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POLITIKAI. KÖZGAZDASAOl Ö8 TARSADALMl HEÎILA1'. 
SserkşzlAaţg és kiadóhivatal: 

St  voboda Jóaa«f  k6nfv<  m ptpirkereekedése, 
h . . á a lap *Ééllenrt rémét IlletA minden kfatetnény, 

• l iniat hirdetőiek és «lAâiet«*i dijak 1« kUldeudnk. 
• - Telefop  hivówám2. • 

Furkosboft  és revolver. 
A békéscsabai szenzáció még mindig 

a közékt Jev.flgtyében  vibrál. A lelkek 
még teivék azzal az óriási emócióval, mit 

. „ötnapi események kiváltottak belőlük 
s iiié<.; -ra lehet, napirendre térni az eset 
K! ;:. nyira rendkivüli, annyira szokatlan 
s i.il.:. olyan óriási hordereje van. 

N' in lehet itt véleményt nyilvánítani 
,-iícicti. hogy pro, vagy kontra, melyik 
ilLispi.ntra helyezkedünk. Nem lehet pe-
cliíí ,:zért, mert csakis az olyan vélemény-
nek lehet valódi ereje, mely minden sze-
mélyi inotivumtól mentesen, csakis ;i ri-
.L'g igazság álláspontjára helyezkedik. Ri-
deg igazság pedig az élet jelenségei fe-
lelt nem gyakorolható, mert azokat ezer 
meg ezer olyan szál köti, bogozza, íüzi 
össze, mely szálak személyekhez, ezek 
cselekedeteihez tartoznak, azok nélkül el 
sem képzelhetők. 

Mi a nagy szenzációnak csak a poli-
tikával összefüggő  kérdésében óhajtunk 
valamelyes nézetünknek kifejezést  adni. 
Azt próbáljuk majd fejtegetni,  vájjon kul-
turáltamban, mert biszen abban élnflnk, 
vagy mi, szabad-e a politikának odafa-
julni, hogy ellenfelek  ügyeiket furkósbottal, 
majd pedig revolverrel intézik el s hogy 
vájjon az egész politika, már mint ami 
szegényes s mindig abstract dolgokon 
nyargaló politikánk ér-e egyáltalában any-
nyit, hogy becsületes, tisztességes pol-
gárai e hazának egymás vérét ontsák, sőt 
életét is kioltsák?! Mert hiszen kétség-
telen, hogy az egész kérdés esak addig 
bir jelepIOaéggel. ameddig a tiszta, min-
den érduktől mentes politika szolgálatá-
ban szerepel. Nem tesszük fel  a békés-
csabai dráma egyik feléről  sem, hogy 
személyes érdek vezérelte volna abban a 
politikai hercehurcában, mely az ottani 
gyűléseken s a helyi sajtóban lejátszódott 
s melynek következménye az a megin-
dító katasztrófâ  mely semmiképpen sem 
menthető. 

A balkán államokban lehet otthonos 
a vitatkozás s az egymást meggyőzés 
amaz eszköze, mely a furkosbotnál  kez-
dődik s a revolvernél s miként a példa 
mutatja, a halálnál végződik. De kuliur-
államokban sem a politikának, sem a sze-
mélyes érzékenységnek nem szabad oda 
fajulnia,  hogy intelligens emberek egymást 
tettleg inzultálják s pláne élete ellen tör-
jenek. 

A politika sokszor kérlelhetetlen logi 
kával s eszközökkel dolgozik. Megenged 
magának sok olyant, melyet más téren 
s más körülmények között megengedhe-
tőnek nem találnánk, de -azt már nem 
törhet)»,»toc8f  KiktaállapataiBk ladafajot' 
janak» hogy jazi embai élet biztonsága ve-
szélyeztessék. A boldogult Áchim Andrást 
semmiféle  cikk fel  nem ébreszti többé, a 
Zsilipşzky ,testvérek bünétsem expiá) hatja 
a legszebb „tollú ttjságiró siránkozása, de 
ez cetből..annyi tanulságot mégis levon-
hatunk, hogy a .politika is dolgozzék akár-
milyen kérlelhetetlen eszközökkel, a sze-
mélyes szabadság s a testi épség ellen 
irányuló merényleteket fegyvertárába  fel 
nem veheti, azokkal harcolnia nem sza-
bad. Nem lehet tehát olyan cikkeket ír-
nunk, mely a személyes becsületbe vágó 
dolgokat tárgy az, semmiféle  politikai ţer 
kintetből sem s nem bocsájtható meg az 
sem, hogy a személyi bántalmainkért mi 
magunk bíráskodjunk s mi hozzuk meg 
Ítéleteinket a magunk ügyében. 

A poMtikai küzdelmek bár sok szeny-
nyet kav^k a közélet felszínére,  de, 
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azok mesterséges felturkálása  sem milyen 
politikusnak érdekében nem állhat. Min-
denkor szemünk előtt kell, hogy lebegjen 
a kultura s az, hogy kulturáltamban élve, 
annak érdekeit akarjuk szolgálni. Márpe-
dig az bizonyos, hogy á kulturállamok 
politikáját sem a furkosbot,  még ke-
vésbbé a revolver segíti elő, hanem min-
denkor a bölcs belátás, a mérséklet s le-
hetőségek megvalósítása. 

A kolozsvári „Marianum".. 
N-'tnesak ii leányos ház tájukon, hanem a 

nevelés ö-szes barátainál kellemes meglepe-
tést szerez az a kevésszavú, de a magyar ha-
zában eseinényszámha menü hivatalos értesí-
tés. amelvlvel a kolozsvári róni. kath. iskola-
szék elnöke, ilr. Hirsehler ilézspf  prael-tus 
plébános fordul  az érd"klódö nagyközönséghez. 

Amióta — vagy ezer éve — b. Gizella 
királynő vérbeli magyar leánykák keresztény 
nevelésére apácákat telepített Veszprém mellé, 
iakarnatus magyar szoktat» vált leányainknak 
ko'ostori iskolázása ós — akármit mondjanak 
kishitű emberek — az inteuziv nőnevelés azóta 
is vnn olyan fontos  érdeke a magyar Kgyház 
nak, mint a másiknemü ifjúság  becsületes, 
gondos, hitben «aló kiképzése. 

Gizella apácái rég elporladtak, még a ko-
lostorukat is elhordta nz idó, de a termékeny 
szellemHt beleivnkodott népUjik vérébe s adott 
nekllnk olvan energiákat, amelyekre minden 
időnek nagy szüksége tesz: keresztény anyá-
kat. — 

Gizella bencés apácáit mások váltották fel: 
jöttek Sz. Domokos, meg Sz. Ferenc leányai, 
OrsolyaszUzek s angol ki-asszonyok, betele 
pi'dtek a kedves Sz Mit Vince leányai, azután 
a szegény, de vidám ferences  nővérek s a 
Bzeutszegéuység fekete  fátyolát  és szent dertl-
jét hordozó Nrotre Dante iskolanővérek. A ne-
vük és ruhájúk sokféle,  tudom, hogy a heroiz-
musuk s lelkük irányzata egy: saját életlik 
áldozataiban nevelik a migyar családok fél-
tett palántáit tudásra, ügyességre s az életnek 
praktikus kereszténységére. 

A kolozsvári Mariauum-ot« Mi Asszonyunk-
ról elnevezett (Notri Dame) iskolanővérek vet-
tek át. Még esak vngy'fclazázadjn  mükAdnek 
e hazában, de kiválóképpen beváltak Nem-
csak debreceni és temesvári kultúrpalotáik, de 
számos kis helyen serénykedő telepeik révéu 
is ráírták nevüket a magyar nőnevelés fényes-
séges lapjaira. 

Szinte káprázatosan Sokféle,  amit Hirseh-
ler praelatas munkás kedvük számára kieszelt. 
Sokfele,  mint az élet igéuvei, melyeket u ke-
re.-ztény neveléssel szemben támaszt Taníta-
nak ók majd fooomimkával  pöuom kis ahc-és 
leány kákat a főzókaaállul  a háztártá* titkaira 
kiwncai ballhnkat Aa egyik teremben Írógé-
pet kopogtatnak kereskedelmi Iskolások oku-
lására, a másikban tiattustius-szul mondogat 
ják : „Kalso querltur de natura sua genus hu-
mauumVlll u£ ;iug<stvarrás szerfólou  hasznom 
készségére oktgunak polgári leánykákat, amott 
nagy leányokat készítenek a kereskedelmi érett-
ségire. Végezetül pedig — s ez a vidéki szü-
lők legnagyobb gou4ja éa legnagy obb öröme — 
internátust nyitnak, otthont nyújtanak azoknak, 
akik nem olyan wiereaesések, hogy Kolozs-
váré lakjanak övéik. 

Folyó é r Bseptémber elsején nyitják 'meg 
egy palotában — nem lehet másnak nevez-
nem — a Fewnc, Jóassf-ut  S3-.3&.sz.n |nu 
az intézetet * köveitezó tagozatokkal: 

1».elemi leányiskola (Ic—IV ), 
2. polgári leány,lakol» (>-IV ). 
8. egyéveB női kereskedelmi tanfolyam  0» 

vaUáa-. és k,(*a»kt. mipÍHatHr 30404-1911 .sz 
Mrntiban engedélyezte^ 

4. három éves női felső  kereskeilnlmi iskola 
eretiségivel (49rtá0—1911. sz min. enged.), 

ö háztartásiam iskola. 
6 n leánygimnázium I. és V osztálya, 
T internátus. 

'Sokkal deretabhak. sokkal komolyabbak 
uzok a nővérek. hogy lie ne tudnák váltani a 
piogrammhan vállalt káprázatosan szép és sok-
oldalú munkái. 

Hisszük, hogy Kolozsvár vezető körei tel 
jes mértékben méltányolni tudják azt 'az In-
tézményt, mellyel városuk kulturális, sót anyagi 
szempontból is gazdagodott. 

A nagyközönség pedig minden rétegében 
hiznlomn al tekinthet nz uj. intézményre, mely 
leánygyermekeinknek az egyetemi oktatásig 
mindenféle  iskolázást megad. 

Nyugodtan inelint az egyszeri! kővári-telepi 
vasúti munkás kis leánykájával a Marianum 
hatalmas kapuja elé. Befogadják  -azt n négy 
elemi osztályra is. 

Aki városiabh műveltséget óbajt adni gyer-
mekének. azelőtt nyitva állanak a polgári 
leányiskola tantermei. 

Serdülő leánykáknak módjukban áll avatott 
helyen, szakszerűen eltanulni a férjek  szemé-
ben olyan tiszteletreméltó háztartástan min-
den csínját binját a rántáskeveréstől a női ruha 
szabásig. 

Keret kedó szülőknek milyen megnyugtató, 
ha leányaikban üzleti társat, ügyes könyvve-
zetőt, stb találhatnak 1 Kiképeztethetik őket 
erre az egyéves női kereskedelmi tanfolya-
mon. 

Akinek pedig tiihh kell, aki érettségi bizo-
nyítványt óhajt gtermeke kezébe adnia jövő-
jét biztosabbá tenni, azelőtt nyitva a női fe'sö 
kereskedelmi iskola, melyhez foghníó  j^ak 
három vitn az országban : Debrecenben, Po-
zsonyi.an és Marosvásárhelyt. E három intézet 
egyikének sincs azonbau megfelelő  helyisége, 
sem internalusa. A kolozsvári egészséges, mo-
dern untermek s a kedves internátus minden 
jogosult igényt kielégítenek, amit a közokta-
tásügyi kormány s a nagyközönség hasonló 
jellegű intézetekkel szemben táplál. Jó laká 
son, jó vizén, egészséges táplálékon, kitUnő 
oktatáson kivill ad azonban egyebet is, amit 
a szülő leginkább keres: jó nevelést. 

A leánygimnáziumot pedig - legszubjek 
tivebb érzésünket követve — a legnagyobb 
nyereségnek tartjuk az uj vállalkozásban. — 
Nem lehet a xilágot visszafejleszteni.  Ha már 
megnyíltak az intelligens pályák a aók előtt, 
észre kell azt vennünk s tţekUuk kell őket reá-
vezetuiink! különben elvégzi más, de nem a 
leányok javára! Kolozsvárt, az egyetemi város-
IHM lassankint helyi szükséglet a leánygim-
názium, azonkívül egy egész .pfszágrésznek 
mindiukabb parancsoló szüksége, stoietyet sem 
polgári iskolával, sem felsőbb  Jeányiskolákknl, 
sem magánutou való próbálgatással igazábap 
kielegiteui |iem lehet. Az egyetejuhei) az egye-
nes ut a gimiiâziuiuoii át vezet. Aki tehát tu-
dományos ambícióból, ráutaltságból az cgye-
.tejpre készül, annak a leáoypak nem kell már 
felsőbb  leányiskolák, nőképzők, különbözeti: 
vizsgák kerülő utjaiu az' Alma-Mater előcsar-
nokába törtetnie, u Mariantiin leánygimnáziumi 
Ligozata egyenesén oda vezeti őt. 

Meglepetés tehát a kolozsvári hirdetés; 
Mlemetes, mint édes álmok valóra válása; 
esemény, mert a vagyar nóueveMs második 
évezredét erélyes kézael, Bzcrewsés sokolda-
lúsággal keresztény utakra tecell. 

Nekünk, erdélyieknek pedig módfelett  ör-
vwdaţes eeemátjl,.1 mert. üsBíttésik giáuitzia-
imink .mngtţjhodâsân:ik-'k<ţr«8skâ«al;a nőBese* 
lés eróé váninak. « «Mwtanuiii^-nak létrejöttei 

ti  j X>R: Sz 
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Me^atoalk minden •«•rdé», . , 
BlofiMteai  ar: évre 8 kor. (KUfotdra)  U ka. 

*«Mn* f  kor. Nepyedétre a kir.1 ' 
Hirdeteui dijak a legoloa6bb»n u*4>ltMu«ft 

KeaJntnk ném Mi**iiik VÍUE4. 

Tanité-gyiHés. 
A „Csíki róui. kath. taniuj-egjesttjet 

kúszutialosíki fiákköre'  folyó  évi májHa 
4-én Kászouujfaluban  tartótba rendea 
tavasai gyűlését. 

Az ezen napra esett törvényhatósági 
Közgyűlés fgy  ceháuy tag megjekaéáet 
ugyau meggátolta, de uzért szép snáOr ' . 
uial jöttek Össze az egymást suiretö étsl 
a tanügyért lelUesedci tudó t au^kHr-
lársak. 

Szentmise utál) a mugjeleut Utgok, 
az i>kola lauţerpieibe vonuUnk, hol, a 
helybeli tauitók órarend szerinti tanitA-
sát liallgntták uieg. ..; 

Ezeu alk'ulomuiul Ambrus 9«tv«atster 
a II. osztály bao a beszéd és âMetarar 
gyakorlatból, Benke Ltgoa a iÜvttM-
tálybau olvasmány tárgyalásból, Caobbtit 
István pedig a VI osztálybán A Má«i-
tanból tartottak jól aikcrttlt tpnitásotat. 

A tanítások elvégzése utáöKftwénjii 
Oyulu liókköri elnök tkdvögöiv.én * nt«gr'. 
jelent tagokat, a gyűlést egy t*rtal«ţ)-. 
ban gazda-, tniudeli sEavá^^u megaziv^, 
lelendő bes.: ddel nyitotta' meg-

Megnyitojabau röviden, de<annáliárt> 
lietóbben és világosabbán mutatottír& 
arru, hogy milyennek kellene túrmiiegy 
igazi néptanítónak ugy az isfcolábkiK,' 
mint a társadaloméin. 

A közletszéssel fogadott  tntígdyW' 
utáu a tiókkörböl végképen eltáVoMtt, 
Istenéhez költözött Oál Sándor kattár 
ituukról emlékezett meg érzékeny, fájó' 
liungon. Munkás és levékt'iiy életpályád 
'véjáii végig kísérve, a caikízeiltt;irályi 

..uwben vált meg töle, »tial nyug<»-
daloiut s jutalmat kért1 ré&éí-e tiPMI; lii 
nek hűséges szóigája 'volt.' 

A mult gyülé» jegnökOnyvének fel 
olvasása és bítelesitéálÉf̂ táín  Siöke Agfls-
tun cslkszentkírályl tafritö  szavalta „]MH: 

gyarnuk leuni" .Magyar vagyok" jéllgés 
költeményt. 

András Péter caikszéijttéíeki lelkész 
szabadon Választód, fétólról  tirtóö^eíí. 
olvasást. Pelolvasiíá'átián á Wép'eiikprc'si 
roraloitságáuitk, Ü úri o t̂Aly lrá^l bî  
zaltuatlauságának okait fjéjtéĝ tL 
tal rámutat arra, Itogy mik éjiéit és tírl 
vei lelietne ezeú oreí&ĵ ds bifou'  aegi-
tenl. Ajánlja a kathu>hJkus tráhyU Upt>k' 
pártolását és initaéf  ná'̂ yóbb' korM '̂ tfÁií 
terjesztésit. ' ' "'''^1; ^ 

Ezek utáu az éi|i$ki jeleiţteâe^ili^ ,, 
vetkeztek, melypk ki^l ltl^ö^ae^, jj*,, 
Erd. röiit., katji. u t̂tóeg^e l̂l̂ teltijif!̂  !! 

tekezşti t^nitók^ffi^toé^ek 
szóló — fejjiiyfeş,.  vájaminli şz .t̂ rsa. 
kî tb. tanílgyi Tánácŝ -nák 
tanitói nagygyütóâ e .yooaUi.tíẑ , lejraj^, 
vetted í ^ é q y b j B ^ o ^ b b , 
- P'njBk felWyjtţi.a  ijraokjijpgy^jf^t  ş,; 

.Nyer(gesietóq«, 
uuidtJ ţia^aBaş! ü o ^ e p é l j i r y ^ , ^ , ks^, 
ezen. ijiifl^iy^^z  ̂ rftfl^rósít,,^ 

meyekpek 

IWSr :..!!,/ir.>l jj>i,;i r tü•jiii; cvis. 
i ^ŐRBflz  ,SMi»r««^|A«entM«inliBl4b#r . 

npă ^ ^ j n d i m M y ^ iuAn^ m^ly^l Aikilri-j 
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tagjai által ai .Alkotaáay' oíatf  katho 
likna napilap megrendelését pánija — 
a jövő gyQléa helyének és tárgy Boro-
satának megállapításával einOk a gyű-
lést berekeaití. 

Illyés  András, 
fiókkört  Jegy»í-

A lélek örvényei. 
Aki becsületes igyekvéssel lép ki az 

élet porondjára, annak lelke gyakran ke-
serűséggel telik meg, ha látja, miként győ-
zedelmeskedik fölötte  az igazságot lábbal 
tipró, gonosz embertársa. — Ármány és 
erőszak, kíméletlenség és hatalom, lelket-
lenség és megalkuvás a helyzettel diadal-
maskodnak a tisztes munka, a szilárd aka-
ratú becsületesség felett.  Mintha törvény 
és igazság két ellenkező fogalom  lenne. 
Mert a törvény csak azt az igazságtalan-
ságot torolja meg, amely bebizonyítást 
nyer, a be nem igazolható gaztettek ellen 
nem létezik büntetés, legalább törvény 
szerint nincs. 

De van a törvénynél magasabb fórum. 
Nem a közönségesen isteni igazságszol-
gáltatásnak nevezett itélőszéket értjük e 
e magasabb fórum  alatt. Nem azt, hogy 
a gonoszt megveri az Isten, bot nélkül, 
hanem azt, hogy minden gonoszság ma-
gával hordozza a büntetését. Ez az Isten 
bölcs intézkedése. Nem kell a büntettet 
külön megbüntetni, aki elköveti, már meg 
van büntetve azáltal, hogy aljasságának 
gyümölcseit nyugodtan nem élvezheti, 
akár utóiéri a földi  igazságszolgáltatás, 
akár nem s legtöbbször a megkínzott lel-
kiismeretre csak enyhülést hoz a büntetés 
és vezekelni segíti a meggyötrött lelket. 
Ne irigyeljük tehát az ebül szerzett kin-
cseket, ne érezzünk keserűséget, ha lát-
szat szerint jól megy a dolguk azoknak, 
kik nem törődve becsülettel, tisztességgel, 
a könnyebb megélhetés kedvéért beszeny-
nyezik lelküket. 

Kötetszámra sorolhatnám fel  azokat 
az eseteket, amikor gonoszlelkü emberek 
gaztetteikért bántatlanul maradtak, bűnei-
kért őket senki felelősségre  nem vonta, 
vagyha mégis, ugy bizonyítékok hiánya 
miatt felmentettek,  de a bűneikkel látszó-
lag semmi összefüggésben  nem álló okok 
miatt szerencsétlenekké, boldogtalanokká 
váltak. Hogy ez nem mese, bizonyára 
sok olvasó is fogja  igazolhatni, aki ha-
sonló esetekről tud. Viszont vannak bi-
zony esetek, amikor a megátalkodott, de 
meg Aem büntetett gonosztevő nagy va-
gyont, sőt nem ritkán tekintélyt is hagy 
gyermekeire. De ki irigyli őket ezért? 
Magának is rossz embernek kellene lennie, 
aki hasonlóra vágyódik. 

Az úgynevezett gyakorlati élet, mely-
nek erkölcsi posványaiba elsülyed az 
ethikai igazság, csak növeli a gonosz in-
dulata emberek számát. Nem a törvény 
fenséges  szelleme, de irott szakaszainak 
meg nem büntethető elkerülése vezeti 
azokat, kik meggazdagodni vagy rossz 
helyzetükből menekülni akarnak. Az élet 
gazdag dilemmákban. Nagy akaraterő, 
szilárd, megingathatlan erkölcsiség kell 
ahhoz, hogy akkor, midőn rossz, de meg 
nem büntethető módon könnyen szaba-
dulhatunk a hínárból, a rögös, de egye-
nes utat válasszuk. 

Hány gyenge jellem törik meg vég-
leg ilyenkor. Néha biztosan tudják, sok-
szor autoszuggesztióval hitetik el maguk-
kal, hogy bűnük nem fog  kitudódni s ha 
mégis kiderül, szabadulhatnak a bünte-
téstől vagy csak enyhén fogják  őket meg-
büntetni. 

Egy fiatal  ember, aki különben tehet-
séges és szorgalmas, lelke mélyében go-
nosz. Mindenütt, ahol alkalmazva van 
lop és inzultálja a nőket Ezért elcsapják, 
de egyéb bántódás nem éri. Beleéli ma-
gát abba a gondolattja, hogy bűneiért a 
megszégyenítésen kívül más baja nem 
esik. Komoly kötelességérzés hijján meg-
szokja a könnyű, a könnyelmű életet és 
amikor katonai szolgálatát kell megkez-
denie, szörnyülködik attól a gondolattól, 
hogy a pénz hatalmas segítségétől meg-
fosztva  álljon a rideg katonai fegyelem 
alá. A logika nem világos ugyan, de még 
is érthető, hogy a megrendült, gyenge 

jeUem támaszt talál abban a tudatban, 
hogy pénzzel sokféle  megkönnyítést érhet 
el. A jóban tántorodó jellem tehát egy-
szerre megacélosodik a rosszban. Pénzt, 
pénzt mindenáron, ez lesz megmásithat-
lan jelszava, megszerzésében pedig legye-
nek segítő társai, akik eddig is vezetői 
voltak a gonoszban: szenvedélye a nők 
iránt és vágya, hogy mások jogos tulaj 
donait galárcful  elsajátítsa. 

Egy komor napon aztán gyilkosság 
vádja alatt áll a törvényszék előtt az a 
fiatal  ember, aki komoly akaraterővel, be-
csületességgel jól jövedelmező, tiszteletet 
érdemlő életpályát futhatott  volna be. A 
gyilkosság nem tagadható, s a törvény-
szék nem lehet elnéző ; szigorúan torolja 
meg a nagy bűnt. Nem itélik a bűnöst 
halálra, — nem, életfogytiglan  megfoszt-
ják a szabadságtól, hadd tépje, marcan-
golja egy egész életen át a legrettenete-
sebb sátán: a lelkifurdalás. 

A míg a tanult emberek sorából oly 
sok aljas gonosztevő kerül ki, hiába hi-
valkodunk pedagógiánk vívmányaival. 
— Mert elhibázott útra tért az a neve-
lés, mely tndással tömi a fejet,  de sivá-
ran hagyja a lelket. 

Nemcsak a tanárnak, de legelső sor-
ban a tanítónak kell nagyobb figyelmet 
fordítania  tanítványainak erkölcsi fejlődé-
sére, jellemeik edzésére és a jó és rossz 
közti különbség helyes megítélésére. 

Jellemileg helyesen nevelt ifjúságból 
erényesebb nemzedék lesz, mint a mos-
tani tanulságosan praktikus generáció. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Ftiep Sándor alapítványa. A 

dr. Filep Sándor nevére teendő alapítvány cél-
jaira Keresztes Antal állatorvos kezéhez ada-
koztak Kovács Antal 2 kor. és Kállay Ubulné 
6 koronát, mely összegek a főösszeghez  csa-
toltattak. 

— ÜJ ügyvédek. Dr. Fejér István és dr. 
Dávid László Marosvásárhelyen az Ügyvédi 
vizsgát sikeresen kiáltották. Mindkét uj ügy-
vád irodáját városunkban nyitja meg. 

— Házasság. Szopos Qáspár kir. 
törvényszéki jegyző folyó  hó 20-án tar 
totta esküvőjét Szopos R. Annuskával. 

— Békenap. A csiksomlyél róra katb. 
lógimnáiinmban f.  hó 18-án az első (1899. má-
jus 18) hágai békeértekezlet megnyitásának 
évfordulója  alkalmával Antal Áron tanár a ta-
nári testület és az ifjúság  előtt a háború bor-
zalmait 8 a béke áldásos voltát fejtegetve  is-
mertette azokat a törekvéseket, amelyek a vi 
I ág béke megvalósítását célozzák. 

— A főgimn.  felavatása.  Miut már je-
leztük, az uj gimn. és internátus épületének 
UnnepélyeB felavatása  junius hó 5-én lesz. Az 
Ünnep sorrendje a következő: I. D. e. 9 óra 
9 perckor a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter fogadása  a vasúti állomáson, hol a vár-
megye közönségének nevében Fejér Sándor 
alispán Üdvözli, a gimn. bejáratánál pedig az 
intézet nevébeu az igazgató. II. 10 órakor 
szentmise a gimn. kápolnájában. Ezután Maj-
látb 0. Károly erdélyi püspök az uj intézetet 
megáldja. Szent mise alatt müdalokat énekel 
a tanuló ifjúság  vegyeskara. III. A gimn. és 
internátus helyiségeinek megtekintése. IV. Fel-
avatási Ünnepség a tornacsarnokban, melyen 
— a hely szűk volta miatt — csak a tanuló 
ifjúság,  a szillők ós a meghívott közönség vesz 
részt. Szép idő esetén az ünnepség a szabad-
ban az Intézet udvarán tartatik. Műsora a kö-
vetkező : 1. Himnusz, Erkel FerenctőUVegyes-
kar zenekisérettel. 2. Pál Oábor igazgató al-
kalmi beszéde. 3. Ébresztő, Qoll Jánostól. Fér-
fikar  zeneklazrettel. 4. Ünnepi vers. Irta Kas-
sai Lajos főgimn.  r. tanár, előadja Kádár Fe-
renc gyakorló tanár 5. Szabadságdal, Huber 
Károlytól. Vegyeskar zenekiBérettel. 6. Dara-
gos András dr. Ügyvédnek, az intézet vult ta-
nítványának beszéde. 7. Alkalmi dialóg. Irta 
Zsögön Zoltán képezdei tanár, előadják Karda 
Ferenc és B. Bántba István VIII. osztályt vég-
zett tanulók. 8. Király himnusz, Qyarmatby 
Miklóstól. Vegyeskar. IV. Délután 1 órakor 
társas ebéd. 

— Csiksomlyél róm. kath. Iskolák 
pénzalapját kezelő püspöki bizottság folyó 
hó 19-én a vármegyeház termében Mikó 
Bálint elnök vezetése alatt ülést tartott. 
A gyűlés főtárgyát  képezte a Jakab An-

tal lemondása folytán  megüresedett pénz-
tárnoki állás betöltése, a mely állásra 2 
pályázó volt: Antal Áron és Ferencz 
Gyula tanárok. A bizottság110 szavazat-
tal 8 ellenében Antal Áront választotta 
pénztárnokául. 

_ Plébánost vizsga. Főpásztori rende-
let szerint a plébános! vizsg. május 16. és 17-én 
folyt  le. Huszár Ádám magyarlápqsí lelkész, 
Antal József  gyergyószentmiklósi, Hollanda 
János csiksomlyói, Kakucs Ferenc Bzárhegyi, 
Natáczy Ádám kolozsvári káplánok sikerrel 
tették le a vizsgát. 

— Telefon  a tanfelügyelfiségnél.  A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a hivatalos 
ügyek köuoyebb elintézése és időnként szük-
ségessé váló halaszthatatlan rendelkezések le 
booyolithatására a csikvármegyei kir. tanfel-
ügyelóségnek a telefon  használatát, annak az 
iroda helyiségbe leendő bevezetését megen-
gedte. Hivatalos órák 7—l-ig. 

— Megbízás. A ditrói áll. polgári fiúisko-
lához a rajztauitói teendők ellátására ideigle-
nesen Faukovics Tibor rajztanárjelölt bízatott 
meg. 

— Nagy tűz Gyimesközéplokon. E hó 
19-ére virradó éjjelen Gyimesközéplokon Do-
bál Gergely nagy vendeglüje mellett elhelye-
zett és -az Unió erdóipar tulajdonát képező 
irodahelyiség, eddig ismeretlen okokból ki-
gyuladt. A fából  készült irodahelyiségtől csak-
hamar tüzet fogott  a nagy vendéglő és a köz 
vetlen.vele egy udvarban elhelyezett és Dobál 
Gergely tulajdonát képező raktárhelyiségek a 
nagy mennyiségben levő áruk, széna és. álla-
tok. A Dobál bolthelyisége ugy elégett, hogy 
csupán a vasszekrény lemezei maradtak meg. 
A kár egyrésze megtérül ugyan, de uagy ér-
téket képviselnek a nem biztosított dolgok is. 

— AB u j szombathelyi püspök. Nép-
párti körökben beszélik, hogy a király a meg-
üresedett szombathelyi pűspökséges Mikes Já-
nos gróf  volt gyergyóalfalvi  plébánosnak fogja 
adományozni. 

— Katbolikus tanítók nagygyűlése. 
A magyarországi hatholikus tanítók julius első 
napjaiban országos nagygyűlést tartanak Bu-
dapesten. Az érdekesnek Ígérkező gyűlésre, 
melyeu a katbolikus tanítók anyagi és er-
kölcsi érdekeit fogják  megvitatni, az ország 
minden részéből, rendkívül nagy számban je-
lentkeztek a magyar katbolikus tauitók és ta-
nitó-egyesületek. 

— Egy irnok azonnal felvétetik  az állam-
épitészeti hivatalnál. 

— Medve vadászat. A kászoni erdőkben 
az elmúlt héten nagyobb szabású hsjtói^dá-
szatot rendeztek, amely alkalommal Karácsouy 
Ferenc kászonaltizi lakos egy 20—25 évesnek 
látszó hatalmas anyamedvét ejtett el. A ha-
talmas állat egy lövésre elesett, mig két nagy 
bocsa elmenekült. 

— Petroleumforrások  Háromszekme-
gyében A „Székely Nép" megemlékezett már 
a megyében megindítandó petroleumkutatási 
akcióról. Most a .Gazdasági Tudósító" ezekţt 
írja: Hárotuszékmegyébeu a geologusok véle-
ménye szerint több petroleumforrás  van és a 
kormány még az év folyamán  nagyobbszabásu 
kutatásokat végeztet. Az akció központja Ko 
vászna lenne, ahol az úgynevezett „Pokolsár" 
fürdő  kénes forrása  kátrányt is hoz a felszínre, 
ami petróleumra mutat és pozitív adatot nyújt 
a kutatásra. — Lóczy Lajos dr. vezetésével 
Vnutskó Ferenc és Böchk Hugó főbányataná-
csosok a helyi viszonyok tanulmányozására 
körutat tettek Háromszékmegye érdekelt vi-
dékein. A nyár folyamán  meg fogják  kezdeui 
a kutatásokat Kovászuán, azután Zabolán, Mi-
keB Ármin gróf  erdőségeiben, ahol már is van 
egy üzembe helyezett petroleumforrás 

—i Földgazvllágitás a vasúti kooslk-
ban. A máv. igazgatósága elhatározta, hogy 
a személykocsikat az eddigi olajgáz helyett 
kissármási földgázzal  világítja, melyet a ko-
csikban az eddigi gáztartályokban fognak  rak-
tározni. Az ötlet igen sz.rancsés. Műszaki aka-
dálya a terv végrehajtásának nincs. így a máv. 
olcsó világításhoz jut, a levegőbe áramló kincs 
pedig legalább részben, megmentetik a kultú-
rának. 

— Pályásat hadapródiskolákba. A es. 
és kir. közös hadseregbeli badapródiskol&kban 
magyar honos ifjak  részére fenntartott  és az 
1911—1912 tanév kezdetén betöltendő magyar 
állami alapítványi, magán alapítványi és fize-
téses helyek elnyerésére vonatkozó úgyszintén 
a pécsi és nagyváradi m. kir. honvédhadapród-

iakolákban ai 1911—12. tanév kezdetén betöl-
tendő alapítványi és fizetéses  helyek elhelye-
zésére vonatkozó és a m. kir. honvédelmi mi-
niszter részéről közzétett pályázati hirdetmé-
nyek az érdeklődők a tanács kiadóhivatalában 
a hivatalos órák alatt bármikor megtekint-
hetik. 

— A kivándorlók útlevelének ellen-
őrzese. A belügyminiszter a kivándorlók út-
levelének ellenőrzése dolgában fontos  újítást 
hozott be. A hatóságok részéről ugyanis sok 
panasz merült fel  amiatt, hogy a kivándorol-
tak útlevelüket Amerikából levélben bazakUI-
dötték ismerőseiknek és rokonaiknak, minek 
következtében törvényellenes kivándorlás tör-
ténhetett. Ennek megszüntetése érdekében a 
belügyminiszter elrendelte, hogy a határren-
dőrség közegei minden útlevélnek első és 
utolsó lapjára rábélyegezzék a kikötőváros 
kezdőbetűjét. Ezzel az intézkedéssel nemcsak 
az utlevélcsempészés lehetőségének veszik ele-
jét, hanem a kivándorlókat is megmentik attól, 
hogy az útirány megválasztásánál illetéktelen 
befolyások  érvényesüljenek. 

- Az ügy védkópzóB reformja.  Az ügy-
védi 9zervezetmódositó törvényjavaslat a kép-
viselőház előtt fekszik.  Ebből most már pár 
hét alatt kétségtelenül törvény lesz, amely az 
ügyvédi gyakorlatot két évvel meghosszabbítja, 
— a jelölti gyakorlat megkezdését a tételes 
szigorlat letételétől (ill. a doktorálás megszer-
zésétől) engedi csak meg. Ne áltássa senki 
magát azzal, hogy a törvény méltáuyosságot 
fog  gyakorolni, hanem mindazon jelöltek, akik-
nek jogi vizsgájuk (szigorlat, ügyvédi) van hátra 
exiszteneiájuk követelő parancsának tekintsék 
azt, hogy hátralevő vizsgáikat letegyék. Kiszá-
míthatatlanul súlyos hátrányok fenyegetik  a 
késlekedőt. Eltekintve az időveszteségtől a re-
form  már is gyökeres rendszerváltozást jelent. 
Az uj rendszer az egész vonalon a vizsgák 
anyagának megtizszereződését és eddig nem 
ismert szigorúságot és precizitást hoz majd 
magával. E tendencia különben már is érez-
hető, mert a censorok lépten nyomon fokozódó 
követelményeket tamasztanak u vizsgázóval 
szemben. Aki tehát csak teheti, fogjon  a ké-
szüléshez, a melynek egyedül célravezető: 
időt, fáradságot  és költséget megtakarító gyors 
és biztos módját „A jogi vizsgák letétele" c. 
munkában (IV. kiadás, Negyvenedik Iezer) ta-
lálja leírva. Díjmentesen küldi dr. Dobó, Ko-
lozsvár, Bolyai-u. 3. 

— Versenytárgyalási hirdetmény. A 
közúti kerületi felügyelő  az l'Jll. évi április 
27-én kelt 381. számú rendeletével a Brassó— 
Csikszereda - tnaroshévizi állami közút 171— 
172. kiut. szakaszán lévő 203. számú áteresz 
építését engedélyezte. A fent  emiitett munka 
kivitelének biztosítása céljából az 1911. évi 
junius hó 10-ik napjának d. e. 10 órájára a 
csíkszeredai m. kir. államépitászeti hivatal he-
lyiségében tartandó zárt ajánlati versenytár-
gyalás hirdettetik. A versenyezni óhajtók fel-
hivatnak, hogy a fentebbi  munkálat építése 
végrehajtásának elvállalására vonatkozó zárt 
ajánlataikat (az ajánlati költségvetéssel együtt) 
a kitűzött nap délelőtt 10 órájáig a nevezett 
hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek be-
adni, mivel a későbben érkezettek figyelembe 
nem vétetnek. A szóban forgó  munkálatra vo-
natkozó műszaki művelet és részletes feltéte-
lek a nevezett m. kir. államépitészeti hivatal-
nál a rendes hivatalos órákban naponkint meg-
tekinthető. M kir. államépitészeti hival. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermw" Magyar Általános VáltóQzlet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti jelentét* a Mnda-

forgalaoról és pénzpiaciról. 
Budapest, 1911. május 18. 

A megelőző hét utolsó napjaiban beállott 
lanyha irányzat ugyan nem mutatkozott állan-
dónak, mindazonáltal a forgalom  igen szűk 
keretekben mozgott és a közönség részéről 
nem tapasztalható nagyobb érdeklődés. E ki-
sebbfoku  Uzleltelenség külső okokra nem igen 
vezethető VÍSBZB, sőt a tőzsde ezúttal sem a 
kedvező pénzviszonyokat és elég jó termés-
kilátásokat, sem pedig az utóbbi napokban a 
new yorki tőzsdén a tröszt-perekben hozott és 
ott kedvezően fogadott  ítélet folytán  beállott 
szilárd irányzatot sem részesítette kellő figye-
lemben. 

Az üzlet egyes részleteire térve át, bank-
részvények közül főleg  a Magyar Agrár- és 
járadékbank részvények iránt matatkoiott ér-
deklődés emelendő ki, bár e részvények ár-
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eir iketi se nem volt teljesen fenntartható; 
Magyar bank és az otőbbt napok 

. i U ielziiogbitelbaok részvények is ke-
•oliak.. 

A T.osiléUnaaigi részvények a triesli 
részzénypiac lanyhasága folytán  in-

k. lbti csökkenő irányzatot követnek, bár a for-
galom papírokban csak nagyon kis mérete -
kel 

állalati papírok köztll leginkátib a 
y ,.r ' [.alános Kőszénbánya és Salgőtar|áni 

.̂ •nl i'iya, Fiumei rizs és átmenetileg Ma-
ÜJ  ír iMKuripari és Draaehe részvények voltak 

•jí' i-k. Egyéb ipari értékek tartott, rész-
ei n! . M>nyabb árfolyamokon  kerültek forga-

üldkedéai értékek közül az utóbbi 2 
u.,|,u,i élénk érdeklődés mutatkozott Bu-

pesti közúti Vaspálya részvények iránt, oa-
Hiui"' íremelkedés mellett. Az e részvények 
irr't ^u?"vilvánuló keresletet a társaság és 
a tutarus Kuzt állítólag létesítendő megegye-

iiirével ák kapcsolatba, mely ugyan 
irozottan megcáfoltatott. 

A fi\  K-N ••uozásu értékek piaca továbbra 
is gyer.t'. járadék árfolyama  nem Javul és 
zálm cieiiH iránt, dacára egyes kategóriák 
párisi j ' r valószínűségének, itthon nem 
is,.Min "' lik érdeklődés. 

Bánffy haldoklik. 
Báró Bánffy  Dezső Magyarország 

egykori miniszter-elnöke haláltusáját 
vívja. 

A legutolsó orvosi vélemény sze-
rint nem élhet egy-két napnál tovább. 

Szám 3026/19X1. tlkvi. í 
Árverési hirdetmény kivonat 

A csíkszeredai kir. törvényszék mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Sommer és Wei-
ner budapesti cég végrehajtatónak Benedek 
Oilón csikmadarasi lakós végrehajtást szen-
vedő elleni 100 korona és 100 korona tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
beu a cs-k-zeredai kir törvényszék területén 
levő Csík madaras község határán fekvő  a esik-
madarasi I. rész 282. sz. telekjegyzókönyvben 
A + 4. rsz. 6+4/3., 546/3. hrsz. alatti házas 
belsőre 324 koronában, a csikmadarasi 1. rész 
3617. sz. tjkvben A f  1< rsz. 547. hrsz. alatti 
házas belsőből végrehajtást szenvedőt V, rész-
ben megillető jutalékára 300 koronaban, a 
csikmadarasi I. rész 2305 sz. tjkvben A + 1. 
rsz. alatti 29 hold 1036 négyszögöl területű 
közös erdő és legelőbeli illetményből végre 

ijlást szenvedőt '/» részben megillető jutáié 
i, i 70 koronában ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendeltetik, oly korlátozással, 
liojiy az ingatlanok a kikiáltási ár !/,-ánál ala 
csouyabb áron eladatni nem fognak  es a 3817 
sz. tjkvben irt A f  1. rsz. 547 hrsz. alatti in-
gatlan jutalék még azon korlátozással, hogy 
az árverés és Szöcs Mátyás és neje Császár 
Krzsébet életfogytiglani  lakás szolgalmi jogát 
nem érínli és hogy a fentebb  megjelölt ingat-
lanok az 1911. évi jonlua hó 20 Ik napja 
nak d. e. 12 órakor Csikmadaras község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen el-
i 'atni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az iugat-
beesárának 10°/,-át készpénzben, vagy az 
I. LX. fc-c.  42. §-ában jelzett árfolyammal 
nitott és az 1881. évi november hó 1-én 

sz. a. kelt IgşzsâgUgymioiszteri rendelet 
..bau kijelölt ovadékképes értékpapírban 

a kikai b tt kezeihez letenni, avagy az 1881. 
LA tc. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróágnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályom elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
(JgíkBzereda, 1911. évi márc. hó 17. napján. 

A kiadrioy hlleléul: 
Láaaló Oáaa a. k., Jakab János, 

kir. t.-széki bíró. kir. telekkönyveietü. 

Hargitaftirdő. 
A Hargita gyógyfürdő  alattirt bérlője 

tudomására hozza a nagyérdemű közön-
ségnek, hogy a vendégeknek 3 nyilt 
konyha és szabadfőzés  áll rendelkezésre. 

A vendéglőben ízletes ételek és jó 
italok s akinek szüksége lesz tejre, ke-
nyérre és különböző élelmi cikkekre, min-
dig kaphatók. 

A Hargitafürdó  vasut-, posta-, távirda-
és távbeszélő állomása Csikszereda. 

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

K o n c z A n t a l n é , 
1-2 lürdül, árlfi. 

K A L M Á R ÉS ENtSEL 
WT0R- ÉS ŰÉPírtR 

B U D A P E S T 
WrosI ralilir és Iroda: |j Gţâi: 

V., Lipót-körut 22. |j VI., Üveg-utcza 19. 
V i l á g h i r ü ! E r e d e t i ! „ B e n z " ! 

Szivógázmotor-telep. — A jelen 
kot legolcsóbb Üzeme. 

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

Elismert legjobb gyártmány. 
Ajánlja benzin-lokomohilos cséplőkészleteit, 
amelyek bámulatos egyszerű szerkezetűek. 

Teljes jótállás, kedvező fizetési  feltetelek. 
Költségvetés, árjegyzék ingyen és bérmentve. 

14-26 

S "CJ" T O K 
a . 

„Brassói Bútorkészítő Iparosok 
Árucsarnok Szövetkezeténél" 

olcsó éa finom  kivitelben, 
jutanyoaáron,kedveső fel-
tételek mellet t kapható. 

Kaktár-készlet: hálók, ebédlök, uri-szobák 
és szalon-berendezésekből; elvállal: tel-
jes lak-, középületi és konyhaherendezé 
seket: készít: commers és kárpitos árukat. 

Költségvetés díjmentesen. 
Megtekintés vitelkötelezettség nélkül. 

Kolostor-utca 36. Cell-palota. 
7-20 

Modern kutépités. 
Uj kutak épitését cementgyürük-
kel, Bülyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi' kutak lennebb sülyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

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

4 -

Karisb^dba menésre ntitárs torestetil. 
Kivel? Megmondja e lap kiadóhivatala. 
KiariÁ í a b á c 4 s z o b a - 1 konyha, I\1ŰUU ldKab 1 kamra, pince helyi 

ség, kert részlettel együtt folyó  évi 
szeptember hó 1-től, Koczkis Bélánál. 

2 - 3 

E l a d ó a legjutányosabb árban 
egy j ó k a r b a n l e v ó 
6-lóerejü gőzcséplögép 

felszereléssel  együtt — K i n é l ? 
Megmondja e lap kiadóhivatala. 

2 - 3 

K e r e s t e t i k e g y g y a k o r o l t 
CIPÉSZ-SEÍÉD 

azonnali belépésre. — Ajánlatok 
Kosa Qergely cipészhez intézen-
dók Csikszentdomoko8ra. Alkal-

maztatása állandó. 1-3 
n p 1 esetleg bérbeadó 
I v l c i U U egy kétkövü vizi 

lisztelö malom, amely Szépvizen 
van, a Malom-utcába. — Értekezhetni: 

Özv. Smilovszky Jánosnénál, Szépviz. 
5-10 

O Jóforgalmu singes üzlete- [ 
met elfogadható  félté-  | 

B telek mellett jonlusl-tól t 

E L A D O M . I A bolthelyiséget a legjutá-
nyosabb áron bérbeadóm 

Zakariás L. Antal, Szépviz. 
8-20 

K i a d ó l a k á s . 
1911. évi október 1-től kezdve az Apaffi 
Mihály-utca 29/A. szám alatt egy üzlet-
helyiség és földszinti  lakás, valamint az 
udvarban levő lakás és műhely kiadó. 
Értekezhetni a .Központi kávéház "-ban. 

3—3 

E l a d ó 
Csiktusnádi P a t r u b a n Antalnál 

Mf-  H f i M A L O H 
mely helyben is használható, vagy 

pedig el is vihető. 9-ao 

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

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

állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
T E L E F O N 19. 

rr 

•3 

DUPLA-MALÁTA SÖR naponta fri?a  tölti». 

K ő b á n y a i Dréher Sörnagyraktára. 
Telefon  14 in 28. 

ÉRTESÍTÉS. 
A sör idény beálltával vnn szerencsénk a nagyérdemű helyi magán sör-
fogyasztó 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 titon tudatni szíveskedjen, Hogy az elszállítást naponta 
pontosan eszközölhessük. — Répáti ásványvizre szintén elfogadunk 
előjegyzéseket, mit szekereinkkel naponta egyszer hazaszállítunk. 
4 - 1 8 Teljes tisztelettel: 
NISZEL FIVÉREK, CSÍKSZEREDÁBAN. 

A . ZSápá.ti á.STT-á.iiyc-lz. f£ralctá,rsk. J 

ES ö 

<U» <11» <ll/>ll* \ll» <II<N1<MI' >11' MlAll^llxlt; 
Különleges vásznak, szőnyegek és függönyökben nagy választék. 

U Z L E T R T V E T E L . 
Vnn 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 felszereltem 

kész férfi-,  női-, fiu-  és gyermekruhákkal. | 
Legújabb és legmodernebb női felöltők,  kimonok, úgyszintén 

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

szabású férfi  öltönyökre és legdivatosabb felöltőkre. 
A nagyérdemű közönséget biztosithatom, hogy áraim a legszo-

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

Becses pártfogását  kérve tisztelettel 

MÓZES JÓZSEF. 

és legmodernebb kész férfi ruhák és nöl felöltök 

i B s m m m i< <n< <u< \ii' <u< <u< <I1<1<11»! 
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js>í * 
x ^ A mi 

FIGYELEM I 
i í a l l E S l ! 

aCAflETTAPAPIRCK  CSAK AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓDIAK. 
>: fiVAKOD'ir'"  /7TEKTFI.PN UTÁNZATOKTÓL' :-: 

A legjobb és legbiztosabb tyukszeijrirtó 
J Ş A B T " . á . r a 5 o fillér. 

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

biztos szer a „LINGVO LEONO." 
loiitó: rtfETE  FiL*0S UJituerílriíJí. MtoeraUta. 

Postai megrendeléseket azonnal eszkfiiMk.  29—52 

UJP0HSÂC! HALLÓ! JJJPONSÁCI 
TESSÉK VÉGIG OLVASNI! 

Semmivel se tudunk rnkonaink, jó barátaink, kedveseinknek olyan örömet es meg 
lepelést szerezni és magunknak is lakásainkat felékesíteni,  mint azzal, lm az 
„E)s6 Erdélyi Fénykepnagyito Müintézetnel*, Csikszeredaban. Apaffi 
Mihály-atea 34. szám alatt e l s ö m i n ö s é g u es f i n o m  k i v i t e l ű 

BROtyEZÜST ÉLETNAGYSÁGÚ KÉPET 
rendelünk (havi részletfizetésre  is), amely csak elsőrendű kivitelben lesz Ber-
linből hozatott Fotomüvesek által kidolgozva. Miért tisztelettel hozom tudomásul 
városunk és vidéke mélyen tisztelt közönségének, liogy a teljesen átalakított é« 
a legnagyobb kényelemmel berendezett fényképészeti  mii termemmel kapcsolatosan 
et/V  téuiiképuiHjiiltó  OMítáli/t  in sxen-estihik,  melyben a lejíjobb kivitelű és 
bármely nagyságú képek lesznek készítve régi fénykének  után is. — Úgyszintén 

AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK. 
Azonban kérem a m. t. rendelő közönséget, hogy ne méltóztass- 11 Képeinket a 
házalók által ajánlott silány kraion munkák ;al összetéveszteni, mert képeink 
valóságos I. minőségű bromezüst papírra lesznek készítve és érettük teljes sza-
vatolás vállaltatik minden tekintetben- Miután a Kutn eikkek gyáraival sikerült 
egyenes összeköttetést szerezni, vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyításokat 
előnyös havi részletfizetésre  is eszközlünk, csekély árfelenielés  mellett A képe-
het mindenki megtekintheti már a munkálatok folyamán  és esetleges észrevételét 
megteheti, mi által ki lesz zárva, hogy csak egy kép is ne sikerülljiin. Gazdag 
fénykép  és nagyitás .minta kiállítás áll a rendelő közönségnek megtekintés végi t 
ai Apaffi  Mibály-utea 24. szám alatt levő műteremben rendelkezésére., hova szí-

ves pártfogást  és számos rendelést kértlnk. kiváló tisztelettel 

Bíró József fényképészeti műterme, Csíkszeredában, 
<H>) „Első Erdélyi Fényképnagyitó Müíntézet". 20—ta 

I J E Q N A G T T O B B Z O M P O E T ! 

ŢŢf \  I Hjf  I Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I n A IVI ! H a a z t a k a r i a ' h°gy jó kinézése legyen, 
U 11111T1 • H a a z t akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK PRÉNER-SÖRT l<SYÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

I F Ő R A L C T Á R C e i k v á r m e g y e R É S Z É R E : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 

csakis Lénknél a HuIter-szálloda kávéházában 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

Üzlet áthelyezés! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség beesés tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

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

Szabó Ferervcz, Csikszereda 
"MTlTÓ-'U.tCft  1G. s z á m 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 
24— 

Corona nyersolaj-motorok, lorbioa-
lelepeí, teljes n a p , felírás  és 
siioa örlö malom tatat 

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

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

20—50 
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HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓ! 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű köziiusegnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajus utca 48. s .ám alatt nagy épitési anyagraktárt rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok. hogy " nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagul jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszküzlök. 

Állandó nagy raktárom vau: 
Mssz darabos és oltott Portland-cemsnt friss  és legkitűnőbb minőségű. Glpst staka-
tur es szobrász. Nad fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedsllemnz  többfelé  minőségben.. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez es kaui>uk-aszl;.lt nedves falak  és lakások szá-
razzá i! leb'hi'Z, kátrány es carbolineum fák  telítésére, gomba és rothada* ellen. 
Azbeszt pala igen kónnvű és tartós. Teljes lödések'-t elvállalok. Vatgereadák bár-
milyen méret szerint. Horqyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Sehainotte tűzálló 

Ugla és föld  stb., inindeiinemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R Ü - G Y Á R . 
Kutkarikak betonbél -80-100, 120, I 50--2 00 - 3 tX) és 4 00 méter átníértjü kutak-
hoz. 1 zi k készítését is eKállalom siilye:«z;u rendszerrel, nagyobb, kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek tnar is viri'Jteok megadásával. Cement-cserép több-
féle  szi ben, hetoncsüvek, hidak és Atvre'szek készítése. Beton- és mdkAUpcstk, szí-
nes járda es burkolati cementlapok Livai-tá-ct és elhelyezése. Kati és etattválftt  min-
ilen nagyságban. Blok üres tégla, L!j!"::i'í.;«n alkalmas istállók és gabonásokAak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatét lemezek. Kéméay- éB fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és ceiuentipar-vállalat, granit-terasso beton Stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknal megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szivósl'.edjék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád és Kézdhrásárbely. 
Szives támogatást kér kiváló tisztelettél: 

Nagymibály Sándor építész, Csíkszereda. 
5 -

^ f c ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ i j f t f f i k i f c f f i l f f l ^ j f r  <lt> <n>>u/ xlírxll̂  >ll>VK« <AI> »11» MU >11- .!!<• 

Blsö Csikmegyei benzinmotor gépre beren-
dezett a s z t a l o s m ü h e l y . 

Vuit szerelte jénk é r t e s i t e ni és a nairy^rdeiuQ közönségnek becses SJ9 
ügyeimébe ajánlani b e n z i n m o t o r g e p e r ó r e b e r e n d e z e t t 1 , 5 

© . s z t a - l o s 
Módunkban áll a lej»egyszerQbtítöl a jfeíifi.iotnabb  kivitelben előállítani 
a leggyorsabban ugy bútor mint apületmunkakat fc,  » .melyeknek 
kifogástalan  előállításáért felelöfesígerVálíalunk.  — Kivrtíó tisztelettel: 

BARDOCZ és 
Nil» «iî  <11. Ml/"'' <11' nü> Ml< fa-  Ml- <11> Síu síi, 

0 sí kcsató szeg.. 
mmm 

KitQnő minőségű és legmagasabb szilárdsági!: Portland-Cementet a jánl olcsó áron a 

MRTiAHP-CEMEHT-öYÂR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: ^ X b & x t S a . ! * , * » é s 

• •«.' -:•.••,- 1.--I '• í í í i 
úrik kereskedésében. 

Nyoaatott Hzvoboda József  knayTaţoaU)âbaB, Calkmw^tbta, l í l l 




