nélfogva,  szives látogatásomat tenni, miután 
valami csekély kérésem is volna, ha méltóz-
tatna kegyesen, nekem egy kis szívélyességet 
tenni. 

Olt kérem, nagyon szívesen megteszem, 
a mit meglehetek, osak tessék előadni a ké-
rését 

— Hát kérem alássan az én kérésem épen 
egy tudományos kérdés körül forog,  csak elő-
ször ell kell mondanom műveltségemnek fo-
kát, melyből az Uraság a tudományos kérdés 
mibenlétének előismereti frázisait  megismer-
merhesse. 

Miután szóhoz nem juthattam s némileg a 
szédülés is környékezett, szó nélkUI intettem 
neki, hogy csak folytassa,  legalább annál ha-
marább végzünk. 

Hát tetszik tudni kérem alássan, én be-
vándoroltain, legény koromban, nz egész or-
szágot Megfordultam  minden nagyobb város-

ban, még a csizmadiák Komájában, Miskolcon 
is jártam és ezen járásaim közben sok köny-
ve ket olvastam. ,Ludas Matyit', „Rózsa Min-
elor, az alföldi  haramia1' történetét és a „Sobri 
Juska viselt dolgait" még most is tudoiu könyv 
nelkiil. Kgcsz láda könyvem vau, tetszik tudni 
olyan füzetes,  nagyon jó regények, meg van 
bi'lole a „Zárda titka, vagy az elátkozott kas-
tély története", „Riualdó Rinaldini" és még 
téibl) kötetek. Az egyiptomi chaldeusok álmos-
könyve, vagyis csizió, már tiz esztendeje, liogy 
a házamnál vau, az egész küruyék álmait éu 
fejtem  meg, ezért hol két tojást, hol egy kis 
szuzdohányt vagy pár cső kukoricát kapok az 
oláhoktól. Hanem mindezen könyvekhez nekem 
még csak egy könyv kellene és akkor én ua-
gyou boldog volnék. Azért is jöttem Urasá-
godhoz, miut tudományos, regényíró emberhez, 
hogy hátha a nyomába tudna vezetni engem 
annak a könyvek. Kérdeztem már a tiszte-
lendő urat, a körjegyző urat, de egyik sem 
tudja nekem azt a könyvet megnevezni. Szent 
Márton napkor, az országos vásáron felhány-
tam az összes könyves satrakat, de ilyeu ciinli 
könyvet nem találtam. 

— Tessék csak a könyv címét megmon-
dani én majd útbaigazítom, hogy hol rendel-
heti meg, vagy ha esetleg nekem megvolna, 
szívesen oda adom elolvasni. (Csakkogy már 
menjen el a nyakamról). 

— Csak az a baj, hogy a címét én sem 
tudom, hanem elmondom, hogy miről szól, 
hátha akkor kitetszik találui a címét. Nekem 
egy olyan könyv kellene, a melyikben meg-
legyen, hogy, hogy jött létre a világ, hogy ke-
rUlt nz ember, az állat és a növény a főidre, 
mi a lélek éB mi lesz vele a halálunk után. 

Vagyis rövidebben azt szeretném én tudni, 
hogy honnan jöttUnk és hová megyUnk. 

— Kzt megtudni nagyon egyszerű, hozas-
son egy bibliát és abban megtalálja az összes 
kérdéseire a feleletet. 

— Az van nekem Uram, megvan az é- és 
ujtestameotom, fordította  Caroli Gáspár, nyom-
tatta Justus Perthes Qotthában, azt hiszem ez 
a legjobb fajta,  de a biblia már nem a ma-
gam fajta,  müveit embernek való, abban már 
legfeljebb  a paraszt hiszen, mese az az egész. 
Kii újságot is járatok és olvastam benne, hogy 
a bibliát a Krisztus halála után négyszász esz-
tendővel írták, a Jezsuiták, ma hát mit tud 
irni valaki rólam, négyszáz esztendő múlva, 
semmit. Hanem megkérem nz Urat, legyen 
szives, ha olvasott róla valahol, mondjon ne-
kem valamit, a természet ezen titkairól. 

— Jó uram, nekem arra Időm nincsen, mert 
én épen azért jöttem Pestről falura,  hogy csend-
ben dolgozhassam s az én időm drága, hanem 
könyveket, melyekből tudományszomját kielé-
gítheti, adok. Itt van ez a csillagászati könyv, 
ebből megtudhatja, hogy miképen jöttek létre 
az égi testek, közöttük a föld  Is, itt van ez a 
másik, ezt egy Darwin nevU híres tndós irta, 
ebből megtudhatja, hogy miképen jött létre az 
ember s végül itt van egy Stampfel-ftle  zaeb-
kiadásu lélektan, ebben miuden megvan, a mit 
a lélekről akar tudni. 

Emberemnek felcsillantak  a szemei éa bol-
dogan szorongatta a könyveket, nagy hajlongva 
eltávozott. 

Na — gondoltam magamban — most már 
nyugodtan leszek egy darabig, mert a míg az 
atyafi  a könyveket végig böngészi, eltelik egy 
hónap. 
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lebuktak a szekérről. Természetesen, 
hogy a gyermek maradt alul. A vidám 
legények szétfuttak  éa otthagyták a 
siró gyermeket az utszélén. így mulat 
as ifjúság. 

Évtizedek óta népnevelési prédikál 
az egész sajtó B ettől várja a javulást. 
Nagy képüsködéssel vitatkoznak a hoz-
záértők afelett,  hogy a népiskola ál-
lami-e, vagy felekezeti  stb. legyen? 
Mialatt ez foly,  azalatt a népnevelés 
fellendül,  a nép okoskodik és művelő-
dik el egész odáig, hogy bicskával, do 
ronggal, fejszével  vágja magának az 
igazságot a korcsmában, az utcán s ma-
holnap — a templomban is. A pap pré-
dikációra már nincs szllkség, a tanitó 
húzza meg magát az iskolában s ki ne 
dugja az orrát onnan, ha jó kell neki 

Még csak azt sem mondhatjuk ezekre 
az állapotokra, bogy ázsiaiak, mert Ázsi-
ában ilyenek niucsenek. Ázsiában a tal-
pára vernek a bicskásoknak, a gyiko-
soknak, a rablóknak. Nálunk fürdőszo-
bákat épitnek nekik a tömlecekben s 
étlap szerint tálalnak nekik, mert va 
lami futóbolond  mániákus büntető jogász 
kitalálta, hogy a tömlec nem megtorló, 
hauem inkább javító intézmény. Mi eb-
ben a mániában elmentünk már odáig, 
hogy népünket a törvényeink belehaj-
tották a szocziálizmusba, honnan meg 
nem téríti többet sem a pap, sem a 
tanitó. 

Én igazán részvéttel tudok sajnálni 
egy valóban hivatásának élni akaró fa-
lusi papot s el tudom képzelni az ó foly-
tonos töprenkedését és álmatlan éjsza-
káit, mikor afelett  tusakodik, mit kel-
lene tegyen ezen általános elvadulás 
megszelídítése érdekében. Nem csodál-
kozom, ha a nagyobb rész kifárad,  apát-
hiába esik, nyugodtan szemléli a vibart 
s csak arra ügyel, hogy az ó ablakát 
be ne verje. A világi törvényekkel 
szemben a hit és erkölcs fegyvereivel 
küzdeni körülbelül egyforma  hatású az-
zal, mikor a villámcsapás elhárítására 
az ajtó előtt a fejszét  a földbe  vágjuk. 
Az erkölcsök elvadulásáért egy percig 
sem lehet okozni sem a papot, sem az 
iskolát, mert annak egyedül és kizáró-
lag az állam törvényei és intézményei 
az oka. Ha ilyen nép kell a államnak 
a civilizáció hamis nevében, a nép meg-
van, csak birja kormányozni. Ne ref-
lektáljon tovább a papokra és iskolák-
ra, hanem reflektáljon  most már saját 
intézményeire és azok árán teremtsen 
rendet Ha szüksége van a részeges-

LeUltem és dolgozni kezdtem, de a mikor 
a legjobban belemélyedtem munkámba, Siklódi 
szomszéd arról győzött meg, hogy benne ala-
posan csalódtam — megint beállított és hozta 
a könyveimet. 

— Igen körülményesek Uram, igen körül-
ményesek, nem értem óket. Nem tudom mi az 
» Kant, Laplace, Sewton, Humboldt, gravitá-
ció, centrifugális,  vibratio, hallucinatio s az 
Isten tudja még mi minden. — Megpróbáltam 
óket az eleiken, a középen, a végén olvasni, 
de nem értek egy szót sem belőlük, pedig ma-
gyarul vannak írva. Na ezt nem hittem volna. 
Hanem tudja mit az Ur, megválasszuk a jövő 
ciklusban képviselőnek, ba nekem röviden el-
mondja, hogy mi van ebben a három könyvben. 

— Helyes Uram, holnap délutántól rendel-
kezésére állok, tessék holnap délután bejönni, 
mindent megmagyarázok. 

— Igen kérem alássan, de én máma sze-
retném, mert holnap hajnalba vásárba kell 
mennem Mócsra, a csizmáimmal. 

— Bebaj az, akkor tessék holnapután jönni. 
Nagy nehezen elment az emberem, mire én 

is a csomagoláshoz láttam s még mielőtt ó a 
vásárba indult volna, én már Marosvásárhelyen 
a Székelykocsárd felé  menő vonatot vártam, 
hogy visszautazzam Pestre. 

Nagyon természetes, hogy miután nem ta-
láltam alkalmas, csendes helyet, a hol szék-
foglalómat  kidolgozhattam volna, az Akadémia 
a tagjai sorából kitömhetett. 

Talán mégis jobb lett volna Siklódi Ká-
rolynak előadásokat tartani, akkor ha nem is 
Akadémikus, de legalább országgyűlési kép-
viselő volnék. 

kedókre és a szeszfogyasztás  jövedel-
meire, akkor gondoskodjék a társada-
lom másik elemeiről, az adófizetőkről 
s azoknak testi és vagyonbiztonságáról, 
mert ezek révén talán több jövedelmet 
vesz be, mint a korcsmák duhaj népé-
től. Bz nem is annyira erkölcsi, mint 
valóban reális kötelessége. 

Mi volna hát a teendő ? — kérdi az 
a bizonyos valaki. — Megmondom rö-
viden. 

Ne ámítsuk maguukat avval a bizo-
nyos eljövt ndő műveltséggel, mely ugy 
sem következik be, hanem állítsunk 
sorompót a vadság és erőszakosság 
nak s irjuk fel  rá, liogy ne tovább. 

Kéznél fekszik  a Bacli korszak egyik 
legjobban bevált intézménye, n csendőr-
ség. Ennek száma szaporítandó, ugy. 
hogy minden nagyobb és notoriusabb 
községbe egy-egy őrs jusson s legyen 
kéznél a csendőr mindenütt, hol u du 
hajkodás és vad szenvedély lefülelé-
sére szükség van. Kutyamarást a sző 
rivel kell gyógyítani Ha már odáig 
vagyunk, hogy nem félünk  se pokoltól, 
se tömlectöl, se Isteniól, se ördögtől, 
használjuk azt az eszközt, amelytől fé-
lünk, mert azt az egyet megállapíthat 
juk, liogy a cseudőrföl  egyedül félünk. 
A rendőrkapitány és szolgabíró kiliá 
gási büntető hatalmú egyszerű irku firku, 
melytől még a sátoros cigány se fél. 
Hanem mikor a csendőr a kézcsukló-
láncon egyet kettőt sírit, — az már 
valami. 

Ha az állam az ő érdekei előbbre 
tolásával a legföképpeu  a művelődés 
és álbumanizmus tévelygő eszközeivel, 
az elvétett törvényekkel és intézmé-
nyekkel oda engedte fajulni  az állapo-
tokat, uliol ma vannak, most sürgős 
kötelessége a társadalmi rend és biz 
tonság védelmére sietni olyan fegyver-
rel, mely azt biztosítja. Ezt a köteles-
séget magától el nem háríthatja. Ha ko-
moly fellépését  elhalasztja odáig, míg 
a fenyegető  általáuos és titkos is meg 
lesz, akkor majd nem lesz elég a csen-
dőr. Majd akkor kinyilik a Bzerne. 

így fest  a jelen. 

Szanatóriumi estély. 
A József  kir. herceg szanatórium-egyesület 

csíkszeredai bizottsága ez évben sem volt tét-
len. Ezúttal nem közvacsorát, hanem műsoros 
estét rendezett, gazdag, jól összeválogatott 
programmal. Az estély folyó  hó 13-án a Vi-
gadó termeiben a siker jegyében folyt  le. 

Hozzá vagyunk szokva, hogy a szanatórium 
egyesület estelyei sikerültek és magas szín-
vonalon állók legyenek. Ezért vonzóerejüket 
nem tagadhatjuk el. Az idén nem volt az úgy-
nevezett „zsúfolt  ház", de szép és intelligens 
közönséget láitunk együtt s el lehet mondani, 
hogy ezen estély erkölcsileg és anyagilag fé-
nyesen sikerült. 

A műsor egyes számai osztatlan tetszést 
arattak és fáradtságos  munkáról tettek tanú-
ságot. Igazán jó és élvezetes estélybeo volt 
részünk. Őszinte elismeréssel adózunk dr. Fe-
jér Antalné és Pap Domokosné elnököknek, 
kik ezt a jól sikerült estélyt szerezték közön-
ségünknek. Külön elismeréB illeti pedig B. 
Braun Angele tanárnőt, ki a polgári leányis-
kola növendékeivel egy bemutatásra nehéz, 
énekpárlikkal telitett daljátékot rendezett a 
tőle már megszokott szakértelemmel. A nö-
vendékek áital bemutatott táncok szintén az 
ügyes rendezést bizonyították. 

A műsort a csíkszeredai dalárda nyitotta 
meg Orbán Mihály karnagy vezetése mellett. 
Közönségünk szívesen hallgatja az összevágó 
dalokat, melyeket a dalárda lelkes tagjai bá-
mulatos precizitással adnak elő. 

A műsor második pontja a „Két bábu his-
tóriája" cimU látványos daljáték volt, melynek 
szövegét Farkas Imre irta, zenéjét pedig Dien-
zel Oszkár szerzette. A daljátékot zongorán 
B. Braun Angele tanárnő kisérte és a rende-
zés nehéz munkáját is ó végezte. Felesleges 
talán említeni, bozy az ily látványos daljáté-
kok rendezése, m.'y szakértelmet és körülte-
kintést igényel. Színpadi hatása azonban igen 
nagy. így a bemutatott daljáték is a közön-
Bég osztatlan tetszésével találkozott. Betétet 
énekeltek és táncot lejtettek Farkas Margit, 
Lengyel Frida, Fejér Ella és Veress Ilonka. 
A közönség már ismerős velők és szívesen 
látta viszont. Éneküket és táncukat zajosan 
megtapsolták. Veress Ilonka huszár uniformi-
sában feBtói  látvány volt. Igen jól játszottak 
még Mihály Lujzika, Farkas Jolán, Kömény 
Brigitta, Demény Erzsike és Lőwinger Klári. 

A vonós négyes közbejött akadályok miatt 
a közönség legnagyobb sajnálatára elmaradt 

Dr. Oaal Endre Eötvös „A vár és kunyhó' 
cimtt melodrámáját szép sikerrel adta 

Eleve nagy érdeklődés kisérte Fejér Er-
zsike, László Ibolyka és Novotny Ilonka Bze-
replését, kik egy kedveB kis apróságot adtak 
a műkedvelő előadásról. Különösen ki kell 
emelnünk természetes és közvetlen játékukat, 
melylyel sikerült a különben nem nagy hatású 
trialogot teljes sikerre vinni. A közönség sürü 
tapsokkal jutalmazta. 

A műsor befejezéséül  dr. Szlávy Tibor lé-
pett a színpadra, kiről az elismerés legőszin-
tébb hangján elmondhatjuk, hogy egy csapásia 
meghódította a közönséget. A közönség nem 
tudott eléggé tapsolni. Két szép kis verset 
adott eló páratlan hatással. Az egyik Farkas 
Imre „Vörös Anna" cimű verse, a másik Kis 
József  „Anyasziv" cimű költeménye. Mindkét 
tót utolérhetetlen színjátszással mutatta be 
Ezután hallottunk több jóízű és aktuális, helyi 
vonatkozású kupiét, melyeket szűnni nem akaró 
taps és tetszés követett. 

Végül a dalárda adott elő egy szép dalt. 
A műsor ezzel ki is volt merítve. Következett 
a tánc. A fiatalság  hamarosan tánctermet va 
rázsolt és megindult a reggelig tartó tánc. Az 
estélyen a legjobb kedv uralkodott. 

Nem tudjuk eléggé dicsérni n csíkszeredai 
dalárdát s igazán öröm voit hallani azon szép 
s minden tekintetben üsszévágó és üsszhangzó 
darabokat, melyeket a dalárda oly gyönyör és 
élvezetleljesen adott elő az Orbán Mihály kar-
nagy lelkes és szakszerű vezetése mellett. 

Külön illeti meg a teljes elismerés Nádasdy 
Béla helybeli zenetanárt, a ki művészi zon-
gorajátékával nyújtott mindnyájunknak élve-
zetet. 

Továbbá köszönet illeti meg Rovara Fri-
gyest, aki dr. Szlávy Tibor coupléit kisérte 
szintén zongorán praecizeu. 

Az estélyen (Vlülfizettek:  Pauszné Mikó 
Honn, (jyalókay Sándor, Kállay Ubulné, X. Y. 
20-20 korona, Nenhold Dezsó Zimmermann 
Adolf,  Lázár Miklós 10-10 korona, Szentpály 
Gábor 5 korona '20 fillér,  dr. Fodor Antal, dr. 
Élthes Béla, dr. Fejér Antal, dr. Szekeres Jó-
zsef,  dr. tíaal Endre, dr. Szlávy Tibor, dr. Fe-
jér Mihály 5 5 korona, Pát Gábor né 2 koronn 
40 fillér,  Surányi Ödön 3 korona. Tompos Ká-
roly I korona 80 fillér,  dr. Ujfalusy  Jenöné 
1 korona. 

Még egyet jól esett látnunk. Azt tudniillik, 
hogy a közönség egy társaságot alkotott s az 
estélyen bizonyos fesztelen  jókedv uralkodott, 
mint az történt ezelőtt is, — nem is olyan 
régen. (s. a.) 

Az ertléli/rixzi  uiáMiullk  Hshiikei'ttlet  et-
nükmgéuek  hivatalon közleményei. 

56-1911. 

Meghívó. 
Az „Krdélyrészi második szinikerűlet" vá-

lasztmáuya folyó  évi juuius hó 2-án délelőtt 
10 órától kezdodóleg Tordán, a polgármester 
hivatalos helyiségében lenti tárgysorozattal 
ülést tart, melyre a t. választmányi tag ura-
kat tisztelettel meghívom. 

Felkérem a kerületet alkotó állomás helyek-
nek a szervezeti szabályok értelmében illeté-
kes hatóságait, liogy az állomás helyek kép-
viseletéről a szervezeti szabályok 3, és 8. 
§§-ai értelmében ideje korán intézkedui és a 
kiküldött választmányi tag urak neveit, to-
vábbá Tordára érkezésük idejét dr. Zilahi Se-
bess Andor tordai polgármester úrral legké-
sőbb május hó 29-ig közölni szíveskedjenek. 

A tárgysorozat nagy fontossága  való tekin-
tettel kívánatosnak tartom, hogy az ülésen 
mindeu állomáshely magát képviseltesse. 

Csikszereda, 11)11. május hó 15. 
Kállay,  8. k. 

orsz. gyűlési képviselő, 
a szinlkcrUleti választmány clutike. 
Tárgysorozat: 

1. Elnöki megnyitó és előterjesztések. 
2. Titkári jelentés, elszámolás az elnökségi 

kiadásokról és azok fedezetéül  befolyt  tagdi-
jakról. 

3 A Htagginone színtársulatoknak helyha-
tósági engedély megtagadása tárgyában hatá-
rozat hozatal. 

4. Az 1911 — 1913- évre szervezett színtár-
sulat névsorának felülbírálása. 

5. Sziniidények megállapítása az 1911 —12. 
színházi évre. 

6. Indítványok. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dj elnöki titkár. Az igazságügymi-

níszter Kndes Miklós dr. kolozsvári törvény 
széki bírót a kolozsvári táblához elnöki tit-
kárrá nevezte ki. 

— Hadfy  Imre daddárparanoanok. A 
király Hadfy  Imre vezéiőrnagyot — a brassói 
24. honvéd gyalogezred volt parancsnokát — 
beosztva a kolozsvári VI. honvédkerUleii pa-
rancsnokságnál, a budapesti 79. honvéd gyalog-
dandár parancsnokává nevezte ki. 

— Kinevezések. A király Szopos Lajos 
csíkszeredai törvényszéki jegyzőt a csíkszeredai 
törvényszékhez albiróvá nevezte ki. 

— A pénzügyminiszter Csergő Oábor volt 
közigazgatási gyakornokot a uagybecskereki 
pénzügyigázgatóságboz ideiglenes minőségű 
pénzügyi fogalmazóvá  kinevezte. 

— Áthelyezés. Az igazságügyminiszter 
Pandula Károly gyergyószentmiklósi járásbíró-
ság! írnokot a brassói törvényszékhez he-
lyezte át. 

— Halálozás. Csikszenlmártoni Csató Já 
nos folyó  hó 12-én Brassóban 75 éves korá-
ban meghalt. Temetése folyó  hó 14-én ment 
végbe. 

— Az iskola-egyesOlet közgyűlésé. Az 
Országos Polgári Iskolai Egyesület Brassó. 
Háromszék, Csikmegye köre folyó  hó 27-én 
tartja Kézdivásárhelyen közgyűlését. Ekkor 
avatják fel  nz állami polgári leányiskola épü-
letét. A fényes  ünnepélyt magas színvonalon 
álló hangverseny egészíti ki. 

— A gyergyószentmiklósi plébános 
választás. A Ferenczi Károly fóesperes-ple-
bános halálával megüresedett gyergyószent-
miklósi egyházközségben folyó  hó 18-án, csü-
törtökön lesz a választás. A püxphki iroda je-
lentése szerint beérkezett kilenc szabályszerű 
pályázat. Pályáztak : Szabó György alesperes. 
Mikló] István gyergyóalfalui  alesperes-plebánoH. 
Lukács Vilmos csikszentdomokosi plébános, 
lncze Domokos országgyűlési képviselő, csik-
szeutgyörgyi plébános, Villman (íéza csik-
szeuttamási plébános, Abos József  plébános, 
dr. Kászony Alajos nagyboldogasszony falvi 
(Karczfalva)  plébános, dr. Péter Antal gyula-
fehérvári  theologiai tanár és Péter Jáoos ple-
báuos. A választást Takó Jáuos ditrói fóespe-
res-plebáuos vezeti. Folyó hó 12-én a gyergyó-
szentmiklósi hivek Orel Dezső polgármester 
elnöklete alatt értekezletet tartott, mely oly 
értelemben foglalt  állást, hogy első helyre 
Miklós István gyergyóalfalui  alesperes-plebános. 
egyházkerületi tanfelügyelő,  második helyre 
dr. Péter Antal gyulafehérvári  theologiai tauár, 
harmadik helyre pedig dr. Kászony Alajos 
nagyboldogasszonyfalvi  plébános jelöltessék. 

— Esküdtek. Az 1911. junius 7-én kez-
dődő második esküdtszéki ülésszak szolgálati 
lajstromának összeállítása. Ölés tartatott 1911. 
május hó 16-án a helyi kir. törvényszéknél. 
Elnök: Jerzsák János táblai bíró. Bírák: Ko-
vács Lajos és dr. Szabó Lajos törvényszéki 
biró. Ogyész: Jeney László. Ügyvédi kamara 
részérói: dr. Fejér Antal ügyvéd. Jegyző; Len-
gyel István. Rendes esküdtek: Pototzky l*ál, 
Márton Lajos id., Miklós Balázs, Veress Jó-
zsef  id., Kovács István, Szász István, Kemeo~s 
József  Antalé, llyés András, Gyórfly  János, 
Szabó Ferenc, Rács Béla, Merza Vilmos, Meskó 
Kálmán, Kovács Antal, Márton Ferenc, Máuya 
Kristóf,  Paál Sándor, Szlávik Ferenc, Lörincz 
Pál, Lázár Péter, Lakatos Pál, Szvoboda Jó-
zsef,  Gál János, Madaras Sándor, Salló Pál, 
Száva Kristóf,  Tamás András Lajosé, Kóródy 
Albert, Lázár Miklós, Mihály Albert. Póttagok : 
Vitályos György, Mayer Lipót, Péter István, 
Leuk Lajos, Petres András, Takó Károly, Ru-
Bzuly András, Vákár Lajos, Szabó Mihály, 
Salamon Béni. 

— Helyreigazítás. Szemere László köz-
igazgatási gyakornokról tévesen közöltük la 
punk egyik régebbi számában, hogy ót a főispán 
állásától felmentette.  Keresztneve ugyancs: 
tévedésből Íratott ,Hubának*, László helveţi, 
mit ezennel helyreigazítunk. 

— Kinevezés. A csíkszeredai törvén., azék 
elnöke Aikler Albert csíkszeredai járásbirósági 
ideiglenes napidíjas szolgát a gyergyószentmik-
lósi járásbírósághoz 111. osztályú hivatalszol-
gává nevezte ki. 

— Dinamit-merénylet. Folyó bó 10-én 
éjjel Horváth Ferencz gyergyóhollói erdőőr há-
zinak szelelólyuka alá valaki dinamitot tett 
és azt felrobbantotta.  Az ágyudörgésazerü rob-
banás az erdőőr ágya alatt a padiét felszakí-
totta, az ágyat Bzélrombolta és az ágyban 
nyugodtan alvó erdőőrt az ágymatráecal együtt 
a szoba közepébe dobta. Horváthnak csodála-
tos véletlen folytán  az ijedtségen kívül más 
baja nem esett. Az ismeretlen tettest a csen-
dőrség nyomozza. 



20. Bim. c s í k i l a p o k 8-ik  oldal. 
_ A mintatér és a levestészta. Nem 

j3 hinné az ember, hogy egy kegyelmes mi-
niszternek mi mindenre kiterjed a figyelme. 
Herényi Béla gróf  földmivelésügyí  miniszter 
Ingutóbb rájött arra, hogy a tésztagyárosok 
hstnis lelkU emberek, akik még a szárított 
levestésztát is hamisítják. Valami okkerszerU 
festékanyaggal  szép sárgára festik  a leves-
tésztát, makarónit, tarhonyái, mintha csak to-
jástól lenne olyan gusztusos sárga. Mondanunk 
se kell, hogy ezek a kendőzött tészták az 
egészségre rendkívül ártalmas anyagokat tar-
talmaznak. Ez a körülmény indította a föld-
mi veléaligyi minisztert arra, hogy szigorú ren-
deletet intézzen az ország összes törvényható-
ságaihoz, amelyben utasítja az alispánokat, 
hogy az üzletekben árult hamÍBitott tésztákat 
koboztassa el s árusítóik ellen könyörtelenül 
indítsa meg a megtorló eljárást. 

— Palyáaatt h i rde tmény . A földmive-
lésügyí minintw ur folyó  évi április hó 8-án 
52477. siám alatt telt rendeletével a Magyar 
Földhitelintézet által a községi faiskolákat  ke-
zeié néptanítók, valamint népiskolákban gyü-
mölcsfatenyésztést  tanító községi kertészek ré-
szére kitűzött 21 jutalomdíj™ és pedig: 1 drb 
liOO koronás, 2 drb 400 koronás és 18 darab 
i'OO koronás díjra pályázatot hirdetett. Pályá-
zati folyamodványok  legkésőbb 1911. május 
16-ig Csik vármegye kir. tanfelügyelőség'hez 
nyújtandók be. 

— A m a g y a r korona já radék junius 1-én 
eaadékes szelvényeket már május hó 2-tól kez-
dődőleg a Csik megyei Székelybank Részvény-
társaság csíkszeredai pénztáránál költségmen-
tesen beváltjuk. 

— H á t é r Imre egyetlen mUvész-estélye 
iránt már is a legmelegebb érdeklődés nyilvá-
nul és ha az elkelek nem csalnak, itt is, mint 
mindenütt a hol a kis művészgárda megfor-
dult, zsúfolt  ház fog  tapsolni az elsőrangú csa-
ládi műsornak. Ei estén énekli először Parlagi 
Kornélia soubrette primadonna .Mikor a fa-le 
velek lehullatlak" bájos fraacia  apróságot és 
budapest két legtfgyobb  slágerét a Palkó te 
rajkó ciinü újdonságokat, valamint ó kreálja 
ugy a Mai cselédekben a fó  nói szerepet, egy 
cselédleányt, továbbá A kíméletes férjben  a 
feleséget.  — Pintér legutóbb Nyílra, Zombor, 
N'agybecskcrek, Lúgos városi színházaiban tar-
totta müvészestélyeit, januárban pedig nz a 
szokatlan kitüntetés érte, hogy 3 estére Táira-
Liomnicz legelőkelőbb közönsége előtt tartott 
előadást s mielőtt most hozzánk látogat ket-
két előadásra Brassó és Marosvásárhelynek 
lesznek vendégei. A mindenképen élvezetes-
nek ígérkező eBtére ez uton is felhívjuk  szó-
rakozni vágyó, s a jót értékelni tudó közön-
ségüok figyelmét.  — Az estély e hó 21-én, 
vasárnap tartatik meg a Vigadó-szálló színház-
termében. 

— A so ro lá sok eredménye. Lezajlott 
a kászonalcsiki, a felcsiki  és a csíkszeredai 
városi Borozó járásokban az idei fősorozás. 
Az eredmény teljesen kielégítő. A kászonal-
csiki járásban besoroztak 199 állitáskötelest, 
a felcsiki  járásban 307-et és Csíkszeredában 
13-at. Különösen feltűntek  a gyimem községek 
magas, fejlett  izomzatú, szép száll legényei, 
kik közül 90"/, „tauglieh"-uak bizonyult. A 
fősorozást  a gyergyószentmiklósi sorozójárás-
ban f.  hó 22-én folytatják,  míg a gyergyótöl-
gyesi járásra folyó  hó 30 án és 31-én kerül a 
Bor. A polgári elnöki tisztet Fejér Sándor 
alispán tölti be. 

— Visagálatok r e n d j e a osiksomlyol 
r ö m . ka th . taní tóképzőben. IV. évesek 
előadásai május 16-án este megszűnnek. IV. 
éves magántan. oszt. vizsgája május 19. és 
20-án. IV. évfolyam  oszt. vizsgája május 20-án 
és 22-én d. o. IV. évfolyam  írásbeli taukép. 
május 31. és jnníus 1,2 IV. évfolyam  szóbeli 
tankép. junius 16, 17, 1», 20. és 21. Oyak. 
isk. vizsg. junius 22-én, kántor vizsga 21, 22. 
Magántanulók irásb. vizsg. junius 12. 13. Ju-
niuB 12-én I—II. évf.  hittan, testtan, lélektan, 
magyar. Junius 12-én d. u. 1., II., III. évf. 
gazdaságtan, torna, I. évfolyam  zene, kézi-
munka. Junius 13-án III. évf.  8—10 ig hittan, 
nevelés, gyak. tan., magyar. Junius 18-án 1. 
évi. 10—12-ig német, történelem. Junius 13-án 
d. u. 2—4-ig 111. évf.  mennyiségtan, fizika. 
Junius bó 13-án 4—6-ig II. évf.  mennyiségtan, 
természetrajz. Junius 14-én d. e. 8 -10-ig III. 
évf.  német, történelem, földrajz.  Junius 14-én 
d. e. 10—12-ig 111. évf.  zene, késimunka. Ju-
nius hó 14-én d. u. 2—4-ig 1. évf  fdldrqjs, 
mennyiségtan, természet rajz. Jutáus 14-énd. u. 
4—6-ig II. évf.  német. Junius W 28-án d. e. 
«-12-ig U. évf.  oszt. kép. törtjét, földrajz. 

Junius 23-án d. u. 2-6-lg III. évf.  oszt. kép. 
természetrajz. Junius 24-én d. e. 8—10-ig II. 
évf.  zene, kézimunka. Junius 24-én d. e. 10-től 
tanári értekezlet. 

— Üzletáthelyezés. Van szerencsém 
a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy női és férfi-divat  üzletemet a dr. 
Filep-féle  házba helyeztem át, a hol 
azt a legjobb minőségű és legdivatosabb 
ipartermékekkel felszerelve  fogom  tovább 
vezetni. Csíkszeredán, 1911. május 15-én. 
Kiváló tisztelettel Merza Rezső 

— Öngyilkosság. Csibszenttamáson folyó 
hó 9-én Amberbai Lajos 27 éves jegyzó írnek 
lakása padlásán dróttal felakasztotta  magát. 
Mint a nyoiuozat megállapította, tettét elme-
zavarban követte el. 

— Merénylet Kolyó hó 13 án este 7—8 
órakor Nyika János 71 éves öreg embert, gyi-
mesközéplok-hidegségi lakost, ismeretlen tettes 
ólomdnrubokknl töltött vadászfegyverrel  laká-
sán a nyitott ajtón át meglőtte. A golyók sze-
rencsére csak a karját érték az öreg ember-
nek. Tettest még eddig nem sikerült kinyo-
mozni. 

— Czell-féle  sd r rak tá r Csíkszeredá-
ban. Niszel Jakab helybeli kereskedő átvette 
Czell Frigyes és fiai  brassói sörgyárostól Csík-
szereda és vidéke részére a világos Halvátor-
sörnek főraktárát.  A sör valamennyi vendég-
lőben és füszerüzletbeu  knpbató. A sör kiliinő 
minősége és dacára annak, olcsó árára, felhív 
juk a fogyasztó  közönség szíves érdeklődését. 

— Meghivo. A vármegyei lótenyésztési 
bizottság a folyó  évi május hó áli-átt délelőtt 
11 órakor a vármegyeház kis termébeu Uya-
lókai főispán  eluökltte alatt gyűlést tart. — 
Tárgy : 1. A hadsereg és lionv. loállományá-
ból magán értesülés szerint, gazdáknak 100 
korona darubonkiuti árért kiadandó, katonai 
haszuálatra már nem, de tenyésztésre alkal-
mas kancák vármegyénkben leendő elhelyezése 
s illetőleg e tárgyban teendők iránti határozat 
hozatal. 2. Esetleges indítványok. 

— Az ügyvédi pálya megnehezitese. 
Az ügyvédi szervezetmódositó törvényjavaslat 
a képviselőház előtt fekszik  Ebbői most már 
pár hét alatt kétségtelenül törvény lesz, mert 
hiszen Székely miniszter és Balogh államtitkár 
több Ízben kijelentették, hogy ezt a kérdést 
tekintik az igazságügyi és kultusztárca leg-
égetőbb s leggyorsabb megoldást követelő 
problémájának. Az ügyvédjelölti gyakorlat meg-
bosszabitására voualkozó törvényjavaslat tuár 
beterjesztetett a képviselőházba. Ez nz uj tör-
vény az ügyvédjelölti gyakorlatot két évvel 
meghosszabbítja s a gyakorlat megkezdéséi 
a doktorátus megszerzésétől teszi függővé 
Akiknek tehát jogi vizsgái (szigorlat, alap 
állumvízsga, ügyvédi) vannak hátra, sajat ér-
dekükben siessenek, mert az uj rendszer az 
egész vonalon a vizsgák anyagúnak inegtizsze-
rezódését éB eddig u.m ismert szigorúságot és 
precizitást hozd majd magával. E tendencia 
különben már is érezhető, mert a censorok 
lépten-nyomon fokozódó  követelményeket tá-
masztuuak a vizsgázóval szemben. Ne áltassa 
senki magát azzal, hogy a törvény méltányos-
ságot fog  gyakorolni, hanem fogion  azonnal n 
készüléshez, amelynek egyedül célra vezető: 
idót, fáradtságot  és költBéget megtakarító gyors 
és biztoB módját .A jogi vizsgák letétele" c. 
munkában (IV. kiadás, negyvenedik ezer) ta-
lálja leírva Díjmentesen küldi dr. Dobó, Ko-
lozsvár, Bolyai-utca 3. 

— Céllövő gyimesi vadvirágok. Kis 
céllövő gyimesi lányok kelteuek most-széles-
körű érdeklődést a Székelyföldön.  Éltes János 
gyimeabükki igazgató-tanító célpuskát és hozzá 
való töltényeket kapott mult őszön a budapesti 
,Péterfy-asztal"-tól.  Most az évzáró vizsga előtt 
a töltény elfogyott,  mert a céllövésbeu az is-
kolás lányok is részt vettek, még pedig a ta-
nító jelentése szerint, jobb sikerrel, mint a 
fiuk.  A kis gyimesi vadvirágok biztosan, szinte 
férfiasan  kezelik a puskát és a céllövésnél is 
a fiuknál  többször talált célt a golyójuk. Ujabb 
töltényküldeményt kértek, mert hiszeu nem 
hiába pusztítják a töltényt, aztán az Isten tudja, 
hogy mikor kell a h usa védelmére ismét fegy-
vert ragadni a magyar nőknek. 

— Pályása t ! hirdetés. A nagyszebeni 
tanitónóképzóintézet I-ső osztályába a követ-
kező 1911/12 iskolai évre felvételért  folya-
modhatnak 14- életévüket betöltött olyan leá-
nyok, kik a felső  leánynépiskolát, a polgárt-
vagy'felsőbb  leányiskola, vagy a gimnázium 
négy alsó osztályát sikerrel végezték. Keivé. 

teli vizsgálat nélkül,, de pályázati kérvények 
alapján történik a fölvétel.  A fölvétel  kérvény-
hez a következő okmányok csatolandók. 1. Ke-
resztlevél. 2. Iskolai bizonyítvány a megelőző 
tanévről s az idei első félévi  értesítő. Az év-
végi bizonyítvány junius hó SO-áig feltétlenül 
beküldendő. 3. Orvosi bizonyítvány a folyamo-
dónak a tanítói pályáról alkalmas voltáról. 
— A kérvényben kiteeudő, hogy bennlakó 
vagy bejáró akar-e lenni a növendék. Benla-
kási liavnlij koroua. A kérvényeket az in-
tézeti igazgatósághoz junius hó 15-éig kell be-
nyújtani. A fölvétel  július hó első napjaiban 
lesz elintézve, miről az érdekeltek azonnal ér-
tesítést nyernek. Az 1-só évfolyamra  fölveendő 
növendékek közül hat növendék 120—120 
korona ösztöndijat nyer. Az ösztöndíjas helyre 
folyamodók  szogtiységi bizonyítványt is mel-
lékeljenek. A II,. 111. és IV. osztálybn szintén 
vehetők fel  uj lanulók, ha kimaradás folytán 
hely üresedik. A henlakásról prospektust szí 
veseli küld az iguzgatóság. Nagyszeben, 11)11. 
május hó 1-én. Dr. Bilinszky Lajos, tanítónő 
képzőintézeti igazgató. 

— A házaló szekely oigányok ellen. 
A székely népmentés iránt országszerte tapasz-
talható nemes rokouerzésscl élelmes székely 
liázuló cigányok évtizedek óta visszaélnék. En-
gedélyük csakis a székely háziipar eladásáról 
szól, mégis évente százezrekel érő osztrák 
gyáripari termekkel csapják be a jóhiszemű 
vevőket. E'lenörzést senki sem teljesít. A si-
láuy gyári árut. miut eredeti, csupa igazi szé-
kely portékát árusítják országszerte. A fővá-
rosban lakó szekelyek végre is megaokallák 
a cigányok garázdálkodását és országos moz-
galmat indítottak a visszaélések ellen. Egy-
előre Budapesten egy „Székely Itthon" áru-
csainokot létesítenek, melyb.'ii az. eredeti szé-
kely ipartermékeket ólowpecséles védjegygyei 
húzzák forgalomba.  „Székely Itthon'* tízkoronás 
részjegyei egy korouu beiratási dij mellett már 
elójegyezhetök a „Hangya" péuztáránál. — A 
Székely Itthon mozgalom élén a fővárosban 
lakó székely vezető emberek és a budapesti 
Pétéify-asztal  tagjai állanak. A szervezésben 
részt vesz a Székelyföld  intelligenciája. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Köszönet nyilvánítás. 

A József  kir. herceg szanatórium egye-
sület által, a csiktnegyei tüdőbetegek ja-
vára a .Vigadó" nagytermében folyó  hó 
13-án rendezett müsoros-estélyen közre-
működő egyesek-, egyesületek- és inté-
zeteknek, a kifejtett  fáradtságos  és önzet-
len áldozatkészségért s az ez által elért 
erkölcsi és anyagi sikerért, hálás köszö-
netet mond 

. 1 József  kir.  hen'&j szanatnnum-
eiji/eniilct  csikwrcditi  elniilíSfyc. 

*) 1'- rovatban közlőitekért ucm vállal fclclús-
geget n szerk. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hermes" Magyar Általános VáltóDilet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti jelentése a ttzsde-

forgalomről és péniplactról. 
Butltipeal, 1911. május 11. 

Kedvezőtlen külpolitikai hírek, nevezetesen 
a mexikói lázadás és a inarakkoi kérdés körül 
esetleg támadható ujabb bonyodalmak, nem-
különben a király gyengélkedéséről elterjedt, 
bár ismételten a leghatározottabban megcáfolt 
hírek, a legutóbbi hét folyamán  és különösen 
az utóbbi napokban kedvezőtlenül befolyásol-
ták a tőzsde irányzatát és csaknem az összes 
forgalomba  került ériékek árfolyamai  kisebb-
nagyobb visszaesést szenvedtek. A barátságta-
lan hangulatot, mely ugy a vezető és nemzet-
közi, valamint a kisebb helyi értékekre is ki-
terjedt, a pénzpiaezon beállott könnyebbülés-
nek, melyre a fővárosi  kölcsön ellenértékének 
átutalása kedvezően hatott, még a fix  kama-
tozású értékek, nevezetesen a járadék iş ha-
nyatló irányzatot követett. A kedvezőtlen han-
gulat egyébként a külföldi,  nevezetesen a bé-
csi tőzsde alacsonyabb jegyzései is támogatták. 

Az általános gyenge irányzat mellett is kü-
lön meg kell emlékeznünk a Magyar asphalt 
részvények rohamos árfolyamhanyatlásáról,  E 
részvények, melyeknek árfolyama  még rövid 
idővel ezelőtt a névérték, azaz 200 korona fe-
lett állott, azonban már a mult héten, az osz-
talék elmaradásának hírére kb. 170-ig csök-
kent. e bét folyamán,  főleg  a társaság igazga-
tóságának a mérleggel kapcsolatban közzétett 

kommuníquéjának hatása alatt egészen 72-ig 
mentek vissza, mig az alacsony árfolyamon 
történt vásárlások folytán  Ismét kb. 95-ig ja-
vultak. 

A vezető értékek közül leginkább Magyar 
és osztrák hitel, Magyar jelzáloghitelbank, Ma-
gyar leszámítoló és pénzváltóbank, Rimamu-
rányi és Közúti vaspálya részvények szenved-
tek kisebb-nagyobb árcsökkenést, mig Magyar 
bank és kereskedelmi r. t.-i részvények külön-
böző hírek hatása alatt eleinte szilárd irányza-
tot követtek és később is jól tartott árfolya-
mok mellett kerültek forgalomba. 

Az ipari értékek piacán is az árfolyamok 
általánosságban kissé lemorzsálódtak, különö-
sebb árváltozásokról azonban nem igen szá-
molhatunk be. Egyes papírok, így Franklin-
nyomdai részvények, Magyar ruggyanlaáru-
gyári részvények, Magyar cukoripari részvé-
nyek utóbbiak a magyar kartell tárgyalások 
menete szerint, időnként élénkebb kereslet tár-
gyát képezték és átmenetileg javulást is értek 
el, mely azonban az általános lanyhaság foly-
tán ismét elenyészett. 

A sorsjegypiac változatlan, érdeklődés leg-
inkább az utóbbi időben favorizált  két sors-
jegynem: a konv. jelzálogsorsjegy és hazai 
takarékpénztári sorsjegyek iránt mutatkozott, 
mig kisebb sorsjegyek közül főleg  az Erzsé-
bet szanatórium sorsjegyek képezték kereslet 
tárgyát. 

N Y I I / T T É R * ) 
Mindazon helybeli és vidéki ismerőseim-

nek, kik a térjem elhunyta alkalmával részvé-
tüket nyilvánították ez uton mondok hálás kö-
szönetet. 

Csíkszereda, 1911. évi május hó 10-én. 
<izv. Mikim  Jftttusnr. 

*) (K rovat alatt közlöttekért nem felelős  u 
gzei-kesztâ). 

Szerkesztői üzenetek. 
H.  S.  Nem közölhető. Talán prózávnl sze-

rencsésebb lenne. 
.4. P. A beküldött cikk tendenciájával 

egyetértünk, azonbau túlságos nagy terje-
delme miatt közlésre nem alkalmas. 

A". J Alkalomadtán közöljük. 

Fürdőmegnyitás. 
Folyó év is hó 21-én vasárnap délután 

csíkszeredai fürdómet a helybeli tűzoltó-
zenekar nyitánya és a Mici Miska zene-
kara közreműködésével ünnepilyesen meg-
nyitom, melyre ugy a helybeli, mint a 
vidéki közönséget ezúttal meghívni van 
szerencsém. 

Jó konyháról, kitűnő italokról állan-
dóan gondoskodva van. 

A nagyérdemű közönség szives párt-
fogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

Helvig G. János, 
fürdőtulajdonos. 

E ladó a legjutányosabb Árban 
egy jó karban l e v ó 
6-lóerejü gözcséplögép 

felszereléssel  együtt — Kiné l? 
Megmondja e lap kiadóhivatala. 

Sz. 202—1911. kj. s-a 
Hirdetés. 

Tusnád község vadászterületének 6 
egymásután következő évre leendő bérbe-
adására, a folyó  év és hó 15-én tartott 
árverésre időközben beadott jobb ajánlat 
folytán  1911. iv Junius hó 15-én délután 2 
órakorra egy ujabbi nyílt árverés meg-
tartása Tusnád község házához kitűzetik. 

Kikiáltási ár 189 korona 55 fillér. 
Zárt írásbeli ajánlatok is beadhatók. 

Utóajánlat visszautasittatik. 
Árverési feltételek  a tusnádi körjegyzői 

irodán hivatalos órák alatt betekinthetök. 
Kelt Tusnádon, 1911. április hó 30-án. 

ferenezy Béla, Ifi, ferencz János, 
körjegyző, k. biró, 

Kiadó lakás. 
1911. évi október 1-től kezdve az Apafii 
Mihály-utca 29/A. szám alatt egy Üzlet-
helyiség és földszinti  lakás, valamint az 
íjdvarban levő lakás és műhely kiadó. 
Értekezhetni a .Központi kávéháziban. 

2 - 3 



-k oldal. C S I L A P O K 0. . 

D Jóforgalmu singes üzlete-
met elfogadható  felte-

0 telek mellett juoiusl-tól 

O E L A D O M . 
S A bolthelyiséget a legjutá 

0
a nyosabb áron bérbeadóm A 

Zakariás L. Antal, Szépviz. | Hirdetés. 
Tusnádíiirdön a fiirdővégi  csárda 1911. 

június l-lól kezdódöleg bérbeadó. 
A nyilvános árlejtés, melyen a csárda 

a legtöbbel Ígérőnek fog  bérb-ndalni, 
1911. május 28-án délelót! 11 órakor a 
fiirdöigazgatóság  hivatalos helyiségében 
lartatik meg, ahová az érdeklődőkéi meg-
hívjuk. 

A feltételek  az igazgatósági irodában 
bármikor megtekinthetők. 

Tusnádíiirdön, 1911. május 8-án. 
Fiirdöigazgatóság. 

Sz. 3nl -1911. 
Árlejtési hirdetmény. 

Csikjenöfalva  község újonnan cpiíll 
apaállat istálló belső berendezése, kan-
istáló, h.igalószinek, gépszín, trágyalelep 
építésére ezennel árlejtést hirdet. 

Az árlejtés folyó  év és hó 28-án dél-
után 2 órakor fog  Csikjenöfalva  község 
házánál megtartatni, követ és faanyagot 
a község ad. 

Az árlejtésen résztvevők a megaján-
lott összeg 10 százalékát bánatpénzül le-
tenni tartoznak. 

A legjobb ajánlattevőnek kötelessége 
a munk latokhoz azonnal hozzá ke/.deni 
és azt jttnius hó 15-ig elvégezni. 

Érdi klödöknek községi jegyző Jenő-
falván  s szükséges felvilágosításokat  meg-
adja. 

Csikjenöfalva,  1911. május hó 15. 
Községi elöljáróság. 

HM. szám. 
I !M 1. Unó! 

Árverési hirdetmeny. 
Alulirnít bírósági végrehajtó az ISSI. I-M 

LX. te. 102- S-a értelmében ezennel kiizhirre 
leszi, hogy a esikszereilai kir. járashirosagnak 
l'.lll. évi V. 711 számú végzésé következte 
ben Ur. Fejér Antal iig.wéil által krpvisi-li 
a Csíkszeredai Takarekpenztar javára 2.1(1 K 
s jár. erejéig l'Jll. e\i február  lm 1-én IV 
ganatosilott biztositá-íi végreliajtas inján le- és 
felülfoglalt  és 1010 koronára beesült követ-
kező ingóságok, ti. m.: Vizi (îergely és Vizi 
Istvánnál marha, seríés és juh állomány stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kii járás 
bíróság l'JII-ik évi V. 7!). száinu \egzc8e 
folytán  230 korona tőkekövetelés, ennek I'JIO. 
évi augu-ztus hó 22. napjától járó ti" „ ka-
matai »/,»/„ váltódij és eddig összesen .">7 kor. 
Otl fillérben  bíróilag már megállapított, költsé-
gek erejéig a végrehajtást szenvedő lakás in 
Csikszeniinihálv—Ajnnilbnii leendő megtartá-
sára 1911 májas ho 27-ik napjnnak ü. e 
10 órája határidőül kitüzotik és ahhoz a \ enni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat 
nak meg, hogy nz érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. ic. I0Í. és 108. §-ai ertelmeben kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet igéróuek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságukat 
mások is le- és fellllfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1911. évi május hó 
8. na|iján. 

Molnár Sándor. 
kir. blr. végrchujló. 

Modern kutépités. 
Uj kutak építését cementgyürúk-
kel, súlyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sűlyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

B I 7 T O 
a . 

„Brassói Bútorkészítő Iparosok 
Árucsarnok Szövetkezeiénél" 

oleso es finom  kivitelben, 
jutanyosaron.ked vezöfel 
tetelek mellett kapbato. 

líaklár-keszlet: hálók, ebedluk. uri-sznliak 
és szalon-berendezésekből; elvailal: lel 
jes lak , k"zepiili li és kinn babeivnileze 
si-ket: készít: eninne rs es kárpitos arukat. 

Költségvetés díjmentesen. 
Megtekintés vételkötelezettség nélkül. 

Kolostor-utca 36. Cell-palota. 

K A L M Á R és E N 6 E L 
M O T O R - É S Ó É P t í y Á R 

B U D A P E S T 
Városi raklár és iroda Gyár: 

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

Szivogazinotor telep. A j •! n 
koi leeiiie^i ljli ti/t'illr 

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

Elismert legjobb gyártmány. 
Ajánlja benzin- lukumoliilus eseplokész.rle.t. 
:iIIII-I\I-k bámulatos egvi-zerU szel liez- iiiek. 

Telj-s julal kellé,.! Hz. |e-j I'- 11. -1 - -1 • -
Kiillsegvete?. arji-LVZ-'k ina) ell es l»>| Iui 1:1 VI-

Az Olt mellett egy sarjus kaszaló, 
mely 2 és háromnegyed ho ld . 

eladó. 
Hol? —Megmondja e lap ki.idóliivalala. 

líiarln lakác 4 s z o b a ' 1 ko"yll;1. 
I \ ldUU l d f t d b  i kamra, pince helyi-

ség, kert részlettel egyiitl folv.'i  évi 
szeptember hó i-töl, Koczkás Bélánál. 

1-3 
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Szám lt)29 1911. 
kib. 

Hirdetmény. 
A lomási erdőipar részvénytársaság 

állal (iyergyóvárhegy község határában, 
a tn. kir. államvasutak Galóczás megálló-
helyénél létesítendő rakodó kitérővágány 
és ennek folytatásában  a társaság szárhegyi 
erdei iparvasutjához csatlakozólag terve-
zett góziizemii erdei iparvasut céljaira 
szükséges földterületekre  nézve m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter ur 13526 III. 
szánt alatt a kisajátítási eljárást az 1881. 
évi XI.I. tc. 32. §-a értelmében elrendelte 
s annak tárgyalása folyó évi Junius hó 3-án 
d. ti. 1 órakor Gyergyóvárhegy község-
házánál íog megtartatni. 

A kisajátítási bizottság a kisajátítási 
terv megállapítása felelt  akkor is érdemi-
leg határoz, ha az érdekeltek közül senki 
sem jelenik meg. A kisajátítási terv és 
Összeírás megtekinthető Gyergyóvárhegy 
községházánál. 

Csikszereda, 1911. évi április hó 25-én. 

Sz. 24—1911. 2—2 

Hirdetmény. 
Csikcsicsó község tulajdonát képező 

„hargltaalji fürdő"  az 1911. és 1912. évre 
nyilvános árverésen Csikcsicsó község-
házánál az 1911. évi május hó 20-án dél-
előtt 8 órakor haszonbérbe adatik. 

Az évi bérlet kikiáltási ára 1200 ko-
rona. 

Árverezni szándékozók tartoznak a 
kikiáltási ár 2o°/«-át bánatpénz gyanánt 
az árverés megkezdése előtt lefizetni. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  a jegyzői irodá-

ban a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Csikcsicsó, 1911. évi május hó 8-án. 

Tompos Károly, Kelemen ferencz, 
jegyző. biró. 

Dr. Élthes Gyula, 
jcíiyzü. 

Dr. Bocskor Béla, 
elnök. 

Y-f  \ ' \ r \ ( \ esetleg bérbeadó 
I—-'les..* IVJ egy ketkövü vizi 

liszt elő malom, amely Szépvizen 
van, a Maloni-ulcába. — Értekezhetni: 

Özv. Snilovszky Jánosnénál, Szépviz. 
4-10 

E l a d ó 
Csiktusnádi Pát r u b á n Antalnál 

H C M Ű M A L O M 
m e l y helyben is használható, vagy 

pedig el is vihető. n_2u 

2—2 Szám 722/1911. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Csikszentgyörgy közbirtokossága köz-
hírré teszi, hogy a Csikszentgyörgy köz-
ségben építendő csendórlaktanya válla-
latba adása tárgyában Csikszentgyörgy 
községházánál az 1911. étfi májtis hó 20-án 
délelőtt 9 órakor versenytárgyalást tart. 

A versenytárgyaláson résztvevők kö-
telesek a költségvetésben előirányzott 
összeg lo százalékát azaz 2098 korona 
80 fillért  a tárgyalás megkezdése előtt 
készpénzben avagy óvadékképes értékpa-
pírokban a birtokossági pénztárnoknál le-
tenni. 

A tervrajz, költségvetés és épitési fel-
tételek a hivatalos órák alatt a községi 
elöljáróságnál megtekinthetők. 

Csikszentgyörgy, 1911. május hó 1-én. 
Márton Károly s. k., Kovács Tamás s. k., 

birt. jegyző. birt. elnök. 

n 
- = n 
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DUPLA-MALÁTA SÖB naponta fri's  töltés. 

Kőbányai Dréher Sörnagyraktára. 
Telefon  14 és 28. 

ERTESITES. 
A sör idény beálltával van sznvn.suik a nagyérdemű helyi magán sür-
fogyasztó közönséget értésről, hogy a sörnek a házhoz való szállítását 
megkezdtük. Szekereink re^rl nyolc órakor a sört kihordják, amiért 
tisztelettel felkérjük  napi szükségletét — lehet az egy palack is — 
velünk rövid uton tudatni szíveskedjen, hogy az elszállítást naponta 
pontosan eszközölhessük. — Répáti ásványvízre szintén elfogadunk 
előjegyzéseket, mit szekereinkkel naponta egyszer hazaszállítunk. 
4 - 1 7 Teljes tisztelettel: 
NISZEL FIVÉREK, CSÍKSZEREDÁBAN. 

.A. X S é p a t l á s T 7 - á . n y T r i z f f r a l c t á r a . . L J 

FTm^wmmmmmmm  m a 
™ o Különleges vásznak, szőnyegek és függönyökben nagy választék. 

Ü Z L E T f t T V E T E L . 
Van szerencsém Csikszereda és vidéke nagyérdemű közön-

ségének szives tudomására hozni, hogy 
CSÍKSZEREDÁBAN, a Kossuth Lajos-utcában 

(GRÜNWflLD-FÉLE  UJ HÁZBAN) 
lévő kizárólagos nagyszabású Budapesti központi ruha nagy áru-
házat átvettem és azt újonnan dúsan felszereltein 

kész férfi-,  női-, fiu-és  gyermeki uhákkal. 
Legújabb és legmodernebb női felöltők,  kímonok, úgyszintén 

angol szabású férfi  ruhák, felöltők  nálam beszerezhetők. 
Különösen felhivom  a t. közönség szives figyelmét  legújabb 

szabású férfi  öltönyökre és legdivatosabb felöltőkre. 
A nagyérdemű közönséget biztosíthatom, liogy áraim a legszo-

lidabbak, úgyszintén szolid és előzékeny kiszolgálásom által t. ve-
vőim teljes bizalmát ki fogom  érdemelni. 

Becses pártfogását  kérve tisztelettel 

MÓZES JÓZSEF. 

Legújabb és legmodernebb kész férfi ruhák és női felöltök. 
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Háló-, étkt ZÖ- és buffet-kocsik közlekedése a m. kir. államvasutak vonalain 1911. évi május hó 1-tóí kezdve. 

V o n a l 

I . I l á l ó - k o c s i k 

I n d U 1 É r k é z i k A háló-kocsi pótjegyek árai 

honnan ? 1 
óra- perc- számú óra- perc- 1. oszt. 11. oszt. Jegyzet 

honnan ? 1 vonat- hová? 
perc-

vonalrész 
Jegyzet 

vonat- hová? vonalrész 
kor tal kor K l 

f K f 

Budapest k. p. u. 
Wienböl 

éjjel 10 50 12 Wienbe regg. 7 23 Bpest k. p. u. —Wien vagy vissza 9 60 7 20 A háló-kocsik Budapest k. p. u. 
Wienböl éjjel 10 20 11 Budapest k. p. u. regg. 6 25 Bpest ny. p. u. — Wien v. v. 9 60 7 20 csak I. vagy II. 

Budapest ny. p. u. éjjel 9 30 118 Wienbe regg. 5 55 Bpest k. p. u. — Segesvár v. v. 14 40 10 80 oszt menetje-
Wienböl éjjel 11 05 113 Budapest ny. p. u. regg. 7 40 Bpest k. p. u. — Kolozsvár v. v. 9 60 7 20 jegyekkel biró 

Budapest ny. p. u. este 9 35 502 Segesvárra |d. e. 11 12 Kolozsvár-Segesvár v. v. nappal 4 80 3 60 utasok ál tal meg-
Segesvárról d. u. 5 15 501 Budapest ny. p. u. regg. 7 30 Bpest k. p. u. — Bukarest v. v. 17 40 — — felelő  pótjegy 

Budapest k. p. u. d. u. 2 00 604 Predeálra regg. 6 33 Bpest k. p. u. — Predeál v. v. 14 40 — — váltása mellett 
Bukaresttől d. u. 5 05 Bukarestbe d. e. 11 45 Bpest k. p. u. — Brassó v. v. 14 40 10 80 használhatók 
Predeálról este 8 42 601 Budapest k. p. u. d. u. 1 25 Bpest k.p.u. — Arad v. v. nappal 14 80 3 60 1. Brassón túlra 

Budapest k. p. u. este 9 30 610 Piskire d. e. 10 52 Bpest k. p. u. — Piski v. v. 9 60 7 20 csak I. oszt me-
Piskiről d. u. 4 21 609 Budapest k. p. u. regg. 5 45 Arad—Bukarest vagy viszont 13 60 — — netjegyekkel 

vehető igénybe Budapest ny. p. u. d. u. 2 40 704 Verciorovára éjjel 2 00 Arad—Predeál vagy viszont 9 60 — — 
netjegyekkel 

vehető igénybe 
Bukarestről d. u. 4 50 Bukarestbe d. u. 1 20 Arad—Brassó vagy viszont 9 60 7 20 

netjegyekkel 
vehető igénybe 

Verciorováról éjjel 3 03 703 Budapest ny. p. u. d. u. 1 25 Bpest ny. p. u. — Bukarest v. v. 16 60 — — 

Budapest ny. p. u. éjjel 10 15 706 710 Báziásra d. e. 9 25 Bpest ny. p. u. — Orşova v. v. 9 60 7 20 
Szegedről éjjel 2 10 1802 Bpest ny. p. u. — Temesvár v. v. 9 60 7 20 
Báziásról d. u. 4 28 1107 163/709 Budapest ny. p. u. regg. 7 15 Bpest ny. p. u.—Temesvár v. v. n. 4 80 3 60 

Budapest k. p. u. este 7 40 1006 Fiúméba d. e. 8 50 Temesvár—Orsova vagy viszont 4 80 3 60 
Fiúméból esle 6 00 1003 Budapest k. p. u. d. e. 8 00 Temesvár—Bukarest v. v. 12 80 — 

Budapest k. p. u. este 6 15 1004 Fiúméba regg. 7 10 Bpest k. p. u. — Fiume v. v. 12 00 9 00 
Fiúméból esle 7 56 1005 Budapest k. p. u. d. e. 9 35 Bpest k. p. u. — Zágráb v. v. 9 60 7 20 Budapest k. p. u. 

Zágráb—Fiume vagy viszont 9 60 7 20 
Budapest k. p. u. éjjel 10 25 1010 Zágrábba d. e. 8 30 Bpest k. p. u. — Poprád Felka v. 9 60 7 20 
Zágrábból esle 8 31 1007 Budapest k. p. u. d. e. 6 50 Bpest k. p. u. — Kassa v. v. 9 60 7 20 

Budapest k. p. u. 
Kassáról 

esle IC 
regg. 3 

00 
45 

1510 
4 Poprád Felkára regg. 6 23 Bpest k. p. u — Tátralomnic v. 9 60 

M á 
7 

r k 20 
i 

2. Bezárólag ju-
nius 14-éig és 
október l-löl Poprád—Felkáról este 10 40 3 Budapest k. p. u. regg- 7 00 Bpest ny. p. u. — Berlin 13 I 00 1 10 1 20 
2. Bezárólag ju-
nius 14-éig és 
október l-löl Kassáról éjjel 1 15 1505 

Budapest k. p. u. regg- 7 
Bpest ny. p. u. — Breslau 11 | 20 1 9 | 00 

2. Bezárólag ju-
nius 14-éig és 
október l-löl 

Budapest k. p. u. este 10 00 1510 Tálralomniczra regg- 7 25 
Bpest ny. p. u. — Breslau 

k o r o n a 3. Bezárólag 
szeptember 30-ig 
és junius 15-től 

Kassáról regg. 3 45 4 
regg- 7 

Bpest ny. p. u. — Oderberg 9 1 50 II 7 I 00 3. Bezárólag 
szeptember 30-ig 
és junius 15-től Tátralomniczról este 8 45 813 Budapest k. p. u. regg- 7 00 

Bpest ny. p. u. — Oderberg 
M á r k a 

3. Bezárólag 
szeptember 30-ig 
és junius 15-től Kassáról éjjel 1 15 1505 

Budapest k. p. u. regg- 7 
Bpest k. p. u. — Berlin 13 1 00 1 1 0 I 20 

3. Bezárólag 
szeptember 30-ig 
és junius 15-től 

Budapest ny. p. u. este 6 50 1406 Berlinbe d.e. 11 08 Bpest k. p. u. — Breslau 11 20 1 9 1 00 
Berlinből d. u. 39 1401 Budapest ny. p. u. d. c. 9 40 

Bpest k. p. u. — Breslau 
k o r o n a 

Konstantinápolyból este 8 23 903 Budapest k. p. u. d. u. 1 00 Bpest k. p. u. — Oderberg 9 I 50 1 7 1 00 
Budapesl k. p. u. d. u. 3 00 304 Berlinbe d. e. 7 45 F r a n k 
Berlinből este 7 33 301 Budapest k. p. u. d. u. 12 50 Bpest k. p. u. — Belgrád 6 | 00 1 4 1 5 0 

Budapest k. p. u. d. u. 3 20 904 Konstantinápoly regg. 7 1 47 Bpest k. p. u. — Konstantinápol) | 29 00 I 21 1 2 5 

I I É fc  k e z ő - k o C 9 i k 

Budapest keleti p. u. — Wien 
Bruck-Királyhidán át 

Budapest nyugoti p. u — Wien 
Marchegyen át 

Budapest ny. p. u. — Segesvár 

Budapest k. p. u. — Bukarest 
Arad. Piski, Piedeálon át 1) 

Budapest k. p. u. — Piski (saját) 

Budapest ny. p. u. — Bukarest 
Temesvár—Verciorován ál 

Budapest ny. p. u. — Báziás 

Budapest k. p. u. — Fiume 
Ujdontbovár—Zágrábon át 

Budapest k. p. u. — Fiume 
Ujdontbovár—Zágrábon át 

(vegyes) 
Budapest k. p. u. — Zágráb 
lljdombováron át (saját) 

Bpest k. p. u. — Poprád Felka 
Kassán át (vegyes) 2) 

Bpest k. p. u. — Tátra Lomnicz 
Kassán át (vegyes) 3) 

Budapest ny. p. u. — Berlin 

Konstantinápoly—Berlin 

Budapest k. p. u. — Ruttka 
Oderbergen át 

V o n a l 

I n d u l 

o n n a n 
óra- perc 

kor 

számú 
vonat-

tal 

É r k e z i 

h o v á ? 
óra- perc 

kor 

Budapest k. p. u. — Wien 
Bruck—Királybidán át 

Budapest k. p. u. — Wien 
Bruck—Királyhidán át 

Budapest ny. p. u. — Wien 
Marchegyen át 

Budapest ny. p- u. — Wien 
Marchegyen át 

Budapest ny. p. u. — Wien 
Marchegyen át 

Budapest ny. p. u. — Kolozsvár 

Kolozsvár—Brassó 

Budapest ny. p. u. — Karánsebes 

Budapest k. p. u. — Plskl 

Budapest k. p. u. — Arad—Brassó 

Budapest k. p. u. — Zimony 

Budapest k. p. u. — Fiume 

Budapest k. p. u. — Kassa—Odcrberg 

Budapest ny. p. u. — Mánnarosszigcl 

Budapest ny. p. u. — Zsolna 

Budapest ny. p. u. — Pozsony 

Budapest k. p. u. 
Wienböl 

Budapest k. p. u.-ról 
Wienböl 

Budapest ny. p. u.-ról 
Wienböl 

Budapest ny. p. u.-ról 
Wienböl 

Budapest ny. p. u.-ról 
Wienböl 

Budapest ny. p. u.-ról 
Kolozsvárról 
Kolozsvárról 
Brassóról 
Budapest ny. p. u.-ról 
Karánsebesről 
Budapest k. p. u.-ról 
Piskiről 
Budapest k. p. u.-ról 
Brassóról 
Budapest k. p. u.-ról 
Zimonyról 
Budapest k. p. u.-ról 
Fiúméból 
Budapest k. p. u.-ról 
Oderbergröl 
Kassáról 
Budapest ny. p. u.-ról 
Mármarosszigetről 
Budapest ny. p. u.-ról 
Zsolnáról 
Budapest ny. p. u.-ról 

délután 2 
délelőtt 8 
délelőtt 9 
délután 1 
délután 5 
délelőtt 9 
reggel 7 
délután 4 
délután 2 
délután 2 
dclntán 2 
reggel 5 
reggel 6 
délután 2 
délután 2 
reggel 5 
délután 2 
reggel 4 
reggel 7 
reggel 6 
délután 3 
reggel 6 
reggel 7 
reggel 8 
reggel 6 
reggel 9 
délután 5 
reggel 7 
dr lelőtt 11 
reggel 7 
délután 3 
este 6 

6 

4 
1 
2 
3 

110 
103 
104 
109 
106 
105 
504 
503 
502 
501 
704 
703 
604 
601 
602 
603 
904 
903 

1002 
1001 
1502 

(1) 
1503 

506 1702 
1701 505 

1402 
1405 

1406 112 

Wienbe 
Budapest k. p. u.-ra 

Wienbe 
Budapest k. p. u.-ra 

Wienbe 
Budapest ny. p. u.-ra 

Wienbe 
Budapest ny. p. u.-ra 

Wienbe 
Budapest ny. p. u.-ra 
Kolozsvárra 
Budapest ny. p. u.-ra 
Brassóra 
Kolozsvárra 
Karáosebesre 
Budapest ny. p. u.-ra 
Piskire 
Budapest k. p. u.-ra 
Brassóba 
Budapest k. p. u.-ra 
Zimonyba 
Budapest k. p. u.-ra 
Fiúméba 
Budapest k. p. u.-ra 
Kassára 
Oderbergre 
Budapest k. p. u.-ra 
Mármarosszigetre 
Budapest ny. p. u.-ra 
Zsolnára 
Budapest ny. p. u.-ra 
Pozsonyba 

este 6 
délután 1 
délulán 2 
este 6 
este 9 
délután 1 
d. u. 12 
este 9 
este 6 
este 6 
éjjel 10 
délután 1 
délután 2 
éjjel 9 
éjjel 10 
délután 1 
éjjel 10 
délután 1 
este 10 
este 9 
éjjel 10 
délután 1 
este 7 
este 9 
délután 12 
este 8 
éjjel 10 
délután 5 
este 9 
délután 1 
este 9 
este 10 
délelőtt 9 

3 . B u f f e t - k o c s i k 

V o n a l 

I n d u l É r k e z i k 

J e g y z e t V o n a l 
h o n n a n ? 

óra- perc számú 
vonat-

tal 
h o v á ? 

óra- perc J e g y z e t V o n a l 
h o n n a n ? 

kor 

számú 
vonat-

tal 
h o v á ? 

kor 

J e g y z e t 

Budapest k. p. u. — Fiume 

Budapest k. p. u. — Vinkovce 

Zágráb 

Bpest k. p. u. — Sátolaljaujhely 

1 Budapest k. p. u. — Zimony 

Budapest k. p. u.-ról 
Fiuméből 
Zágrábból 
Ujdombovárról 
Budapest k. p. u.-ról 
Vinkovcéról 
Zágrábbői 
Vinkovcéról 
Budapest k. p. u.-ról 
Sátoraljaújhelyről 
Budapest k. p. u.-ról 
Zimonyról 

este 6 
este 6 
éjjel 3 
reggel 6 
délután 2 
délelőtt 9 
délután 2 
reggel 4 
reggel 7 
délután 4 
reggel 7 
délután 2 

18 
00 
09 
13 
55 
16 
22 
53 
20 
39 
10 
52 

1004 
1003 
1006 
1005 
1902 

1904 5803 
5904 1903 

1901 
402 
403 
906 
905 

Zágrábba 
Ujdombovárra 
Fiúméba 
Budapest k. p. u.-ra 
Vinkovcere 
Zágrábba 
Vinkovcere 
Budapest k. p. u.-ra 
Sátoraljaújhelyre 
Budapest k. p. u.-ra 
Zimonyba 
Budapest keleti p. u.-ra 

éjjel 1 
éjjel 4 
reggel 8 
reggel 9 
este 10 
délután 2 
este 7 
délután 1 
d. u. 12 
este 9 
délután 1 
este 10 

43 
16 
50 
35 
56 
13 
15 
40 
37 
55 
53 
00 

Az étkező- és buffet-kocsik  étkező termeit 
I. vagy 11. oszt menetjegy gyei biró uta-
sok vehetik igénybe külOn illeték fize-
tése nélkül 

A buftet  kocsikban levő ülőhelyekkel biró 
külön szakaszok azonban csak I. osz-
tályra érvényes menetjegyekkel, illetve 
menetigazolványokkal biró utasok által 
használhatók 
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FIGYELEM! 

MMETTAPAPIROK CSAK AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓDIAK. 
:-: ÓVAKOD'UN'" rRTEKTFI.EN UTÁNZATOKTÓL! :-: 

A legjobb és legbiztosabb tynkszemirtó 
á r a . S50 fillér. 

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

biztos szer a „LINGVO LEONO." 
Kapbato: FEKETE VILMOS illalszertárában. Csibierelte 

Postai megrendeléseket azonnal eszkfiilSk.  28—52 

T ' á .Tr ' begz . é ló é J l c m á s s z á r a 2 9 . 

UjJPONSÁCá! HALLÓ! UJPONSÁÖI 
T E S S É K V É G I G OLVASNI ! 

Semmivel se tudunk rokonaink, jó barátaink, kedveseinknek olyan üriimet és meg 
lepetést szerezni és magunknak is lakásainkat felékesíteni,  mint azzal, ha az 
„Első Erdélyi Fénykepnagyito Müintézetnel'*, Csíkszereda ban, Apaffi 
Mihály-utoa 24. szám alatt e l 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 ÉLETNACySÁCU KÉPET 
rendelünk (havi részletfizetésre  is), amely csak elsőrendű kivitelben lesz Ber-
linből hozatott Kotomüvések által kidolgozva. Miért tisztelettel hozom tudomásul 
városunk és vidéke mélyen tisztelt közönségének, hogy a teljesen átalakított é* 
a legnagyobb kényelemmel berendezett fényképészeti  műtermemmel kapcsolatosan 
rf/fi  Jt'tti/ki'jm  11*111 itó osztáli/t  In  Hzerrezliiiik,  mely ben a legjobb kivitelű és 
bármely nagysága képek lesznek kéezitve régi fényképek  után IH. Úgyszintén 

AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK. 
Azonban kérem a 111. t. rendelő köziinséget hogy ne méltóztasson képeinket a 
h.'.zalók által ajánlott silány I;raion munkákkal összetéveszteni, mert képeink 
valóságos 1. minőségű bromeziist papírra les/.nek készítve és ételiül; teljes sza-
vatolás vállaltatik minden tekintetben. Miután a Fotó cikkek gyáraival sikerült 
egyenes összeköttetést szerezni, vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyításokat 
előnyős havi részletfizetésre  is eszközlünk, csekély árfeletne'és  mellett A kepé-
ket mindenki megtekintheti már a munkálatok folyamán  és esetleges észrevételét 
megteheti, mi által ki lesz zárva, hogy csak egy kép is ne siketiilljön. (iazdag 
fénykép  és nagyítás minta kiállítás áll a rendelő közönségnek megtekintés végi t 
az Apaffi  Mihály-utca 24. szám alatt levő műteremben rendelkezesére, hova szi-

vén pártfogast  és számos rendelést kérünk, kiváló tisztelettel 

Biró József fényképészeti műterme, Csíkszeredában, 
(toi ..Első Erdélyi Fényképnagyitó Müintézet". i<i_.-l2 

X j E Q 3 > T ^ . O - T r O B B K O M P O E T ! 

XJz,let  á t l i e l y e ^ é s ! 
Van szerencséin a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca IS. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
említett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a leg-
jutányosabb árak melleit. Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
I M l l c ó - i i t c a 1 6 . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen s z a k k é p z e t t segéd azonnal felvétetik. 

ŢŢ ¥ \ ¥ T|jr I Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I K A |yl I Ha azt akarja, Itógy jó kinézése legyen, 
U l i t \ I l i • Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legven 

Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK DRÉNER-SÖRT I6YÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekcreskedésekben. 

r ó r a l c t á r C s i k v á r m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-féle  poharas sör — n a p o n k é n t friss  c s a p o l á s — 
csakis Lénknél a Hu tter-szálloda kávéházában 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

HALLÓ! ERTESITES. 

BHMHUS^ieaaiaiiBiraffliűnaiiailmiaiicaBCT^ 

Göldaer motorok (Diesel rendszer), 
Corona nyersolaj-motorok, turbina-
telepei, teljes íuajas. felmaps s 
sírna orlo malom bereiideẑek. 

Schiel Testvérek, 
Brassó. 

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

1 (3) 19-50 fi 

HALLÓ! 
Építési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására :nlom a nagyérdemii közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossutli-
Lsijos utca 48. szam alatt nagy ópitési anyagraktar t rondeztem be s azon 
kelli'tues hely zctben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktarom van 
Mesz darabos és oltott Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipst stuka-
tur es szobrász. Nad fűzve  stakaturoki a es egyéb lak eltakarására. Valódi asifalt 
fedellemnz  töhhfél»  minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizarólagos 
riadása. Asifalt  elszigetelő lemez es kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá t' lel"li"Z, kátrány es eat'bolinenm fák  leütésére, gomba es rothailas ellen. 
Aibeszt pala igen könnvü és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret .«zi rint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tűzálló 

ttgla és lold stb . mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból -Hl)-Ilit), l'-JO, I .">0- •> IIO-JIIIO és 4 (X) méter átmérőjű kutak-
hoz. ezek keszitesét is eKállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel keszitek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  sziiiben. betoncsövek, hidak és átereszek kes'itese. Beton- és mtlkölepcsők, szi-
tti'S jat'da es burkolati cementlapok gyártasa és elhelyezése. Itató és etetÓVáhlk miu-
ilen nagyságban. Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák es talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatét lemezek. Kémény- ég fa|-
fedkővek.  Mindennemű beton- és cem'iitipar-vallalat. granit terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű liizalmaval és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szíves támogatást kei-kiváló tisztelettel: 

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

I 

«U/ 
gg Első Csikmegyei benzinmotor gépre beren 
83 dezet t a s z t a l o s m ű h e l y . 
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igyi liiK'b. ajánliini b e n z i n m o t o r g e p e r ö r e b e r e n d e z e t t 

^ a s z t a l o s 
Módunkban áll a legegyszerűbbtől a legfinomabb  kivitelben előállítani 
a leggyorsabban ugy bútor mint épületmunkákat s a melyeknek 
kifogástalan  előállításáért felelősséget  vállalunk. — Kiváló tisztelettel: 
B A R D O C Z és DARVAS, C s i k c s a t ó s z e g . 

K i t ű n ő m i n ő s é g ű é s l e g m a g a s a b b s z i l á r d s á g ú P o r t l a n d - C e m e n t e t a j á n l o lcsó á r o n a 

PORTLAND-CEMENT-GYÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: - A . l T o e r t B S L I S L Z S é s n a , urak kereskedésében. 

Nyoaatoti Hxvohod* Jóiaef  kAnyrovoadiiibu, naikaxemUbu. 1911 




