
XXm. évfolyam. Csíkszereda. 1011. november 29. 48. szám. 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KOZÜAZDASAÍil ÉS TAHSADALMi 11 UTILAT. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
z v o b o d a J o • s e f  k ö n y v - é s pap i rke re skedéBe , 
ová a lap szollem! részét illető minden közlemény, 
.ilamiiit hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

= Telefon  hívószám 2. 

FŐSZERKESZTŐ: 
D r . F E J É R A N T A L 

Üti Y VÉD. 

f-'Kf.KLOK  SZEKKtSZTÓ: 
Dr. E L T H E S GYULA. 

Megjelenik minden s z e r d á n . 
Előfizetési  ar: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor 

Felóvro 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 

Késiratok nem adatnak visaea. 

A vasárnapi korcsmázás. 
Az emberekben még mindig megvolt 

ii hajlandóság, hogy sorsukról panasz-
kodjanak. 8 ez természetes is, mert tel-
jesen boldog ember alig van a földön. 
Távolról nezve, ahonnan a reszleieket 
nem, csak a külső jelenségek'.-! lehel 
megfigyelni,  a mások sorsát gyakran 
iiigyelesreméltónak tartjuk és kívánjuk, 
barha cserélhetnénk velők. Rendesen u 
inasok látszólagos vagy tényleges anyagi 
előnye csábit bennünket erre a meg-
gondolatlan óhajtásra, melyet még meg-
erősítünk panaszaiukkal. 

A társadalmi kerdésekkel foglalko-
zók meglehetőseu megszokták már az 
örökös panaszokat és iit-ott szinte er-
zeketleuekké lesznek vele szemben. Am 
ez a fásultság  kell, liogy megtörjék ab-
ban a pillanatban, midón u panuszkodas 
általánosunk, sót mi több, iudokoltnak 
is mutatkozik, amint ez az eset, sajnos, 
most is beállt. 

Az egyének gazdasági egyensúlya 
erősen megingott. Egyrészt a bevételek 
alig emelkedtek vagy talán epputi csök-
kentek, másreszt pedig a kiadasok 
uriásiau megnövekedtek. A beveielek 
fokozása  a társadalmi életet vezető 
lerílak dolga, iiukik kellene gondoskod 
uiok, hogy rendes közgazdasági viszo 
tiyok tereintesével a lelftutartast  meg-
könnyebbítsék. De nem erről akaruuk 
irni most, bár kö:etekre való anyagúak 
volna róla. Htnem iukább arról, hogy 
az egyén a kenytelen-keiletleu rátuk-
mált viszouyok keretében találja fel  a 
fenntartásához  szükséges eszközöket. 

Ezek köztll bizonyara a legalkalma-
tasabb a mértékletesség, melyet azon-
ban nem volna szabad összeu"eszt.eiii 
azzal az Ínséggel, amelyet parancsok) 
lag reáuk kéuyszerit elhanyagolt köz-

gazdasagi életünk. Mer. a mértéklmes-
seg nem jeleulheti azt, liogy ue keres-
hessünk niiuyit, anieuyíl joilakasuuklioz 
es liebe lioba egy kony erősítő imihoz 
szükseges, de igenis jeluutt azt, hogy 
ue pazaroljuk peuzünket es — ami un-
nál uieg sokkal lontosabb — egészsé-
günkét haszontalan szeuvedelyeiiie, ha-
nem bánjunk mindkettővel Csiuyjuu. 

Ilyen merteMeies emberekre az al-
sóbb neposzialybau kevesre akaduuk. 
Mert bar oly meregdragak uz elelmi 
cikkek, 'uiuok meg eddig sohasem vul 
lak, bar a szegeuy ember nem minden 
Lap luklk jol es eleimezese egeszsegi 
szempoutbol a legfogyatekosabb,  a koics-
mak mégis inegleluek, külőuosen vu-
suruaponiiiut. Nagy buj ez, uielyuuk or-
voslását most fui'C-iit  modon akarjak esz-
közölni: be akarjak csuka:ni a kuicsma-
kat vasarnap. 

Ugy okoskoduak, hogy igy meg lesz 
fosztva  a muukus ember attól az alku 
lomtol, hogy ehgyja utolsó garasai, egész 
heti keresetet. Tóbb keresetre nem ad-
nak ugyan neki alkalmat, hanem azi 
akarjak, hogy uz eletszüksegleleinek 
fedezesere  ki nem elegito keresetből 
ue fordíthasson  annyit italra. Miud sze-
lesebb közökre terjed ki a vusarnapi 
korcsinazas elleni mozgalom, de az t-n 
megse kell tariaut eltoi, hogy az ige 
egy uttuiur leatte is tog vauiL 

8 ez nem oly nagy oaj, miut anii-
nóneK a mozgalom kezdemenyezói fel 
szeretnek tüiueiui. Mert aki iszákos, az 
bizony könuyeu lógja motljal ejilieiui, 
hogy vasárnap is ieihassu inugat, aki 
pétiig inercekletes, az most se Korlieiy-
KetliK. Ha meg csuk urrol van szo, hogy 
az alkalom ue csabilsa uz embereket 
iszukossugru, annak elkerüieseie, u 
korcsmauuuk vasaruapi eizurusu koránt-
sem oly celruvezelo, mini uz a mód-

szer, amelyet külföldön  sok helyült ked-
vezti eieüuiei.iiyel hasznainak. Ott a 
ni un kasokat nem szombaton, liuuem vala-
mely inas közuupoii tizeuk, ugy hogy 
vasarnap neui reudelkezven elegendő 
penzzel, nem issza le mugat. 

Ha naiunk is kedden vagy szerdán 
adnak ki a munkások berei, sokkul ke-
vesebben doibezolnauak vasarnap a 
koicsinukban. 

Jogosult azonbau a mozgalom külö-
nösen a palinkumeresek ellen, melyeket 
sohasem lehet elegge gyakran cjukva 
taitaui. Odakint delelou 10 oratól zarvu 
kell tunaui u paliukamereseket, ualuuk 
p-dig egyszersiiiiudeukorra jo volna őket 
uecxukui. 

Mennyi bajtól, mennyi gondtól szu-
baduliiauak u szegeuy nepcsaladok, ha 
ez az utópia valosuggá vaihatnu ! 

A min i sz t e r e lnök a h í r l ap 
Í róknak . Kliuen Hedervury Karoly grof 
miniszterelnök uegyezer koronás ado-
uiunnyul belépeti u Magyarországi Hír-
lapírók N'yugüijintezeleuek ulupilo lagjui 
sorúba. 

— Családi pótlék. A legújabb íél-
hivatatos jelentes szerint a kormány a 
tisztviselők segítését a családi pótlék rend-
sz-jreftitese  aiwl' véli elérhetőnek, inig 
drágasági póllek nem lesz. A családi 
póllekoi a Kormány lizeíési  osztályokra 
vulo tekintet  iiclkül  — tisztán u gyer-
mekek  számát alapul  rc've — egyenlő 
ősszegben és pedig olykep állapítja meg, 
liogy uz egy gyermekkel  biro tisztvi-
selők  evi 2U0,  u két  gyermekkel  birok 
évi 400, s u húrom * ugy tübb gyer 
uiekkei  birok  evi 000 korona,  tovubbá 
uz egy gyermekkel  biro iisszes többi 
nem tisztviselők  szúmúbu menő al-

kalmazottak  évi 100, a két  gyermek-
kel  birók  évi 200, s a három vagy 
több gyermekkel  birók  évi 300 kö-
reim összegű  esuládi  pótlékot  kapnak. 
A kormány a családi pótlékokat az 19Í2. 
év elejétől  kezdve  szándékozik törvény-
hozási ulon rendszeresíteni. A javaslat 
demokratikus és socialis szempontból 
nagy horderejű intézkedéseket foglal  ma-
gában. 

Egv kóros liinet. 
linii' Apponyi minisztersége idején mon-

dotta : „Sok a baj." 
Ű t: mondását hazánknak Ausztriával szem-

bon levő helyzetéből folyólag  hangoztatta, po-
litikai vonatkozásban használta. 

Kn utána mondom : Suk a baj, de társa-
dalmi értelemben. Igen, sok baja vau a ma-
gyar társadalomnak. A sokból azonban csak 
egyet ragadok ki és ez az egy az, liogy mi 
ma, lm dog boldogtalan csak „ural" akaruuk 
neveltetni gyermekeinkből, csakis urat. 

Ur alatt pedig ügyvédet, birót, papot, er-
dészt, jegyzőt s idtalábau mindenfele  tisztvi-
selőt ellünk. 

A mhelt szülök ez oktalan felfogásukhoz 
hiven ügyvedén, biróu, tauárou, papou, erde-
szén, mérnökiiu, k.izigazgatasi tisztviselőn alul 
nem adják. lJaniiino hajlamai legyenek a tiu-
11,ik, számos esetben ii. 'gtortenik, kimondják a 
jelszol: biró leszel, i.'s sz ipsének bíróuak 
kell lenuie. Kereskedői, ipari pálya V ments 
meg uram meg a gondolatától is ! Ezzel esak 
Ijesztgetni, reiuitgeuii szoktuk lUiukal, ha lus-
ták s ueiu egy esetüeu akkor is, ha tehetség-
telenek. 

A miveJt sziijok ez ért -Imellen példáját 
hűségesen kiivetik a keveslilie miveltek, sót 
az egeszen egyszerűek is. .Meg tul is licitál-
jak : ali.spaut csinálok a tiamból, megmutatom 
az uiaknak, lehet hallani, ha szórvauyosan ír. 
Szóval, napjainkban óriási versengés folyik  a 
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Modern tanács. 
Te sirsz? . . . bolond, kacagj! 
Ma ir a sebre ez ! 
Meggyógyít a kacaj 
Hu vadkóróiu sebez. 

A könny ? . . . te ostoba. 
Törüld le gyorsan azt 
Könny csillogása ma 
Csak gunymosolyt fakaszt. 

Imádkozni ? . . . ne tedd 
Ki ezt leszi bigot. 
Ha faj,  vérzik sebed 
A bor csak gyógyítód 

Ha roncsá lett szived, 
Kacagj [el.  miot a vész 
S akkor tán azt hiszed. 
Hogy könny, seb nélklil élsz. 

A sziv t . . . hallgass vele 1 
Ez ma Üres frázis. 
Markolj be kebledbe, 
Ragadd meg hát azt is, 

Aztán vágd, vágd oda. . . 
Hogy menjen szerteszét 
Minden kis darabja, 
Hisz már nem száa az ég I 

Kacagj,.. . agyad rengjen 
A vad kacagástól, 
8 a visszhang a bércen 
Majd bús kacajjal szól: 

Ha roncsá lett szived 
Kacagj fel,  mint a vés * 
ö akkor tán azt hiszed, 
Hogy könny, seb oélklll élsz. 

— A torok Mlagbol. — 
Iria: l'etres  Elek. 

Szegeuy magyar bazauk majdueui kel ev-
szazuduu ut uyogutt a luiofc  iga alatt, mviy 
idóu keresztül Uuiluvarauak onnan luaüokou 
a felhőid  alakú lorok jelveuy. Hazaukbau a 
felhold  I'ellüuesetol letoneaeig igeu sok vi-
szalya volt nemzetünknek u törökökkel. Ezen 
idó alatt nem egyszer hullatott a uiugyaruep 
sürü gyuszkoiiuyeüet — őseink altal szerzett 
— lolUüukuek poraba, melybe igeu gyakran 
belevegyült az eguek konujzapoia la. 

A lórök világból csak egy róvid jelenetet 
ragadok ki és mutatok be az igeu tisztelt ol-
vaso kozonsegnek, mely minket csíki széke-
lyeket uagyuu eidekel: Cziureíalva pusztu-
lását. 

Csikszeutmihály közseglól keletre alig egy 
kilómeler távolsági'a egy meglehetős terjedelmű 
kaszalorel fekszik,  melyuek neve Czibre. — 
Ezen ret kozepen egy kis ló vau, mely miu-
dig \ ízzel vau teli. — A ló korul imitt amott 
sorjában négyzet es teglauy uJakóau gyeppel 
bontott alacsony töltenek láthatok, meiyek 
arra engednek következtetni, hogy itt liazak 
voltak, hogy itt valamikor taiu vagy varos le-
hetett. Nemcsuk az ősi marad van) ok, hanem 
a szekelyuep ajkau elo mondák, a lorteue-
Itui es egyéb haiiamaradt iratok s lelelek 
mind amellett bizouyiianak, bogy ezen Ozibre-
nevu rét vulamikor ugy körUl-üeliil év-
századdal ezelőtt egy nagy népes székeiy-köz-
Beg volt, Czibrefalva  elnevezes alatt, mely u 
török dulasnak lett aldozata. 

1694-ben 1- Lipót uralkudása idejében újó-

lag berontott a túrók hazánkba hkkur sze-
meit Krdeiyre, kűionóseii Csikvarmegyere ve-
tette. A torokesapaiokii.ik egy része — az ol-
\asukuzoi)iegţ;ei is luar u-murteiett — l'u 
gauy havas iiegyseg laoaual üukkaut e.ó es 
lepte lueg varaiiauul a csíki székely liepi-t. 

A torokokueK legelső aldozatul i-jlelidó 
zsakiuauyuk \oll Cziureíalva kozseg, mely a 
bzumus elleuseges nepluiueggel szembeu, — 
szervezelleusege es gyeuge \ edereje miatt — 
semiui nagy ellenállást uem tuuusilhutoit. A 
aegyetlea torókok |>edig túzzel-vassal irgal-
maliuuui puszutottak. A kózseg lakossagauak 
nagy reszel a legoorzasztoüü kiuzó eszközök-
kel, leirhatallau kínok kozótt vegezlek ki. — 
A községét kiraboltak, a/utan felgyújtottak  es 
porra egeitek. Az eletueu maradt uepet pe-
dig raüianeta lüziek es mini foglyot  maguk-
kal üurcouak. 

Ugyanekkor het laiul irtollak ki Csikme-
gyeüol; es összesen löbb miut TU77 szekely 
logiyot vilt.k el. 

Amiut a kruuikás is megjegyzi, ekkor hur-
collak el a lobbi foglyokkal  együtt csikszeut-
uuüajyi, illetőleg c-zibrelalu születésű Búzás, 
Kndes es Kosa nevű esiksomlyui kozepiskolai 
lauuiokal is, kik lobbe Lobaeeiu leriek vissza. 

A puszii lu törökök csak C.-dkmegyebeu 
több miut templomot raboltak ki es rom-
boltak földig;  s ezenkívül megbecsülhetetlen 
tömérdek sok kincset keriteltek hatalmukba 
es vittek el magukkal. 

A földig  lerombolt Czibrefalva  községből 
csupa bet ember maradt életbeu, kik közül 
egy Ajnád uevü, alig egy pár kilométerre 
fekvő  völgyben egy patakocska mentén tele-
pedett le. 

Ennek névrokonai ugyau kipusztultak, de 
az általuk elszaporodott lakossag egy kis köz-
ségét alkot, mely Ajn.nl nevet visel. 

A t'zihrefalvabol  életben megmaradt többi 
uat ciuüer pedig — a már akkor is fennálló 
— Csikszeutmihály községben leiepedett le. 

Csikszeutmihály jelenleg Ajuáddal együtt 
kepez egy politikai es hitközséget. 

A tripoliszi arab harcosok. 
Amióta az arabok az olasz-török háborúba 

beleszóllak, a viszouyok egészen megváltoztak. 
Kzt a változást az arab harcosok uagy bátor-
sága idezte elo. Ezek az arabok — ugylat-
szik — harc további folyamán  is igen nagy 
szerepei fognak  jatszani es ezért nincs aktuali-
las iu||au az o temperamentumukuak és jelle-
müknek a kerdese. Ezek az .arabok" nagyobb-
részt nem azoknak a leszármazottjai, akik mint-
egy 2üU,(jOO-eu a prófétával  Kr. u, 1050 beu 
Észek-Alrikába vándoroltak. Nagyohhára elara-
bosodotl berberek es Északafrika  érdekes ós-
lakóitol szármáznák, akiknek jelleinvouásaik a 
mostani lakókkal a legfontosabb  ismertetője-
lekben megegyeznek. A tripoliszi berberek faja 
uem maradt oly tiszta, mint a magas hegysé-
gekben lakóké, akiket frauciák  kabyloknuk ne-
veznek, de mindazonáltal abban a nagy iszlám 
mozgalomban, amely most az olaszok ellen ki-
tört, igen nagy szerepet játszanak Azt a nagy 
jeleutősegei es szerepet, a melyre a berberek 
Ks/.ak-AI'rika népei között hivatva vannak, egy 
marburgi tanár, aki a középteugeri partvidé-
keknek kitűnő ismerője, reszletesen megírja. 
A berberek már a törtéuelem előtti időkben 
is mai lakóhelyükön éltek és azt a kérdést, 
liogy ezekben az időkben Európából vagy Kis-
Ázsiaból vándoroltak-e ide, már nagyon sokan 
fejtegették. 

A legújabb időkben valószínűsítették európai 
származásukat, és szóké típusokból és kék 
szemllkböl germán származásra következtettek. 
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klllbnféle  foglalkozású  és más-más miveltségi 
fokon  álló szülök körében a gyermeknevelés 
tekintetéből, gondosan kerülve a kereskedelmi, 
de különösen az ipari pályát.*) 

Mi ez, ba nem kóros tUnet ? Nézzünk csak 
magunk körül. Ki az ur ma? Az, akinek va-
gyona van, akinek mindenre telik, amit tőle 
korunk anyagiakban megkíván. 

Diploma, képzetteég. miveltség, intelligen-
cia ? ezek pénz, anyagi eszközök nélkül nem 
egyebek a szerencsétlenség kutforrásainál.  Sok-
kal boldogtalanabb a nagy képzettségű, de 
szegénysoreu egyén, mint'a miveletlen szegény 
ember. 

Milyen anyagi helyzete van ma egy füg-
getlen magyar birónak ? Meg van-e fizetve  egy 
tanár, egy kir. tanfelügyelő,  egy adótiszt, egy 
postás v. bárki más ugy, hogy jogos igényei-
nek megfelelóleg  élhessen ? Biztos vagyok 
benne, hogy egy hentesnek, egy fodi  ásznak 
jobb életsora van aránylag, mint igen-igen sok 
főiskolát  végzett tisztviselőnek. Icig zsidónak 
jobban kijár a pálinkamérés után a minden-
napija, mint nekem a népkultura munkásának. 

Megállapítható tehát az, bogy napjainkban 
az „urak" a szegények és a „nem-urak" 
vagyonosok. Ezek élhetnek, azok meg csak 
tengődnek. 

Következőleg az iskolázottság, a sok ta-
nulás a tisztviselői pályán nem fizeti  ki ma-
gát. — Oka egyszerű. Minden más pályán a 
drágasághoz képest fel  lehet csapni az árakat, 
de én az abc tanításának diját nem emel-
hetem. Az aktaintézd is csak igy van ; pedig 
a pék, a hentes, a tojásos néni ugy megeme-
lintették árucikkeik árát, bogy amikor ki-
mondja, környékezni kezd a guta. 

Ily körülmények között csakugyan nevet-
séges az a versengés, amelyet szülők fejtünk 
ki fiainknak,  leányainknak a tisztviselői pá-
lyákra való neveltetésében. 

I'raktikus pályákra velük. 
Végezzenek legalább VI. el. osztályt azok 

a falusi  gyermekek ts amelyik szülő teheti s 
fia,  lánya arra való, taníttassa őket, de csakis 
praktikus pályára tereije Nem kell irtózni az 
ipartól. IV—VI. gimnáziumi osztállyal válná-
nak igazán ügyes mesterekké a fiuk,  a lányok 
meg szintén iskolai műveltség revén vehetuek 
szép reményekkel a női iparágakat. 

El ne feledjünk  azonban egyet. 
Törvényt kellene alkotni, amely gyökere-

sen és a legapróbb rsszletekig megállapítaná 
az iparos mester teendőit a tanonccal szem-
ben és viszont. Valóságos ijesztő és az ipari 

pályától elriasztó mumus, hogy néznek ki a 
mostani iparostanulók legnagyobb részben. 
Rongyos, szurtos, mocskos; mezitlábos még 
novemberben in akad. A bánásmód- és ellá-
táshoz is sok szó férne.  m 

Ezeket kell mielőbb rendbe hozni 8 akkor 
hiBzem, hogy jobb ember-anyag keresi fel  az 
ipari pályát is; mert rOvid idő alatt teljes lu 
datára jut igen sok sok szülőnek : oktalau do 
log tisztviselőt neveltetni a gyermekből akkor, 
amikor testet-Ielket emésztő munkálkodással 
sincs biztosítva még csak megélhetése is ; ami 
a praktikus pályákon rendszerint elő sem for-
dulhat. Kajtsa  József. 

*! Epen lapnnk mult számában közöltük, hogy 
t'sikvámiegye egyaiaga nagyobb qnautuinot ad 
iparos pályára, mint a többi összes székely vár-
megyék. Szerk. 

Bevándorlásuk idópont,a valószínűleg Krisz us 
születese előtt 1500. tajáu törtem. A romai 
korban a berberek nagy kulturai termueiiei,. 
ts az arab kuzepkurian is muy lenetelt .1 be-
folyásuk.  Euuek a nepnek sikerült a so„ ide-
gen faj  beliáza*odasa dacara is, kemény teu-
erej'uel es nagy szuóssaganal fogva  faji  jel 
leget megtartani, es alleyeit, hogy az arao 
jellemvonásokat vették volua magukra, ok 
préseltek az arabokra a magukéit A berber 
fuj  testileg különösen erős es muufcakepes  faj, 
nyúlánk, valamivel nagyobb a kózepuagysag-
nal, izmos es vaserejü. kedvezőtlen idoja:as-
ual testi faradal  inak elviseleselien csodalato-
sak. Hogy meunyire kedvelik a rest arabokkal 
szemben a munkát, mutatja, hogy estenként 
tornaszati verseuyeket rendeznek maguk kö-
zött. A marburgi tanar azt mondja, hogy a 
berberekben megvan minden testi és lelki tu-
lajdonság ahhoz, hogy kitűnő katonák legye-
nek : megvan bennük a személyes bátorság, a 
halálmegvetes és a juzanság. Fajuknak külö-
nös nagy ereje és hosszú élete abból magya-
rázható, hogy a gyermekek hanyag gondozaBa 
mellett csak az erős egyének maradnak élet-
ben. A berber szenvedélyes és könnyed, amel-
lett azonban komoly, sőt szomorú, — mondja 
dr. Fischer, aki ezeket irja. — Megfigyelhet-
tem, hogy a berberekben igen nagy személyes 
büszkeség van, és nem tüti a durva, rossz 
bánásmódot. A berber megtartja a szavát Nagy-
nyereségvágy van bennUk, és épp oly szerény 
a táplálkozásban a szegény, mint a gazdag, A 
gazdag berber ugyanazt a piszkos és ellépett, 
rougyos burnuszt hordja, mint a szegény. A 
berber ismeri és tiszteli a magántulajdont. 

Csodálatosan tudták ezek az emberek Tripo-
lisz vidékén a kopár sziklafákat  zsilipekkel és 
csatornákkal valóságos csodakeitekké vará-
zsolni. Amióta a XVI. században felvették  a 
mohamedán vallást, azóta nagy szerepet ját-
Bianak náluk a szekták. Egy ilyen szekta, a 
Senussija-szekta ébresztette fel  bennük a nem-
zeti összetartozás érzését, és ez bírta őket 
most harcra az olaszok ellen. 

IHeglepetós a cslksomlyói tanítóképzőben. 
Fuiyo evi november hó 24-en a nevezett 

intézetnél a szokottnál valamivel hamarabb 
csengettek a deli 12 óra elótt; ilyenkor ren-
desen valami sürgős kihirdetni való vau B a 
növendekek a gyülekezés termébe sietnek. 
Sejtelmük valót a vált, mert az intézet igazga-
tója tudtul adja az ifjúságnak,  hogy a kegyel-
mes főpásztor  délután 3 órakor magas latuga-
i .áki'l szereucselteti az intézetet. A jelenle-
vői örvendetes meglepetesüknek barsany el-
jenzéssel adtak kifejezést  B teeudőik után lát-
tak, mert ilyenkor mindeuki igyekszik magas 
vendégét a lehetőségig a legünnepely esebbeu 
fogadui,  bogy igy szeretetének s alazatos ttsz 
leletének a legméltóbb módou kif.jezést  ad-
hasson. 

A kitűzött időben az intezet tanáritejtülete 
és ifjúsága  egybegyűlve, dobogó szívvel várta 
szeretett fópásztorat,  ki keves vártatva meg 
is jelent. A tőle szokott atyai szeretettel üd-
vözli az intezet lakóit, ueuauy into szót intéz 
az iljusaghoz s kihirdeti jóveteleueK l'obb okai, 
t. i.: délután lesz a szent gyónás, masnap 
reggel közös szent áldozás és Val 1 urakor a 
szent Cecnia-üiioepseg műsorának fopruoaja, 
ameiyeu a kegyelmes ur is megjelenik. 

Miuden ugy tórteuik, ahogy a fopasztor 
kivauja; sol a uóveudekek kenu cseudueu a 
nagytermei is a rendelkezésükre adu csekely 
eszközök dacara a kttdzott időre eleg izlese-
seu kidiszilik. Punt ' ,11 urakor miudeuki a 
maga bejyen s a kegyelmes ur, nagysagos 
Pa. tiabor kir. tauaesos es kedves csaladja, 
főtisztelendő  Ur. Kaszoui Alajus karclaivi plé-
bános, továbbá Gall Aulai karcfalvi  kauiur s 
másuk kUereteben megjelenve: a loproba 
kezdetet veszi. 

A növendekek a műsor miuden egyes pont-
ját önalluan bemii latjak s itt a tauartestuiet, 
amely hivatasanak komoly magaslatau allva a 
noveudékeket öuailósagra ueveli, dicseretere 
legyen moudva: — az egeaz műsor miuden 
megakadas nélkül, sot leszamitva a körülmé-
nyék okozta kis lainpalazt, elvezeteseu folyt 
le. A kegyelmes l'opasztor miuden egyes poui-
noz joiudulatu taiiac^okat nyújt, de alialaban 
L ijes n,eg 'legedelisegeuek ud kil'ejezest. 

A uiu.-oruak meg csak egy pontja volt 
halra, midou u lopaaziur a dobugora lepve 
kijelenti, hugy ürömmel jóti ez intézet falai 
köze, meri ludja ruia, hogy 60 ev o;a uem-
c-a.v derek katU. magyar l.ulllokut, de kiva-
loau jo kautorokot is ueveli a hazauak, az 
egyháznak ; lelke örömmel telik meg, rnidun 
ilyeu von növendékkel talu.kuzik s a told lel-
hető módon mindig a legnagyobb ellsineressel 
adózik az ily munkásukká! szemben. Most is 
leginkább azért jött, hogy egy volt imezeti 
novendeknek, ki hosszú eveken at szolgaija az 
egyházat, elismerését nyilvanitbassa. Az ille-
tőnek érdemeit majd főtisztelendő  dr. Kaszoui 
Alajos fogja  méltatni, ki e felszólításnak  ele-
get teendő átveszi a szót s ismerteti Gall An-
tal karcfalvi  kántor 56 évi működését. Mű-
ködésének vezércBillagai voltak: vallásos buz-
góság, hivatásának szeretete, elöljáróinak tisz-
telete s a sorsban való megnyugvás. Ezek ké-
pesítették hivatásának pontos betöltésére, ezek 
adtak erót a sors csapasainak elviselésere s 
ezek képesitik most is arra, hogy öü evi mű-
ködés utan hivatalát a jelenben is jó kedvvel, 
örömmel töltse be. 8 a kegyelmes ur, hogy 
jó kedvét, örömét njég magasabbra emelhesse: 
őt a szentséges atyának, X-ik Pius pápanak 
kegyességébe ajánlotta s a szentseges atya az 
érdemesnek buzgó és hosszú munkálkodásának 
elismeréseül: arany érdemkeresztet küldött s 
a kegyelmes ur örömest jött el, hogy azi a 
kitüntetettnek feltűzze.  Tesii ezt azon óhaj-
tásnak kifejezésével:  Vígba az Isteni gondvi-
selés a buzgó egyhazszolgut meg sokáig Hi-
tetnél . . . A kegytemplom tornyából meg-

szólal a harang déli imára . . . a püspök s 
agg kántor egymás mellé térdelnek s a jelen-
levőkkel kérik a boldogságos Szúz közbenjá-
rását a további munkálkodásra, az egyház tö-
rekvéseinek diadalmaskodására. 

Részemről, ki e sorokat irom, csak azt 
Bzerettem volna még, hogy mi, — mindazok, 
kik az Úr oltára körül buzgólkodunk — itt 
lettünk volna B az örömből, mely kollégánk 
által mindnyájunkat ért, valamint az általa 
minket ért megtiszteltetésből részünket sze-
mélyesen kivebessük s az érdemesnek S-szo-
ros éljent, örömünknek, a kegyelmes, |ó Atyánk-
nak pedig azon kegyes gondoskodásáért, amely-
ben minket részesített hálás, köszönetünknek 
nyilváuos kifejezést  adtuok volna Igy pedig 
ez uton kiáltjuk a kolleginák : .Éljen !" s a 
kegyelmes Püspök Úrnak: „fiúi  hála és kö-
szönet 1" 

Építsünk tisztviselői telepet. 
E cimmel lelkes felhívást  tett közzé váro-

sunk agilis polgármestere. Felhívásának célja 
városunk tisztviselőit egy sorba tömöríteni és 
egy tisztviselői telepet létesíteni. A cél amily 
nemes, ép oly régen érzett szükséget lesz hi-
vatva kielégíteni. Tudjuk és napról-napra érez-
zük, hogy lakásviszonyaink nem kielégítők, a 
lakások szűkek, egészségre ártalmasak és drá-
gák. Mindez pedig elsősorban a tisztviselőt 
sújtja, intrt a tisztviselők túlnyomó része lak-
bért kénytelen fizetni  és olyan lakásban lakik, 
amilyen valahogyan jut. 

Nem akarunk a megtartandó értekezlet ha-
tározatai elé vágni, de addig is, míg részletes 
tervekre kerül a sor, üdvözöljük a megkez-
dett akciót és sikert kívánunk hozzá. Rsmel-
jük, hogy a létesítendő telep városunk rende-
zésének kérdését is megfogja  oldani. 

A felhívás  a következő: 
A hova tuvahh emelkedő lakbérek és az 

áitalanos panasz tárgyát képező lakás inség 
arra az elhatározásra indítottak, hogy egy na-
gyobh szabású tisztviselői telep létesítése iránt 
a kezdemenyezó 4épéseket megtegyem. 

Célom az, hogy alkalmas helyen minden 
csatlakozó állami, megyei tisztviselő reszére 
igényeinek megfelelő  családi házakat epitsünk 
hogy azzal ugy a fentebb  emiitett drágaságot 
és inseget sanáljuk s hogy eiyben alkalmat 
es módot nyújtsunk minden tisztviselőnek némi 
vagyon gyűjtésére. 

Felkérem azért Cimet, hogy a mennyiben 
célomat helyesnek és üdvösnek tartja szíves-
kedjek ezt kifejezésre  juttatni az által, hogy 
az e célból összehívandó értekezleten részt 
vesz és ott nagybecsű tanácsával támogat. 

Mindeu feltétel  és lehetőség meg van arra. 
hogy célom elérhető legyen és ép azért is-
mételten kérem, hogy érdeklődését raegtnr 
tani és ismerősei körében ez eszmét terjesz-
teni szíveskedjék. 

Csíkszereda, 1911. november hó 26-án. 
Tisztelettel : 

Dr. Ujfalusi  Jenő, 
polgármester. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az erdélyi  püspök v/troHunkban. 

Gróf  Mailai.i G. Karo-y tolyo nó 24 en delb.n 
Gy rgyúszenttniklusrói egészen varallanul vá-
rosunkba érkez>;ll. Kiséretébeu voltak P. Po-
cher Anaklet, Görög doákim és dr. Kaszoui 
Alajos Megeikezése utan azonnal a főgimná-
ziumba hajtatott, ahol megjelenese nagy örö-
met okozott. Megtekintette a téreu tornászó 
ifjakat  B megjelent két tanár előadásán is s 
azután Csiksomlyóra ment, hogy meglátogassa 
a tanítóképzőt. Csiksomlyóról 25-én tért vissza 
a főgimnáziumba,  amelynek tornacsarnokában 
az összegyűlt ifjúság  és tanártestület kitörő 
lelkesedéssel fogadta  a főpásztort,  akit Kas-
sai Lajos h. igazgató üdvözölt. A főpásztor 
közvetlen szavakkal szólalt az ifjúsághoz, 
buzdítva őket az isteni felelemre  és a munka 
szeretetere. 8 ezeknek elérzésére legfőbb  se-
gítőeszközt a uyakori szent áldozást ajanlotta. 
Beszéde láthatólag mindenkire nagy hatást 
gyakorolt. Ezután gyóntatáshoz fogott,  amely-
ben segítségére voltak a vidék közeli lelké-
szei is. Másnap szentmisét mondott, megáldoz-
tatta az ifiuságot  B rájuk adta a pápai áldást. 
A délelőtt folyamán  fogadta  a tanártestület 
tisztelgését, résztvett az önképzőkör gyűlésén 
és látogatásokat tett a megye és város ve-
zető embereinél. Délután litániát mondott, je-
len volt a Mária Társulat ülésén B azután is-
mét gyóntatott. 27-én délelőtt az előadási órá-
kon látogatott. Minden egyes alkalommal be-
Bzélt az ifjúsághoz  s buzdította őket, hogy 
tiszta, munkás eletet elj-nek A* önképzőkör 
ülésén épen felolvasást  tartott Bene János Vili. 

o. t„ a ki az alkoholellenes mozgalom fontos-
ságát fejtegetve  felszólította  társait, hogy le-
gyenek ahBtinensek. A főpásztor  helyeselte a 
mozgalmat s felolvasót  talpraesett, ügyes fel-
olvasásért jutalomban részesítette. 27 én dél-
ben a tornacsarnokban egybegyűlt ifjakhoz 
búcsúbeszédet intézett B azután a tanáritestü-
lettel megbeszélte azokat az eszközöket, 
amelyek az ifjúság  helyes irányban való ne-
velésére szükségesek. Az estéli vonattal töb-
bek kíséretében Kézdivásárbelyre utazott. 

— AthelueséH.  A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Barabás Róza alsócsernátoni 
és Bartha Anna csikrákosi állami elemi is-
kolai tanitóoóket kölcsönösen áthelyezte. 

— Joggyakomoki  kinevezés.  A ma-
roBvásárnelyi tábla elnöke Vass Jenő dr. ügy-
védjelöltet a marosvásárhelyi tabla kerületébe 
dijtalan joggyakornokká nevezt- ki. 

— Kitlevexén.  A fiildtnivelé-ügyi  minisz-
ter 8zopos András gazdászt a kir. földmives-
iskolák tanszemélyzetének létszámába id. min. 
gazdasági gyakornokká nevezte ki. 

— Házasság Dr. Zakariás Jenő kézdi-
vásárbelyi ügyvéd folyó  hó 27-én vezette ol-
tárhoz Száva KatLskát Szépvizen. 

— Halálozás. Pototzky Andorné szül. Szul-
tán Zelma folyó  bó lő-én, 25 éves korában 
Csíkszeredában meghalt. — Az alig egy éves 
fiatul  asszony halálát kiterjedt rokonság gyá-
szolja. 

— Kamarai  klixgyülé*.  A marosvá-
sárhelyi kereskedelmi és iparkamara folyó  hó 
30-án délután 3 órakor teljes ülést tart. 

— Ceoüia ünnep a csiksomlyói képző-
ben. A tanártestület es az ifjúság  által rende-
zett ünnepség nagyszámú közönség jelenlété-
ben a legsikeresebben folyt  le s ez a tanár-
testület, és a komoly ifjúság  érdeme. 

— Az erdelyi varosok lakossága. Az 
országos statisztikai hivatal közzetette hivata-
losan a tizezT leleknel több lakost számláló 
146 törvényhatósagban lefolytatott  1910-ik esz-
tendei népszámlálás eredmenyét. A hivatalos 
kimuiatas első tizenegy varosat íme itt ad-
juk: Budapest 880371 lélek, Szeged UKi'JÖ 
lelek, Szabadka U4610 lelek, Debruceu 92729 
lelek, Pozsuuy 78223 lélek, Temesvár 72ÜÓ"I 
lelek. Kecskémét 66834 léiek. Nagyvárad 64169 
lelek, Arad 63166 leiek, Hudmezővásarhely 
62445 lelek, Kolozsvár 60808 leiek. Az eddigi 
10,000 lakusual többel bíró erdelyi városok 
«zauisor szerint a következők: 19. Brassó 
41056 lelek, 28. Nagyszeben 33909 lelek, 47. 
Marosvásárhely 25517 lelek, 93. Turda 13455 
lelek, 98. Beszterce 13236 lélek, 1L3. Petro-
zsúuy 12193 lelek, 118 Gyul fehervar  11616 
lelek, 119. Segesvár 11587 lelek, 123. Des 
11452 lelek, 141. Szekelyudvarhely* 10244 lelek. 

— Halál a Salvarsan oltás utan. A 
kolozsvári jogászi kar egyik kepzett, szimpati-
kus tagja, Török Ákos dr. kir. ügyész tragi-
kus körülmenyek között balt meg a csütörtökre 
virradó ejszakan. Veszedelme» kór támadta 
meg az ügyész különben is gyenge szerveze-
tet s a betegség agyhártyagyuladássá súlyoso-
don s egy heti szenvedés utan kioltotta a sze-
rencsétlen ember életét. Különösen tragikussá 
teszi az esetet, hogy Török az utóbbi időben 
sokféle  betegseg ellen használt Salvarsannal 
oltatta be magat s az injekció, amely ezer 
meg ezer esetben semmifele  komplikációt nem 
szokott maga utáe vonni, ezúttal súlyos és 
végeredményben balált okozó elváltozásokat 
idezett elő az agybau. Orvosi körökbdu nagy 
feltűnést  keltett a haláleset, amely eddig ne-
gyedik az orvosi irodalomban. Annál uaryobb 
a részvét, mert Török agilitásától es jogi tu-
dásától sokat vártak jogászi körökbeu a mind 
ezt a sok reménységet semmivé tette a vá-
ratlanul bekövetkezett halai. Török Ákos dr. 
miudossze 37 eves ember volt. Kolozsvárt 
inasfel  év óla működik mint kir. ügyész. Tel-
jes szimpátiáját élvezte nemcsak kartársainak, 
hauem az ügyvédi karnak is. Pentekeu délután 
temették el uagy részvét mellett a tragikus 
sorsra jutott fiatal  jogászt, 

— Szeplőtelen fogantatás.  A csiksom-
lyói kegytemplomban folyó  év december 8 án 
a képző ifjúsága  a 10 órai szent misén ré-
szint magyar müénekeket, részint pedig a kir. 
korálist fogja  bemutatni. 

— Köxaéghá*  megáldá*.  A Várdotfal-
ván nagy költséggel emelt községházat folyó 
hó 26-án nagy ünnepség kereteben adták át 
rendeltetésének. Az épület megáldását Bálint 
Lajos fóesperes  plébános végezte. Az egyházi 
ezertartás befejezte  utan ünnepség volt, me-
lyen a meguyitó. beszedet Péter Saudor ta-
nító mondotta. Ének, szavalat és Kisfaludy  K. 
Mátyás diakjának előadása egészítette ki a 
műsort Este tánc volt. 

— Hamis  husxkoroná»  bankjegyek 
vannak forgalomban.  Ismertető jelei a követ-
kezők : a hamisítvány futólagos,  áttekintésénél 
eltörlódött huszkoronas bankjegy benyomását 
teszi. Tüzetes vizsgálatnál zsíros fényű,  mig a 
valódi fénytelen  s a papír anyaga puhább. A 
rajta levő női fej  orra Bzélesebb, barnás viola 
színű, a valódi élénk viola szín helyett. A ha-
mis 20 koronások a ditrói vásáron kerültek 
forgalomba. 
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— Kán  torrá laxxtá*.  A gyergyóremetei 
róm. kath. egyháznál megüresedett fókántori 
állásra a választást folyó  hó '24-én ejtették 
meg. Megválasztatott elsó helyre Rigó István 
csíkszeredai kántor 171 szavazatával Sándor 
Zsigmond 20 és Páll Vencel szavazattal szem-
ben. A csíkszeredai hívek szép hangú kánto-
rukat vesztik el Rigóban. 

— Szomora statisztika. A belügyminisz-
ter most tette közzé a tüdóvész pusztításáról 
szóló mult havi statisztikát. A szomorú adatok-
nak Erdélyre vonatkozó részét itt közöljük -
Alsó-Fehér 79, B. Naszód 42, BraBsó 21, Csík 
41. Kogaras 19. Háromszék 35, Hunyad 85 
k.-Kükülló 67. Kolozs 95, Kolozsvár 24, Maros-
'forda  96, Maros-Vásárhely 8, N.-Kükűlló 55 
Szeben 37, Sz.-Doboka 104, T.-Aranyos 71, 
l dvarbely 46. összesen 925. 

— Dragul a vasú t i utazás, A pénzügy-
miniszter a költségvetés beterjesztése alkal-
mával a vasúti személyi díjszabás emelését 
kilátásba helyezte. Ez az áremelés már a leg-
közelebbi jövőben be fog  következni és az ál-
lamvasutakon 80 százalékkal fogják  emelni a 
személyi díjszabásokat A díjszabások emelése 
első pillanatra horribilisnek tetszik, de figye-
lembe kell vennünk azt, hogy az államvasu-
tak eddigi díjtételei sokkal olcsóbbak voltak, 
mint a külföldi  vasutak, vngy a magyarországi 
vasúti társaságok díjtételei. Az áremelés tehát 
más vasutakhoz viszonyítva nem is olyan tul-
nagy, de az a körülmény, hogy hirtelen, min-
den átmenet nélklll történik, ami speciális vi-
szonyainkat és közönségünk felfogását  tekintve, 
valószínűleg az utazást nagy mértékben fogja 
csökkenteni. 

— Előfizetési  fölhívás.  Sándory Mihály 
gyergyószentmiklÓBÍ könyvkiadó előfizetési  föl-
hívást bocsájt ki Szini Lajos hírlapírónak ez 
év végén megjeleuő két könyvére. Az egyik 
Folt a virradatban címen novellákat tartalmaz ; 
a másik Nyüszkölés elé s hátra a nagy viz 
mellett cimen jelenik meg B két székely-góbé-
nak a fővárosban  átélt s székely nyelvjárás-
ban megírt kacagtató kalandozásait meséli el. 
E könyv második részében vannak a Feredói 
leveletek is, melyeket a nyaraló góbék kül-
dözgettek haza a fürdőről  s melyekben ugyan-
csak kacagtató módon tapasztalataikat beszé-
lik el. A könyvekre december 15-ig fogad  el 
előfizetést  a kiadó. Bármelyik könyv előfizetési 
ára három, a kettőé öt korona. 

— Figyelmeztetes. Folyó évi december 
hó 1-én a postai csomag kezelésben változás 
all 1«, amennyiben azok a csomagok, ame-
lyekuek nyilvánított értéke legalább 100 K 
,100 franc.  100 márka) továbbá a 100 koroná-
nál (100 franc,  100 márka) kisebb értéknyil-
vánitassal feladott  azok a csomagok, amelyek 
készpénzt, ékszert, zsebórát, arany vagy ezUst 
tárgyat tartalmaznak, — ha terjedelmüknél 
vagy súlyúknál fogva  betét darabként nem 
kezelhetők, — kézi darabként kezelendők. Min-
den egyes kézi darabhoz külün-kUlön szállító-
levél aliitandó ki. Ez a rendelkezés a hatósá-
gok és a hivatalok által feladott  kézi dara-
bokra is kiterjed. Azokat a kézi darabokai, 
melyeknek értéke 600 koronánál kisebb és az 
ezekhez tartozó szállítóleveleket a felvételnel 
egy-egy darab ,V* jelzővel (293. sz. nyomt.), 
azokat pedig, melyeknek értéke 600 K vagy 
ennél több s ezeknek szállítóleveleit két-ket 
darab „V" jelzővel kell ellátni. A „V" illetve 
. V V jelzőket ugy a csomagon, mint a szál-
lítólevelén a ragszám mellé kell ragasztani. A 
jegyzékkel való feladásnál  a kézi daraboknak 
minősülő csomagok a közönséges csomagoktól 
elkülönítve külön jegyzékbe foglalandók.  Attól 
a jegyzékes feladótól,  aki ehhez nem alkal-
mazkodik, a jegyzekkel való feladás  kedvez 
ménye megvonható. A kézi csomagok mérle-
gelese és a suly feljegyzése  a postahivatal 
teendője akkor is, ha a feladás  jegyzékkel 
történik. 

— CsenMrdetektivek.  A belügyminisz-
tériumban érdekes njitásra készülnek, mi uagy 
fontossággal  bir. Az a terv, bogy a csendőr-
ség egyes Örseit és szakaszait detektivekkel 
erősítik meg, a kik civilruhában fogják  a nyo-
mozásokat végezni, — ott, a hol erre szükség 
van. Régóta panaszkodnak már maguk a csen-
dőrök ÍB, hogy feltűnő  egyenruhájok sok eset-
ben meghiusítja a legmesszebbmenő fáradtsá 
gnk eredményét is. Ez az oka annak, hogy a 
belügyminisztérium Is meghódolt az ajánlatba 
hozott rendszernek és behozza a detektiv-in-
tézményt, mely minden bizonynyal csak elő-
nyére lesz a biztonságnak A titkos csendőrö-
ket egyelőre csak próbaként álliiják fel  néhány 
szárnynál és ha a próba beválik, akkor min-
den vonalon szervezik a detektiveket, a mi 
természetesen a csendőrség létszámának eme-
lésével fog  járni. 

— Székely  munkátok  védelme  Ro-
mániában. Tekintettel a székelyföldi  mun-
kások nagy számara, kik Romániában az erdő-
e -tékesitési vállalatoknál uiunkába állanak, a 
kormány rendeletet bocsajtott ki, hogy ötven 
főnél  nagyobb tömegben csak akkor engedi 
meg a székely munkásoknak a román területre 
való belepést, ha az illető társaság kötelezi 
magát kórházat építeni, a munkásokat öt napi 
orvosi vizsgálat alatt tartani és ugy az or-
vost díjazni, mint a munkások után egy fran-
kot fizetni. 

— Cmapdába  e»ett flu.  Abos István 12 
évet flu,  caUdáufalvi  lakóét szülei elveszett 

marháik keresésére küldték a havasra s a 
mint ott szanaszét bolyongott, véletlenül egy 
medvefogó  csapdába lépett, mely ballábát meg-
fogta.  A gyermek nagy fájdalmai  közt nem 
volt képes az összecsapódott fogóból  lábait 
kiszabadítani, kénytelen volt fogva  maradni 
másnapig, mig szülei keresésére indulva rá-
talaltalc. A csapda ismeretlen fölálitója  ellen 
megindult a nyomozás. 

— Cstki fiuk  aa ipari pályákon. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
legutóbbi ülésében beszámolt a szekely fiuk 
ipari elhelyezéséről. Ezzel kapcsolatosan meg-
emlékezett Csikvármegyéről, mely egymaga 
annyi fiút  ad iparra, mint a többi szekely 
megye egyUttveve. A jelentésből közöljük a 
következőket: A szekely fiuk  zöme, miut min-
den évben az iden is Csikmegyébői került ki. 
E vármegye egymaga átlag annyi fiút  ad 
iparra, mint a többi székely megy e együttvéve. 
Hathatós támogatója ott az akciónak a pap-
ság, mely példás missziót végez, hogy az egy-
kor elmaradt vármegye iparát jelentősegre 
emelje. A haladás ennek következteben vi-
szonylagosan ebben a vármegyében a leg-
szembeötlőbb s ha e buzgóság állandó lesz, 
nem lehetetlen, hogy az ipari baladásban egy-
kor Csik megye fog  vezetni. Kívánatos lenne, 
hogy ezt a példát a többi székely megyék pap-
sága is kövesse. 

— Uj  rend  a telekkönyvi  hivatalban. 
Székely Ferenc igazságügyminiszter uj rendet 
léptet életbe. Felek részere ezután a telek-
könyvi hivatal köznapon 10—12 óráig vasárnap 
és ünnepnapon 9—11 óráig áll nyitva. Olyan 
napokon, a mikor a vidéki jogkereső közöuség 
tömegesebben szokta felkeresni  a telekkönyvi 
hivatalt (heti- és országos vásárok napjain), a 
telekkönyvi hivatalt a felek  részére 9—12 
óráig kell nyitva tartani. Nagyobb forgalmú 
helyeken lévő telekkönyvi hntóságokra nézve 
a kir. törvényszék elnöke az egyes Bzékhelyek 
személy es ügyforgalmi  viszonyainak számba-
vételével azt az időt, amelyben a telekkönyvi 
hivatal a felek  részére nyitva áll, hivatalos 
órakon belül köznapokon altalaban három órai, 
heti éa országos vasárok napiain pedig négy 
órai tartamban állapítja meg. A telekkönyvi 
iktaui mint eddig is változatlanul hétköznapou 
9—1 óráig, vasar- es üunepnapou 9 - 1 1 óráig 
áll a feleli  részére nyitva. Ez a rendelet ez 
év december hó 1-én lép életbe. 

— Harmadik  oaztály  a nyomvona-
lokon.  A Mav. igazgatósága mar évek óta 
kísérletezik, hogy a gyorsvonatokon is jártas-
son harinadoszlaiyu kocsikat. Ezeknek a Kí-
sérleteknek eredményeképpen elhatarozta a 
Mav., hogy némely vonalukon, különösen ott, 
a hoi a pályatest elég erői a hosszabb gyors-
vonatok járatására s azokat a vonalakat, a 
melyeket legiukább használ az utazó közön-
ség, felszerelik  harmadik osztályú kocsikkal. 
Beöthy László kereskedelemügyi iniuiszter 
nyilatkozott is erről az újításról s kijelentette, 
hogy egy egy gyorsvonatnál legközelebb be-
vezetik a harmadik osztályú kocsikat. 

— Milliós erdövetel . Az Egyesült Fa-
termelók ri. tulajdonában levő ditrui fenyóer-
dósegeket 1.100 000 kor-ért megvásarolta a 
Székpataki Erdóipar rt. A várhegyi aboin isou 
negy keretes gőzfdrószt  állit fel.  A vállalko-
zás tinaucirozásat a Pesii Magyar Kereskedelmi 
Bank végzi. 

— A vasarnapi munkaszünet felfüg-
gesztése Szilveszter napján. Az iden de-
cember 31, azaz Szilveszter napja vasarnapra 
esik, minélfogva  a törvéuyes vasarnapi munka-
szünet fentariása  esetén a kereskedők elesné-
nek attól a haszontól, melyet az ujevi töme-
ges bevásárlások hajtauak. Ez okból a fővá-
rosi kereskedők egyesülete elhatarozta, hogy 
kérvénynyel jarul a kereskedelmi miniszterhez, 
az idei Szilveszter napjan a vasárnapi munka-
szünet felfüggesztése  iráut. Nincs benne két-
ségünk, hogy ezt a méltányos kerelmet a mi-
niszter teljesíteni fogja,  csak annyi hozzáadni 
valónk van, hogy a felfüggesztést  nemcsak a 
főváros,  hanem az egész ország területére ter-
jesszék ki. 

— Töltényeladás es lőporárusitási 
engedely. Egy vidéki vaskercskedők üzleté-
ben megjelentek a pénzügyörök, bogy az ott 
talált revolver és flóbert  tölténykészlelet azért 
koboztak el, mert a kereskedőnek nem volt 
lőporárusitási engedélye. Az elkobozott tölté-
nyekből, aztán kiszedték a lőport, azt lemér-
tek s a talált mennyiseg minden 560 grammja 
után 16 korona pénzbírsággal büuteitek meg 
a kereskedőt. Eunek a büntetésnek törvényes 
alapja nincs, mert a lóporelárusitást szabályozó, 
még most is érvényben levő pátens mitsem 
szól a töltények eladásának tilalmazásáról, ha-
nem csupán a lőpor és repesztőpor engedély 
nélkül való elárusitását tiltja. Helyes volua, 
ha a belügyminiszter rendeletet bocsátana ki, 
mely kimondja, hogy töltényeladás céljára a 
kereskedőknek külön engedélyre nincs szük-
ségük. 

— Milyen telünk lesz. Az idei szokat-
lan forró  nyár utan fokozottabb  érdeklődéssel 
nézünk mindnyájan a közelgő tél elé éa  ön-
ként az a kérdés tolul előtérbe: vájjon a mult 
nyár abnormális meteorológiai jeleuségeinek 
lesznek-e és mily kihatásai a bekövetkezendő 
téli időjárás alakulásara ? A középeuropai idő-
járást illetőleg csaknem egy teljes szazadra 
visszanyúló megfigyelések  es észleletek álla-

nak a meteorológusok rendelkezésére, ezekből 
a becses adatokból leszűrt tapasztalat szerint 
pedig a túlságosan meleg nyárra rendesen 
szigorú tél szokott következni. Hisonló forró 
nyár volt az 1811., 1826, 1834., 1846., 1857, 
és az 1859-iki esztendőkben és csakugyan, az 
1834-iki év kivételével, egész Közép-Európá-
bau hideg telek uralkodtak a felsorolt  eszten-
dőkben. 

— A habsa. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara a kereskedelemügyi mi-
niszter leiratával kapcsolatban tárgyalta lmecs 
Jakab és társai tusnádi mészáros iparosoknak 
a vármegye alispánja által a .liabaa" husvá-
gás betiltasa ügyébeu felterjesztett  panaszos 
kérését. A kamara a maga részéről is kivána-
lusnak tartja a husvágássul a pauaszus módon 
való kontárkodásnak betiltását ugy iparvédelmi, 
mint közegészségügyi szempontból. A „habsa" 
vagy .hopsa" husvágáB engedélye csupán arra 
az esetre szorítandó, midón egy-egy különben 
teljesen egészséges szarvasmarha, vagy más 
húsfogyasztásra  alkalmas házi állatnak lábtö-
rés, vagy más külső sérülés következtében — 
a teljes elkárosodás kikerülése végett, a je-
lentkezők közt való fölosztása  utján — gyors 
értékesítése válik szükségessé. 

— Hirdetési oszlopok és táblák fel-
állítása. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara f.  evi szeptember 29-én tárgyalta 
a kereskedelemügyi miniszternek leiratát Csik 
szereda r. t. varosnak a hirdetési oszlopok és 
táblák felállítása,  valamivel a hirdetmények 
kifüggesztése  tárgyában alkotott szabályrende-
letét illetőleg. A kamara tekintettel arra, hogy 
kisebb városokban, melyek közé Csíkszereda 
is tartozik, a hirdetéseknek ily módon való 
megszorítása és megdrágítása, a kereskede-
lemre hátrányos é9 káros,.nem javasolta a 
szabályrendelet jóváhagyását. 

— A rendezett tanaosu városok kon 
gresszusa. A rendezett tanácsú városok pol-
gármestereinek országos egyesülete ezidei nagy-
gyűlését december hó 9-en Budapesten fogja 
megtartani. A kongresszus foglulkozik  az uj 
városi törvény alapelveinek megállapításával, 
a rendezett tauacsu városok háztartásának s 
a tisztviselők fizetésének  a kérdéseivel. Az 
országos egyesület kiváló elnöke dr. Szent-
paly István miskulci polgármester, szülőváro-
sában képviselővé választatván, állásárul le-
mondott Utódjává az ország leguépesebb ren-
dezeti tanacsu varosauak, Nyíregyháza város-
nak polgármesterét, Mayerszky Bela királyi 
tanácsos, egyesületi alelnököt fogják  megvá-
lasztani. Kunek helyére pedig Brenner Tóbiás, 
Szombathely varos polgármestere kerül. JÍz 
idei városok polgármesterei tömegeseu fognak 
reszt veuui. 

— Segedjegyzők nagygyűlése. A társa-
dalom minden relege nyomasztó anyagi bely-
zeleról panaszkodik. Ez hozta össze országos 
uagygyulesre a segédjegyzóket és községi al-
kalmazottakat is, de a kongresszusukon elké-
szítettek a községi közigazgatás reformjának 
tervezetét, valamint a ny ugdij-alapszabalyokat. 
A kei napra lervezelt kongresszus vasárnap 
délután kezdődött, Saary M. Zoltán eluöklese-
vel. Ez a szakbizottságok iilese volt A máso-
dik napon napireud elolt Karácsony Gyula szó-
lalt fel  s a Községi és Körjegyző* ligyesüie-
tenek ismeretes eljarásáhuz szülött hozzá. Ez-
után a pénztáros jelentésére s a uyugdijalap-
szabalyzal előterjesztésére került a sor, a me 
lyeket a nagygyűlés elfogadott.  A községi köz-
igazgatási rotorra tervezetet Nádasky György 
ismertette s a nagygyűlés egyhangúlag nagy 
lelkesedéssel tette azt magáévá. A közgyűlé-
seket ezentúl nagyobb vidéki városokbau tart-
ják meg. Dali egy órakor fogadta  Beöthy 
László keieskedelemügyi miniszter a nagygyű-
lés kiküldötteinek tisztelgését. 

— Regula a királyhoz. Az edelény i 
rablógyilkost, ilj. lieguia Kdet a miskolci es-
küdtbíróság tudvalevőleg kötelbalálra itelte. A 
védője kegyelmi kérvényt szerkesztett, mely 
a király ele kerül s a melyet Rigula maga 
irt le a fogalmazvány  után. A felsegfolyamo-
dás befejező  resze igy hangzik : 

Megtört lélekkel, összeroskadva, szívfájdal-
mak között, ártatlan áldozataim kínzó emléké-
től mardosott lelkiismerettel kertem az embe-
rek és biráim bocsánatát. Most ezt megismét-
lem Felséged elótt. Felségednek a mindeuható 
Isten olyan magas életkort engedett, a mely 
közeljar a patriarcliak korához. E magas élet-
korban a kózuapi elet Ítelete fóiütt  álló böl-
cseségét és könyörületes szerető szivét is ta-
pasztaltuk ini, alattvalói; de tudjuk azt is, 
liugy Felségedet az élet sokszor megpróbálta, 
lesuilotia és Felséged a legjobban tudja át-
érezni azt, mit jelentene az ellenem szóló íté-
let végrehajtása szerencsétlen szüleimre nézve. 
Ezért imara kulcsolt kezekkel esedezem: le-
gyen Felséged irgalommal irániam és változ-
tassa át a halalos ítéletet életfogytig  taitó 
fegyházzá.  Hátralevő életemben vezeüelui aka-
rok bűnömért és családommal együtt imád-
kozni a jóságos Istenhez Felségedért. 

— A tölgy. Fenn a hegytetőn büszkélke-
dett a tölgy. 

Trónus lesz egykoron belőlem, — mondta 
gőgösen megrázva koronáját, — ezüst, arany, 
meg drágakő fogják  díszíteni fámat,  előttem 
najlong majd az egész ország . . . 

Tellek az idők. A tölgyet kivágták, de nem 
trónust, — hanem akasztót faragtak  belqle. 

— Cselédtartó gazdák figyelmébe. 
Illetékes helyről figyelmeztetik  a közönséget, 
hogy a cseledtartó gazdák, ha éves cselédei-
ket a jövő évben el akarnák bocsájtani, köte-
lesek cselédeiknek e hó 15-ig bezárólag fel-
mondani és nekik erre vonatkozólag igazoló 
bizonyitváuyt adni. Ugyancsak kötelesek az 
éves cselédek is felmondani  e hó 15-ig, ha 
január 1-én mostani helyükről ki akarnának 
lepui. Ha sein a gazda, sem a cseléd e hó 
15-ig fel  nem mondanak egymásnak a köztük 
levő éves szerződés a jövó évre is megnyuj-
tottnak tekintetik. A havi cselédeknél a fel-
mondás ugy a gazda, mint a cseléd részéről 
szintén csak miuden hó 15 én történhetik meg. 

— A bolond. Valahol, a Boldogtengeren 
tul, volt egy ország: a bolondok országa. Bo-
lond volt annak királya is, népe is. 

Nagy szomorúságba esett egy szép napon 
az ország, meghalt a király udvari bolondja. 
Hiába jártak be messze földet,  nem találtak 
méltó utódára. Végre valahára fogtak  egyet, 
aki messze idegenből vetődött arra a vidékre. 
Kifogták  és a fővárosba  vitték nagy diadallal. 
Ünnepnap volt az egész országban, örömmá-
morban úszott minden ember, mindenki, öreg, 
fiatal,  szegény, gazdag, hogy végre akadt a 
királynak udvari bolondja. Az uj udvari bolond 
pedig toporzékolt dühében, jajgatott, hogy 
eresszék szabadon, hisz ó nem bolond, ö ahoz 
nem ért, hiába erősítette, hogy ő tudós, hogy 
ő a Magy. Tud. Akadémiának tagja, ott tar-
tották, nem eresztették szabadon, sót ami fő-
dolog, meg voltuk vele elégedve. 

— A vérfelfrissités  a házi nynlte-
nyésztésben. Ha hosszabb ideig elmulasz-
tottuk tenyésztésünket felfrissíteni  egy-egy uj 
bakkal, s rokonvérü állatokat párosítunk egy-
mással, csakhamar bekövetkezik a degeneráció. 
Amilyen hasznos a mértékkel folytatott  belső 
tenyesztés oly esetekben, amikor az állatok 
valamely fajtajellegét  vagy szinét kívánják 
kitenyészteni vagy állandósítani ugyanolyan 
káros a belső tenyésztés az állatok testének 
na ysága és egészségök állapota tekintetében. 
Az angolok a 4—4'/s kilogramm sulyu brabanti 
nyúlból belső tenyésztéssel kitenyésztették az 
eriékes színezésű bollaudi nyulat, amelynek 
fajtajellege  már most állandóan átöröklődik az 
utódokra, de testük súlya l'/s—2 kilógrammra 
csökkeut. A uémetek viszont ezekből a könnyű 
sulyu kis állatokból vérfelfrissiléssel  és küllő 
kiválasztással ismét 2",—3 kilógraminra sza-
porították hollandi nyulaik súlyát. A belső te-
nyesztés ezek szerint csak sportcélok elérésére 
szolgál, mig gazdasági céljainkat csakis ide-
gen verü allatokkal crhetjttk el. Ezek ugyanis 
gyors fejlódésü  nagytestű elleutálló igényte-
len utódokat nevelnek. Gondoskodjunk te-
hát arról, hugy tenyészetünkbe 1—2 evenként 
egy—egy kifogástalan  bak beszerzésével friss 
vtrt hozzunk. Ezt a célunkat sokszor cBerével 
is elérhetjük. Hirdessük valamely szaklapbau 
vásárló vagy cserélő száudékuukat és a meg-
felelő  ajanlatok nem fognak  elmaradni. A 
Földmivelesügyi Magyar Királyi Miniszter úr a 
küzvetleuül hozza vagy a Hazinyuitenyésztók 
Országos Szövetségeihez, Budapest (Csillag-
hegy) forduló  teuyesztóknek teljesen ingyen 
engedelyez a vérfelfrissités  céljából egy-egy 
bakot. Egy-egy törzs il bak, 2 nőstény) ezüst 
uyuiat pedig 3 K kedvezméuyes árért szol-
gáltát ki a minisztérium ugyanilyen uton és 
modon. 

— A gyűjtés. Egy ügyvédnek roppant 
házsártos felesege  vall. Miuden csekélység fei-
ingerli és pokollá teszi a szegéuy férj  életét. 
A múltkor, ebéd alatt ismét kitört rajta a ve-
szekedő kedv. A férj  csitította, de biába, az 
asszony buzgón folytatta  a prédikációt. Végsó 
kétségbeesésében ravasz cselhez folyamodott 
a férj  Így szólt az asszonyhoz: 

— Ha egy óráig hallgatsz, hát veszek ne-
ked egy szép kalapot. 

E varázsigére az asszony elhallgatott és 
estére megkapta a kalapot. El héten aztán 
váratlan dolog történt. Hjtfón  egy szót sem 
szólt az asszony. Kedden délelőtt is némán 
viselkedett s az ebéd alatt is szótlan maradt. 
A férj  nem tudta mire vélni a dolgot és iz-
gatottan kérdezte: 

— De édesem, hát miért nem beszélsz ? 
Megnémultál talán? 

Az asszouy papírlapot vett elő és nagy 
belükkel ráírta: 

— Gyűjtök egy — ruhára. 
— Mai ifjúsági  Egyik középiskola ne-

gyedik osztályaban törteuelmi óra volt a mi-
nap. A tanar a hősökről tartott szabad eló-
adast és példaképp felemiitette  a világtörténe-
lem nagy hőseit. 

Az ora végén aztán kérdést intézett az 
ifjakhoz: 

— Na, ki tud egy hőst említeni? Többen 
jelentkeztek. Az egyik Hunyadi Jánost, a má-
sik Dugonics Tituszt, a harmadik Attilát ne-
vezte meg. 

A tanar helyeslően bólintott és aztán egy 
utolsó kérdést kockáztatott meg: 

— Meg egy hőst, egy svájci nemzeti hőst 
nem mondtatok. Ki tudja a nevét? 

Néma csönd. A tanár faggat: 
— Hát nem ismeritek. Ijjat es nyilvesz-

szót hord a vállán s arról nevezetes, hogy fia 
fejéről  lőtte le az almát. 

Egy ravasz tekintetű fiu  felemeli  a^kezét. 
— Halljuk, fiacskám  I 
— A makk felső. 
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Várdotfalván  Pál Gálior kir. tanácsos elnöklete 
alatt Balogh Ferenc, Sántha Simon, Púll'fy  András, 
Markos Dénes, Péter Sándor, ifj.  Sántha István és 
Jakab Márton. 

Szépvizen Szebeuy Péter elnöklete alatt Bartha 
István, Zakariás I. Antal, Koviírs Mihály, Kovács 
Simon, Antal Gyula és Biró Antal. 

Gyimeshözéplokon Péli Lajos elnöklete alatt 
Máthé 1/ászló, Bálás Dénes és Tankó János. 

Az állatdijazások iránt a gazdaközönség évről 
évre fokozottabb  érdeklődést mutat s a díjazásokra 
felhajtott  állatok minőségéből kétségtelenül meg 
lehetett állsipítani, liogy vármegyei állutteuyészlé 
siink gyors lépésekkel halad előre. Ma már minden 
község igyekszik minél jobh apaállatokat besze 
rezni s ez*el az állattenyésztésnek okszerű és jö-
vedelmező iránvt adni. 

— Analfabéta  tanfolyam.  Értesítem én 
kérem az Ugy iránt érdeklődő t. olvasó kö-
zönséget, hogy az írni és olvasni nem tudó 
városi lakósokat figyelmeztessék  az állami és 
elemi iskolánál f.  évi deeember, március hó-
napokban rendezendő analfabéta  tanfolyamra, 
azzal, hogy nálam mától kezdve 8 napon át 
minden nap jelentkezhetnek. Székely Károly 
igazgató-tanító, Csíkszereda. 

— A Járási számvezök s az Iskolák 
pénzkezelése. A belügyminiszter a pénzügymi-
niszterrel egyetértflleg  elvi jelentőségű határozat-
ban kimondotta hozzájárulását ahhoz, hogy a 
lőszolgaliró a járási számvevőt az állami vngy 
községi népiskolák és óvodák vagyon- és pénzke-
zelésének megvizsgálása végett a körjegyzőség 
székhelyén kívül eső községekbe is magával vi-
hesse s ily esetben a járási számvevő napidíja 
és utazási költsége a pénzügyi tárca terhére szá 
mittassék fel.  Kimondja a miniszter azonban azt 
is. hogy a fentemiitett  célból az olyan községek-
lien megtartandó vizsgálatoknál, melyeknél a tel-
jesítendő feladat  kisebb terjedelménél és egysze-
rűbb voltánál l'ogva külön szakközegnek a bevo-
nása nélkülözhetnek mutatkozik, költségkímélés 
szempontjából a járási számvezök közreműködése 
lehetőleg mellőzendő. 

- AÍ ügyvédi pálya megnehezítése. 
Az Ügy védi szervezetmódositó törvényjavaslat 
» képviselőház elótt fekszik.  Ebból most mar 
pár bet alatt keiségtelenül törveuy lesz, mert 
hiszen Szekely miniszter es Balogh államiii-
kar több izben kijelentették, hogy ezt a »ér-
dest tekintik uz igazsagiigyi es kultusztárca 
legégetőbb s leggyorsabb megoldást követelő 
problemajauak. Az ügy vedjelóili gyakorlat meg-
hosszabuasara vouatkozo törvényjavaslat mar 
beterjesztetett a képvis»lóh.izba. — V->. az uj tí-am : 2424—911. ki. 2—2 
törvény az ügyvédjelölti gyakorlatot ketev>el ÁrvcirAci  hirrifltmAnv 
megliosszabitja s a gyakorlat megkezdeset a n i »01 OSI llll UOIIIIOIIJ. 
doktorátus megszerzésétől teszi fuggove.  Akik- j Csíkszereda r. t. varos zárt uj.in-
oek tehát jogi vizsgái (szigorlat, alap-ailaiu-; l i | t , a , e ^ ü e k ü t ü , r „yilVMIlos szóbeli ár-

N YILTTER.*) 
Halálozás. 

Folyó hó 22-én meghalt szépvizi Jancsó 
Károlyné szül. Deaki Anna életének 77-ik, boi-
dog házasságának 56-ik évéiieu Szekelyudvar-
helyen, honnan 23-an szállították holttestét 
Szepvizre, s Olt temették el uagy részvet mel-
lett a „Havi-Boldogasszony" sírkertjében. 

Az elhuuytat a férjén  kívül gyászolják Jan-
csó János székelyudvarhelyi városi ado ellenőr, 
Jancsó Károly inagy. kir. pénzügyőri biztos 
helyettes, Jancsó György szepvizi kereskedő, 
StulilmUller Antalne szül. Jancsó Berta, mint 
gyermekei. Orbau Tivadarué szül. Szopos 
Vilma mint unokája és nagyszámú rokonság. 

Nyugodjék csendesen ! 

*) £ rovatban 
súget a szerk. közlöttekért uem vállal felelős-

vizsga, ügy védi) vannak hatra, sajat erd< kük-
ben siessenek, — mert az uj rendszer az 
egész vonalon a vizsgák anyaganuk megiiz-
szerezódéset és eddig nem ismert szigorúságot 
és precizitást hoz majd magaval. E tendencia 
kUlouben már is erezhető, mert a ceusorok 
leptenuyomon fokozódó  követélményeket tá-
masztanak a vizsgazoval szemben. Ne altassa 
senki magát azzal, hogy a törvény méltányos-
ságot fog  gyakorolni, banem fogjon  azonnal a 
készüléshez, amelynek egyedül celravezelő: 
időt, fáradságot  es költségét megtakarító 
gyore és biztos módját „A jogi vizsgák lete-
tele* c. inuukában (IV. kiadás, — Negyvenedik 
ezer) találja leírva. Di,mentesen küldi dr, Dobó, 
Kolozsvár, Bolyai-u 3. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
össi allatdijazasok. 

Coikvánuegye Guzdasági Egyesülete n földmű-
velésügyi mag)-, kir. iniuiszteriuin segélyezésével 
november hó lB-áu Kászonaltizen, 14-eu Csatósze-
gen, 15-én Menaságon, ltt-án Yánlotlalváu, 17-én 
Szépvizen és 18-áu Gyiiuesküzéplokoil állatdijazá-
sokat tartott, melyeken 25H kiállító 7*2 di-b egy 
éves üszőt, U!l drb két éves üszőt. 1 1 drb borjas 
és hasas tehenet és 3H9 drb sertést állított elő 
díjazásra. Első dijat nyertek egy éves üszőkkel 
Balázs B. Lajos Kászonléltiz, Fazakas József  Csaló-
szeg, Ambrus János Szentgyörgy és Antal János 
(iyimesközéplok, — két éves üszökkel Kolumbán 
János Kászonléltiz, Szántó Ignác Szentiinre. Fejér 
Károly Szentgyöl-gy, Markos Dénes Yárdotfalva  és 
Czáka Gyula Szépviz, borjas tehenekkel Koucz An-
tal Kászonléltiz. Gyűjtő Ágoston L'sikszentmártou, 
Kánya Zakar Szentgyörgy, Bedö Simon Mindszent, 
Biró Kálmán Yacsárcsi és Főcze Károly Gyitnes-
középlok, — hasas tehenekkel Bocskor Dénes Ká-
szonujfalu  éa Farkas Imre Gyimesl'elsőlok, — ser-
tésekkel Csobot Ambrus Kászonujfalu,  Veress Já-
uos C'satószeg, Xagy Károly Menaság, Sántha Si-
mon Yárdotfalva,  Bartha Autal Szépviz. és Fikó 
György Gyimesközéplok. A többi dijukban ezeken 
kívül 97 kiállító részesült Kiosztatott összesen 
1975 korona dij a a községi kanok gondozói közt 
90 kor. jutalom. 

Dicsérő oklevelet nyertek : egy éves üszőkkel 
Bajna Ferenc C'satószeg és Deák György Szépviz, 
— borjas tehenekkel Ady Eudre Szeutináiton, 
György Tamás Szentimre, Gergely Miliály C'sató-
szeg. Imets Albert Tusnád, Salamon Mihály Cseke-
falva,  Todor István Csatószeg, Kóródi Sándor C'sató-
szeg, Pál Istváu Mindszent. András Sáudorné Mena-
ság, Ficz Gáboi Menaság és Márkos Dénes Vár-
dotlalva, — sertésekkel Bálint Ferenc Kozmás, 
Korodi Sándor C'satószeg, Antal Józset Menaság, 
Márton Zakar Szentgyörgy, Deák György Szépviz 
és Szebeuy Péter Szépviz. 

A díjazásokat Kiss Ernő kir. gazdasági felügyelő, 
Moóri König Gyula kir. gazdasági s. felügyelő,  a 
gazdasági egyesület kiküldöttje és a helyenkint 
alakított bíráló bizottságok intézték és pedig: 

Kászonaltizen Bartalis Ágost járási főszolga-
bíró elnöklete alatt Józepovics Adolf,  András Lajos, 
Márton József,  ifj.  András Lajos és Darvas Ignác. 

Csatószegen Bartalis Ágost járási főszolgabíró 
elnöklete alatt Józepovics Adolf,  Bartók Dániel, 
Kovács Gergely, Orbán Dénes és Incze Ignác. 

Menaságon Tornos János elnöklete alatt Joze-
povics Adolf,  Antal Józset, Ferenc Ignác és Már-
ton Zakar. 

veresen a legtöbbet igerönek ulbérletbe, 
illetve berletbe adja 1912. evi janiiéi 
ho 1 töl 1912. évi december hó 31 ig 
feltétlenül  es 1913. evekre felteteleseu 
a borital és husfogyusztasi  ado és adó 
pótlekok szedési jogait. 

Kikiáltási á r : 
A.) A boritaladóra 1UOOO K. 
tí) A husfogyasztási  adóra 6000 K. 
C) A borfogyasztási  adó-

pótlékra 1800 K. 
D.) A husfogyasztási  adó-

pótlékra 1500 K. 
E) A szeszfogyaaztási  adó-

pótlékra 700 K. 
Ugyancsak ez árveréssel kapcsolat-

ban 1912. január 1-tól 1913. évi de-
cember hó 31-ig terjedő időre bérbe 
adatik a legtöbbet igerönek u város 
jogosítványát képező belpiac- külpiaci 
helypéozszedési és mérlegdíj szedési 
jogok a következő kikiáltási árak 
mellett: 

a , a belpiaci helypénzre — 5400 K. 
b , a külpiaci helypeuzre — 5100 K. 
c., a mérlegdijra — — — 80 K. 
Az árveres napjául 1911. é v i d e -

cember hó 3 anak d. e 10 oraja 
C s í k s z e r e d a város tanácsának hiva-
talos helyiségeben tűzetik ki. 

Erről uz arverezui szándékozók oly 
megjegyzéssel értesittetuek, hogy az 
árverésen résztvenni kívánók tartoznak 
a kikiáltási árak tiz-tiz százalékát ké-
pező bánatpénzeket az árverés meg-
kezdése előtt a városi pénztárnál kész-
pénzben vagy ovad.-kepes értékpapírban 
lefizetni  s az erről kiállított Dyugtát vugy 
elismervényt az árverező bizottságnak 
I.. iu. itatni. 

Ajáulat csak az összesre tehető. Az 
ajánlatot tevő köteles külön-külön is 
kitüutetni azon összeget, amelyet az 
egyes jogosítványokért hajlandó adni. 

A városi tanács fenntartja  a jogát, 
liogy a tett ajánlatok fölött  szabadon 
határozhasson, az összegre való tekin-
tet nélkül. 

Akinek ajánlata elfogadtatik  köteles 
a letett tiz-tiz százalék bánutpénzt husz-
husz százalekig azonnal kiegészíteni, 
mit ha uem tenne, ugy tekintetik, 
mintha a szerződéstől visszalépne és 
amar lefizetett  tiz tiz százalek bánat-
pénzét elveszti. 

A további részletes teltételek a hi 
vatalos órák alatt megtekinthet k. 

Csíkszereda, 1911. november 17. 
Dr. Ujfaiusi  Jenő, 

polgármester. 

I E 

Lázár Péter 
H 

tilvm- é s k é z m ü r t r u ü z l e t é b e n 
G y e r g y ő s z t m i k l ő s o n . 

Egy jó gyors kiszolgáló fiatal  segéd 
azonnali belépésre elfogadtatik. 

1—3 
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Faeladási hirdetmény. 
Szász Károly és társai kizárólagos 

inagan tulajdonát képező, Csikszépviz — 
Kóstelek községtől 1 kilométer távol 
ságra fekvő,  „Kopókert és Ti-oás" pa-
takok mentén elterülő erdőseguek, a 
„Öulcza" vizere hajló reszen, mintegy 
250 ho;d területű, I-sö osztályú, zárt 
lucfenyő  erdőség. 1911. é v i d e c e m b e r 
h ó 2 8 - á n , dr. Tauher József  ügyvéd 
csíkszeredai irodajahun tartandó zárt 
írásbeli ajanlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli versenytárgyaláson el fog  adatni. 

Ezen erdóseghen, az erdőmérnöki 
törzsenkiuli felmérés  alapján, 37082 drb., 
mintegy 42000 köbméter tartalmú, tiszta 
lucfenyő  gömb haszonfa  találtatott, és 
pedig: 

10—20 cmt. mellmagassági méretű, 
18 in állaghosszal: 13729 darab, 

21—35 cmt. mellmagassági n éretű, 
28 ni átlaghosszal: 12432 darab, 

36—100 cmt mellmagassági méretű, 
30 m. átlaglio-tszal 10921 darab, 

Kikialiusi ar kétszáztiy.enhatezer 
(21(iiH>u) koiona, melyeu alul az erdő 
eladaini nem fog. 

A kikiáltási ar 10° > a bánatpénzül 
az árveres megkezdese előtt leteendő. 

A tizubuly szert), bélyeggel ellátott, 
Írásbeli zarl ajánlatok, a megajánlott 
vételár liz (10) százalékát kitevő bá-
natpénzzé!, vagy óvadékképes érték-
papírral latandók el és tartalmazniok 
kell azt a kijelentést is, hogy ajánlat-
tevő az árverési és szerződési feltéte-
leket ismeri B magát azoknak aláveti. 

Elkésett és utóajáulatok nem fogad-
tatnak el. 

Az erdő megvétel esetéu nyomban 
át- és birtokba vehető, s a vételár le-
fizetésével  a kihasználás azonnal meg-
kezdhető; a kihasználási idő 3—4 évig 
tarthat. 

A kihasználáshoz, az erdőség köz-
vetlen közelében levő, jelenleg dzem-
ben nem álló, 2 gőzfürészgyárés  telep 
bármelyike, mérsekelt áron esetleg bérbe 
vehető. 

A vágás terület a csiksz >ntmihályi 
magyar államvasút állomástól mintegy 
20 kilométernyire, a Románia Agás nevü 
vasútállomástól pedig mintegy 7 kiló-
méternyire fekszik. 

Az árvi-resi és szerződési feltételek, 
valamiül egyeb közelebbi adatok és fel-
világosítások, dr. Tauber József  Csík-
szeredai ügyvédnél uyeiheiók. i_2 

Karácsonyi és Újévi aján-
déktárgyak kaphatók 

FEKETE VlIiPS 
illatszer és piperekereskedésében 

Csíkszeredában. = 

Eladó Csikszentmártonban mint-
egy 70 tórvenyterü takarmany 

bükköny. 
Értekezhetni Dr. Booskor Béla 
úgy vöddel, Csíkszereda. 6 -e 

Egy jó forgalmú,  fűszer-  és vegyes áru 
üzlet más vállalat miatt eladó. 
Clm a kiadóhivatalban. 4-li 

Egy évig használt fűszer-  és singes-üzleti 
berendezés jutányos áron eladó. Ér-
tekezhetni Zaka r i á s Gerő urnái 
CslkCSlCSÓ. 2-10 

VadászokhozI  Megvételre keresek egy 
kifogástalan  jó vaddisznós kutyát. 
Szives ajánlatok: Bacsó Géza címre 
Facsádra intézendók. 2-3 

Kocsisnak elszegődik 
2 vagy 4 ló mellé bármelyik' uri 
házhoz nőtlen, józanéletü 28 éves 7 
legény. — Czime megtudható: -

Kopacz Lajosnál , Csikpálfalván. 

Női fodrásznő 
kínálkozik urihizakhoz. 

Clm: Csíkszereda, Kossuth-u. 
80. szám. (Plébánia mellett.) 

Árverési hirdetmény. 
A csikszépvizi közbirtokosság tulaj-

donát képező „Csekehavas* „Hosszúsa-
rok" és „Bothavasi részfüvek*  valamint 
„Koiniád" „Bothavas" verőfele  „Botha 
vasészka" „Kerekbükk" havasok évi 
fütermése  az 1912. év január hó 1 -töl 
ugyanazon év december hó 3l-ig ter-
jedő egy évi időtartamra nyilváuos ár-
verésen haszonbérbe adatik. 

Az árverés 1911. év december 
hó 14-en delelótt 9 órakor Csik-
szepviz községházában tartatik 
meg. 

Kikiáltási árak : 
1. Csekehavas 1345 K 
2. Hosszúsarok 1474 K 
3. Bolhavas 1613 K 
4. Koiniád . 2170 K 
5. Bothavasverőfele  502 K 
6. Bothavasészka 800 K 
7. Kerekbükk . 140U  K 
Az árverés alkalmával a kikiáltási 

ár lO'/o-a bánatpénzül a biliokosság el-
nökéhez leteendő mely bánatpénz az évi 
haszoubérleti összeg másudik részletéhe 
számíttatik be. 

A haszonbér két egyenlő részletben 
még pedig 1912. április 24 én és 1912. 
szeptember 10-en fizetendő. 

Utóajáulatok nem fogadtatnak  el. 
Részletes árverési feltételek  Csik-

szépviz községházánál a hivatalos órák 
alait megtekinthetők. 

Csikszépviz, 1911. november hó 
2ö-án. 

Szász Gyula, Antal Domokos, 
bírt. elnök. 1—2 bir. erdőgazda. 

Szám 10862/1911. tkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy az ipartakarék 
es előlegezés! egylet r.-t. segesvári cég vég-
rehajtatónak Peires Maria Káluoky Janosne 
végrehajtást szenvedő elleni 1932 kor. tőke-
követelés esjár. iránti végrehajtási Ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék területén le 
Várdoifalva  község halarán fekvő  a Petre.--
M.iia nevén állo 799 szljkvben A + 2 rsz. 
alatt foglalt  256/2 lirsz. házra 4000 korona 
kikiáltási árban az árverést elrendelte. — A 
fentebb  megjelölt ingatlanok az 19x2. évi 
január ho 13-tk napjan d. e. 6 orakor 
Várdoifalva  község házánál megtartandó 
uyilváuos árverésen eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan becsáranak 20"/,-át keezpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-c. 42. §-aban jelzett artolyammal 
számitolt és az 1881. évi november bó 1-én 
3333. BZ. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadekképes értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni, avagy az 1881. 
LX. tc. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
hirósaguál előleges elhelvezéséról kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. lazék, mint tkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1911. évi szeptember hó 25-én. 

Geozö Béla s. k., 

A kiadmány hiteléül: 
kir. tzsikt biró. 

Kozma István. 
kir. tlkvrezető. 



4 . m. c s í k i l a p o k 5-ik oldal. 

S - 2 0 - S Z S L Z S L C L v a r r ó g é p e . 
Csakis cégünk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján 

vásároljunk. 
Singer Co. varrógép részvénytársaság, Sepsiszentgyörgy. 
£ Egy a fehernemütömeshez  való utasítást tartat- % 
9 mazó füzet bárkinek ingyen kiadotik. A 

4—24 

Szolid és pontos kiszolgálás! 

BOLESCN FRIGYES 
B r a s s ó , J ^ o l o s t o x - U L . 2 Q . 

Megérkezett óriási választékban harisnya és 
trico áru. Csak elsőrendű minőség! 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

E l s t c L ó 
»u 

C 1 m a . 

a M i k ó-utczál>;in epy 
épületes he'sda 'g, mely 

2 k ő h á z e s k ő i s t a l ó b ó l . :>-» 
I c i a d ó l i l v a t a i b a n . 

Egy liter friss töltésű 
Kászoni Boldizsár-viz 12 fill, 
Repati-viz . . . 12 űll 
Kászoni Salutaris-viz 14 fill. 
Hosszuasszoi víz . 10 QU. 

á l l a n d ó a n . I c a p t i a t ó 
NAGY GYULA fiiszer-  és csemege-

üzletében, Csíkszeredában, a 

• Keresek egy s 
t a x i i t ó n ő t 

két kis leányka első elemi 
tanítására. — Legalább is 
négy polgáriról bizonyítvány 
= = megkívántatik. ^ 

V I D A L i J O S ü z l e t v e z e t ő 
BARACZKOS, (u. p. Gyimesközéplok.) 

(Csikmegye.) 

LINOLEUM, SZŐNYEGE-
KET ÉS FÜGGÖNYÖKET 

ajánlja dus választékban, legújabb 
kivitelben, olcsó árak mellett az 

Á K U H A Z 
Brassó, Búzasör 9. szám. 

Minták bérmentve beküldetnek. 
H—10 
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Értesittem a t. közönséget, hogy 

c i m b a l o m óráka t 
adok kottából vagy naturálisan tel-
jes kiképzésig. Cimbalom és zongora 
hangolást is elvállalok. Értekezhetni 
lehet Hutter-kávéházban este 8 órá-

tól, Béni Árpád zenekarában. 
M u r k a G u s z t á v . 

3 - 3 

Kitűnő GAZKOKSZ kénmentes 
tuely a l k a l m a s s zoba fü t é s r e ,  köz-
pont i l u t e s r e , k o v á c s o k , sz ivógáz 
mo to rok , é p í t ő m e s t e r e k stb. s z á m á r a 

k a p h a t ó B r a s s ó b a n a 
VÁROSI LÉGSZESZGYÁR 

városi irodájában, Kapu-u. 60. sz. 
Ugyanitt gázfőzök,  gázfürdő-
kí lybák, melegvíz automatak 
stb. állandó kiállítása és eladási helye. 

Modern kutépités. 
Uj kutak építését cementgyLrük-
kel, sülyesztő rendszerrel s kisza-
radt regi kutak lennebb sülyesz-
teset jutányos aron el valialom. 

Nagymihály Sándor, 27-
cementárugyár és épitési anyagkereskedö 
Csikszeredaban, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

B H 3 . 5 
1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona 

Értesítés! 

K -

\ .111 sznviii'jím a t. Iiiilj^vknziiiisi'g szives tililcimiisiira liozni. 
lin»v lllinikiUM-i'illi i-̂ 'V i'ls<íri.|i'lii hrcsi ili>/ilí;növcl |iunj-

• lott. l<iz:íi.',laK a bécsi ÉS párisi mintára dolgozunk és HMMII a sziTeiusís 
vngiIllik, lio-v a Kfjk.'nves.  lil, iKvnv. l;ii,-k is ni(igl,:lulln'liink. Az icl.'nv-

sauríi iij.lonsápik szeptember hó elején megérkeztek. — Állandó raktár 

EGYSZERŰ PISZ- ÉS (SYÁSZKALAPOKBÓL. 
Selymek, bársonyok, szallagok, struc- és dlsztollakból, valamint kalaptük, 
csattok, fátylak,  -ummi ;.v.-k. Glassé kesztyűkből óriási válaszlék. Min-
lU'nncinii li.-ziiiiiinka ilixzek én kelb-k-klmi iiagv raktár. Alakítások és javítások, 
ilK.vsziiité„ lúszűr. 111,.kalap vasalásuk c-lvállallalnak. A t. MlgykösciinsÍR 

SZÍVI'S ]iárltbgiÍHÚt ként', maradok kiváló tisztelettel: 15—52 

MÁTHÉ JÓZSEF női divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda. Kossuth Lajos-utca (Griinwald Albert-féle ház). 

V i d é k i m e g r e n d e l e s e k g y o r s a n es p o n t o s a n e s z k ö z ö l t e t n e k 

•Wjb  WŞiJti  (Ibfö  flft/H».  HV 

PESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PAPLÓ PESZKA ÉS GEREMPA 
mindenfele  méretben és mennyiségben. 

H U L L A D É K L É C ( C Á N D R A ) É S F Ű R É S Z P O R 
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 

állandóan kapható: 

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész telepén. 
— T E L E F O N 19. 
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É R T E S Í T É S ! 
gy érdemű Ui'»/.iiii:-t'í; bt>' figyelmét  l'i'lliivni. 

inis^iiiit Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 

N Y K I U J K S É S K Á H 1 M T O Ö l ' Z L K T K M H K N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
yyl vállalóul t's ezt csinos kivitelben, olesó árak mellett pontosan elké-
szítem. Ka^lánui tartok a mai kornak megfelelő.  iiiítuleiiiV-le nagyságú 
R U G A N Y O S D I V Á N O K A T É S M A T R A C O K A T 
az-'-rt. bogy ilt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
á iban. mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 

mélyen tis/leit. közönséggel azt is. liogv állandóan ralitáron tartok 

K É S Z L'RI K O C S I K A T É S I R l S Z Á N K Ó K A T . 
Végül a u. é. közönség szivei ligyelmét felhívom  azon körülményre. hogy 
a kocsik. valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 
.Magamot a mélyen tisztelt k izüuség jóindiilulutu pártfogásába  ajánlva. 

inarudtaiu kiváló tisztelettel 16—26 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

E L S Ő M A G Y A R V I L L A M O S E R Ő R E B E R E N D E Z E T T H A N G S Z E R G Y Á R . 

STOWASSER JÁNOS 
es. és kir. udvari szállító, szinluizak, zeuedek, Imtlscreg stb. szallitója, a Rákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchid-u. 5. Gyar: Öntöház-u. 2. 

Ajánlia a saját gyárában kósziilt húros, vonós, fuvó  és tltü 
lmng*/.'Teit és a/.ok alkatrészeit. (Juinltiszlu burokut. 

Hegedűk 4. 5. ti forinttól  feljebb  a legjobb íel>z"ielés 
szerint. — Tarogató rüpitíából. ujeziist billentyűvel ós is-
kolúvul JO íorinttol Jeljebb. — Hármon :kák legjobb elpusz-
tii butaUun bunkókkal 2.50, 3, 4. 5 írttól feljebb.  Kíilöule-

urélliiinr;u liHii^veiseny ImrnioiiikÁk, saját minták. 
bTOWASSKR a hangfokozo  gerenda feltalálója,  mely 
által báriuily begedü viifjy  gorJonka jobb, urösobb és )ú-
uVal'l' bangót nyer (biztos siker) liegedübe javilással 4 írl 
Haroionium világbirü leicjoltb gyártmány 65 írttól feljebb. 
J a v i t a s o k a/ összes bau^s/.cri-keo különleges szuks/.erü 
poniossá^^al, jutányos áron. — Zenekarok teljes felese-
reiese előnyös fcliételek  mellett, jutányos árbun, elismert 
kiiünó luiuoség. — A legtöbb kutonui zenekar szállítója. 

Magyarország legnagyobb vonós és, fúvós  hangseerek gyára általánosan a legszolidabb kiszol-
8— gátasról elismerve. — ÁrjegyEtk kívánatra ingyen és bérmentve. —20 

Hirdetés. 
Folyó évi november hó folyamán  a 

helybeli izraelita temetőben az összes sír-
köveket megrongálták és a sírokat feldúl-
ták és a tettesek még ismeretlenek, ezért 
elhatározta az izraelita hitközség, hogy 
azon egyénnek, ki a tettesek nyomára 
vezet, 100 azaz egyszáz korona jutalmat 
kap, az illető ezért a városi rendőrkapi-
tányságnál jelentkezhetik. 

Csíkszereda, 1911. évi november 20. 
Mátrai Ignátz, 

2_3 hitközségi gondnok. 

I Csak a 

IWIII i li IIII» A liygiCRiS.JS 

minőség 
PALMA révén lett 

világhírű a vaiódi kaucsuk-cipősarok 
Palmakaucsuk 
ágybetét 

n n i n ö s é g e 
e l s ő r a n g ú 

VIDOR ÉS TÁRSA GÖZFÜRÉSZE CSIKSZENTSItyON 
á l l andó r a k t á r t t a r t mindenfé le  f a a u y a g o k b a n ,  u. m . : 

PESZKA, LÉC, PALLÓ és ÉPÜLETFÁBAN 
mindenfé le  m é r e t b e n é s m e n n y i s é g b e n . 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fürészpor 
á l l a n d ó a n . I s a p b a t ó . 6 -52 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v i g á s o k a t e l f o g a d n a k -



6 ik oldal. C S Í K I L A P O K 4 m. 

ÍÉPÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UKA 2L SZÂN|. 
Elvállal ugy épület- mint bútorasztalos munkákat bár/nily kívánt kivitel 
ben. Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
•in min HM 10 nap alatt ik'Mzití. ni millll « 52 

Elvállal különösen épület munkákat szakszerű gépei állal kidolgozni az 
asztalos mester uraknak mérsékelt munkadíj ellenébeD és a megmunkáló 

anyagot el- és visszaszállítja. iiimiiiiimiimmmiiimiimHimimiiiiiiii iiiiiiimmiiimmm 

r r Inga-, fali-,  ébreavtö' éa sseborák állandóan nagy raktáron. 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, inert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késó a bánat, ezen tapasztalat szakmatikban több-
ször fordul  eló, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Heyuttal tudatni kívánom, liogy üzletem-
beu bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t. vevókfizönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgáltnál: = = 
BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 

17-52 

ŢŢT\ t ii jr I Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I L< A LYL I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U l l i l I U I Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F ö r a J c t á r C e i l E - ^ ' á x m e e ' s r e r é a z ö r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponkén t friss  c sapo lá s — 

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

(I5\ -15 52 

HALLÓI ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, liogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos utoa 48. szám alat t nagy épitési anyagraktar t rendez tem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszküzlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltolt Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz stuka-
tur és szobrász. Nad Űzve siakaiunUa <*a\eli fák  eitakaras.-ir.i. Valódi asifalt 
fedSIIemei  tiibld'ele minősedben. Kollarit btt> lemez, mázolást nem ín><-1. kiz.irólanos 
eladása. Asifalt  elszigetelő leni''/ es k-iur.iii.-a-/tMt nedves l'alak e-- lakások sza-
razzá leiidebez. kalrauy es t-ailinliniMim lak telitesere, ttomba es lolhadas ellen. 
Azbeszt p<ila i^en kiinmii es tartus. Teljes i...(.-^U1 elvállalok. Vasueiendak bár-
milyen méret sz. rint. Hornyolt cserép icingb-x Vakolat kftpor,  Scli.uiioile tűzálló 

lt i;la es föld  sth., niii]d' iiri' :i;ü »::> si és műszaki ainai;. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikak betonl.ól -Ml-l OO, Tál), I 50-2-00-8-00 és 4 (H) méter áfnéiöjii  kutak-
hoz. ezi-k készítését is elvállalom <iilyesztó rendszerrel, nagyobb k'Tal; építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek inagas vízállások megadás.iv.-i, Cement-csersp tiihh 
fele  szinhen, betoncsövek, hidak és aieres/ek kes'irese. Beton- es mükölopcsök, szí-
nes járda es burkohiii cenienthipok gvariasa és elhelyezése. Itató es etetövaluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásuknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kemény- es fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cenientipar-vállalat. uranit-terasso beton síb. bur-
kolatok készítése sth. stb. Nagybani eladasoknal megfelelő  engedmény. A nagyerdi'inü 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával es rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. ? 
H Szives támogatást kér kiváló tisztelettel: H 

9 Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda, y 

IBIIBIBISIIBIBL . ^^IBlBiaaiGlBIIBI^E^IBlălBlIBlBiaiai^ 

SUA =4=Ih 

Üzlet áthelyezés! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szijgyártó-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 Ferencz, Csíkszereda 
2«£l}£é--ia.tca 3.S. szám. 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 
51-
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(rüidner motorok (Diesel rendszer). 
Corona nyersolaj-motorok, torta-
telepei, teljes niâ as. lelmaps és 
sima őrlő malom Mezeset . 

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

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

46—50 

Uj bútor , varrógép- es kerekpár-nagyraktár! ü á ' 
CM 
6üa" 
tsa, 
mi 
ÜSS, 
Ü 3 a i 
tüi'2-g ty « s 
£53 ? g 
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Értesítés! Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagy-
érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 

Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utoa 0. szám (Lukács Ju l i ska 
bérpalota) helyisegeben egy teljesen u j modernül berendezet t 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyi to t tam, hol raktáron tanom a legkényesebb igényeknek ineg-
leielo összes bútordarabokat es teljes garnitúrákat, u m.: szalon , ebédló-
es halószoba berendezések, valamint vas- és rezbutorok a legjobb gyárt-
mányú, hajlított es bőrszekek és sajat gyártmányú töltött székek, modern 
ebedió díványok, valódi lószór- és afrik  madracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok 6—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az összes 
legjobb eB legmeghizh 'óbb gyártmányokat miudenféle  szabó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-v .rrógépek, valamint valódi Síuger karikahajós es 
central bobbiu varrógépek díszes kivitelben is, a legjutáuyosabb árak 
mellett, kedvező fizetési  feltetelekkel  is az eredeti árban számítóin, min-
den árfelemeles  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
pariikhoz mindenfele  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Elvallalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmaba vagó munkalatok jutáuyos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az evek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azon kellemes hely-
zetbe jutottam, hogy aruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igeu olcso árak mellett tudom árusítani. Magamat a n. é. 

közönség szives figyelmébe  ajánlva es becses pártfogását  kéri 
Aokermann Ignatz asztalos, ká rp i tos es diszitő, Csíkszereda. 

Főraktár Gyergyószentmlklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 
SlI/VH'W' .n, ,il, Ol, <11/ 
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Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

PORTLAND-CEMENT-<jíyÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN  és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTARU-RAKTÁRÁBAN. 
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