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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: 
S s v o b o d m J ó u e f  Uorr* éa paplrknwakedése, 
liová a lap 9zellemi részit Illető minden közlemény, 
wilumint hirdetések és elAfizftéal  dijak la küldendők. 

-• Telefon  hivóazira 2. 

FŐSZERKESZTŐ: 
Dr. FEJÉR A N T A L 

ÜGYVÉD. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. ÉLTHES GYULA. 

Megjelenik minden i m i i i , 
BUHutéal ár: Egész évTa 8 kor. (Külföldre)  13 kor 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kot. 
Hirdetési dijak a legoloaóbban azámltUtoak 

Köziratok ne -*- '—-" 

Rossz világ járja. 
Közeledünk az év vége felé  B álta-

lános a panasz a nagy üzletielenség, a 
rossz közgazdasági helyzet s a jövedel-
mek ijesztő mértekben való csOkkenese 
felett.  Az egész ország kereskedelme 
iniutha megbénult volna, egyszeribe 
olyan pangó állapotba jutott, hogy ke-
reskedőink szinte kétségbe esnek a 
jövendő felett. 

Magyarázzák ezeket a visszás köz-
gazdasági állapotokat különféleképen. 
A pénzszQkénol, a pénzdrágaságnál 
lógva. Az olasz tőrök háborút is sokan 
okolják a nagy üzlettelenséggel, köz-
ben azonban közgazdasági intezuiéuye-
ink, kereskedőink, iparosaink elverez-
nek s nékik azutan már semtuifele 
magyarázat sem segít. 

Az esztendő merlegee igy tehát 
uem jó eredmennyel zarul majd. Mert 
ezaz Uzlettelenseg nem mai keletű. 
Érezhető volt haiasabau az egt-sz esz-
tendőn keresztül, de az évvegi depresz-
szio eziden meg erosebb, miut mái 
esztendőkben s e i re a nyomott hangu-
latra a külpolitikai viszonyok miuden-
esetre beloiyassul lehetnek. 

És se tu uii kilátás stucs arra, hogy 
egyhamar e kedvezőtlen gazdásági kon-
junktúrák megváltozzanak. A külpoliti-
kai helyzet változatlanul aggodalmas, 
aöt a tmenkebbek a tavaszra egy alta-
lános európai háborút jósolnak, mely-
ből azutau sajnos a mi monarchiánk-
nak is ki kell, hogy vegye a maga 
reszet. S hogy egy tenyleges haboru, 
melyben nekünk is aktív szerep jui, 
uiiuo közgazdasági rombolásokat visz 
veghez, azt taian egy szóval seui ken 
magy arazuunk. 

tí igy a kilátástalan helyzet bizony 
szomorú gondolatokat ken, hogy eb-
resszen bennünk s magunk is megret-
tenünk a faira  festett  Ördögtől, melynek 
beköszöutese nem tartozik a lehetetlen* 
segek köze. Ámbátor ami amúgy is 
szuiuoru közgazdasági allapotaiUKUak 
seuiuii szükségé sincsen egy ilyen gaz-
dásági kainszuolara, mégis el kell ke-
szüiuüuk auuak bekoszontesere, anaai 
is inkább, mert ha a veszedelmet ke 
szülteu varjuk, inkább luduuK vede 
kezűi ellene, mintha keszüiuenül s va-
ratlanui lep meg az miudnyajuukat. 

üizouyos, hogy sokszor állottunk már 
8zemtól-szembe • olyan vigasztalan s ki-
látástalan helyzetekkel, mint amiuő 
most fenyegeti  orszagunkat s a jo sors 
mindenkor megkimeii a nagyobb meg-
probaltaiasoktoi s igy ebbeu az isteni 
gondviseleaben bizakodva, most is re-
megjük, hogy miudea nagyobb baj nél-

kül lábalunk ki a mostani veszedelmes 
bonyodalmakból. De szükségesnek tart-
juk, hogy előre is figyelmeztessük  a . 
országol minden eshetőségre, mar csak 
azért is, mert amúgy is szomorú gaz-
dasági viszonyainkuak szüksége vau 
arra, hogy minden ót érhető tatnadás-
rol tájékozva legyen. 

Most meg csak a karácsonyi vásár 
az egyetlen biztató momentum aereske-
dóiuk előtt. Ha az ÍB kudarccal végző-
dik, miut ahogy az valószínű, akkor 
bizouy ez esztendő éredineuyei szouioru 
szívvel registrálja minden magyar köz-
gazdasági tenyezó. 

8 hogy e rossz üzleti év követkéz 
menyen elsősorban az ország közönségé 
sínyli meg, az a dolgok teruieszeieben 
rejlik, mert ahol a pénz mar olyan 
draga, hogy egyullaiaban tieui leúszik, 
ott miudcuuek visaza keil lejioduie. 

Haladunk. 
„Boszorkányokrol peuiglen, melyek niu-

cseuek, szo ne essek!" monda Kouyved Kál-
mán a tizenkettedik szazad eiejeu. Keg letiiut 
idok batborzougG bubouajal juuatja eazúukbe 
a korul feivuugusuitsug  laugeiuícjeüek e kí-
uy ilatkozaaa. Uoldogau kicsinyeljük le a rí-
mes soletkorl, melybe Könyves Kaluiuu vsak 
egy röpke, hamar elszuuuyadó íeuy suguiral 
világított. A boszorkauypüruket az o királyi 
szava uem pusztította ki a világból és meg u 
tizenhetedik szazad vegeu, ,sot meg a tizen-
nyolcadik szazadban is maglyara hurcoltak a 
„gouosz boszorkauyokai", kik wegigeztek az 
embereket es verszovelsegre lepve a satan-
ual, a legagyaíurtabb modou elpusztítottak 
okét. bizuite csodalatos, hogy csaknem miuueu 
raucos, luguuiki.ii veuasszooy az UI'IÍU^L-. 
cimborált, üucara UUUUK, no3y ezrn'i u.ztoa, 
gyalázatos Uaial vart rea. 

Aleuuyire naiudtuuk azóta! Mennyire büsz-
kék vagyunk arra, hogy az ilyeu iszonyatos 
doresegek mar hitelre ueui tálainak. Ue bal 
csak ugy au teljeseu lekűzdóuük-e a babonát? 
Nem hiszem. Sut epp ellenkezőleg utou-uife-
leu latom, hogy kisurtele meg uuudig lappang 
uz juiberek leikebeu. Csuk a napUkUuU luouuta 
nekeui egy müveit uriemoer, uogy elvesztette 
a porét, Iliért .peutekeu UTgy altak". Azt, 
uogy eiieuíele ugyauazou a peuieki uupou 
megnyerte a port, uolCoeu eluailgalta. Miért 
veuuem hat zokon a szakacsuotul, ha nagy 
örömmel ujsagolja a lelesegeuiuek, Uogy tá-
lait egy „szeieucaekriycart", tudta mmdjai't 
reggel, Uogy valami szerencde fogja  erui, 
mert mikor kilépeti a kapuuul, kemeuysepro-
vel találkozott. 

Az ilyeu artatlau babonák olyan gyako-
riak, hogy Demis jut eszünkbe azokat a sokat 
inagaaztali haiodas uakkal összehasonlítani. 
Ámde eppenseggel nem ritkabbak a vaskosabb, 

kártékonyabb, sót haláltokozó babouaságok 
sein. 

Csak nemrégiben olvashattuk az újságok-
ban, hogy valahol felakasztotta  magát egy 
öregember. A haziur semmi áron sem akarta 
engedni, hogy a kapun át vigyék ki holttes-
tei, meri az szerencsellenséget hoz a házhoz. 
Köteleu fogva,  az ablakon ai bocsátottak le 
a hullat az emeletről, de meg mielőtt a holt-
test léidet ert volna, kózbelepett a liatosag, 
s igy a haziur nagy jajgatasa közbeu oiegis 
csak a kapun vittek ki. A halalihozó hurok 
egyes darabjaiért valósagos harc folyt,  mert 
ki ue akarna egy ilyen „liullbizonyoduu* sze-
rencsével kinakozo kincshez juiui Y Lehet, 
uogy a bulduglalon háztulajdonos veszett 
szeruncaejei karputuita egy jokora kólel da-
rabbal. Jellemző, hogy uz újságok meg csak 
uem is emunk, vuit-e azou a videkeu akkor 
ejjel szui V Az lalau magáiul értetődik, liogy 
akaaztus uyomabuu szel kurekedik. 

Kegyeletei sertó dolog biz ez I De leg-
alább tiajl uem ukoz. Am olvassuk lovabh az 
újságot. Egy üuszouegyeves hivatalnok, tehát 
lutelugeus ember, birte.eu megnalt. Megvizs-
gáljak holttestei, latiak, bogy merget ven be. 
Miért? Hogyan jutott hozzaV ldegesaegeellen 
„orvosságot- uozututt egy párisi kuruzsiotol. 
Ez az .orvosság- vitte a halaiba. Egy lelvt-
lagosuil tiataiember lehat nem lordul az or-
tusiioz, uauern többel bízik az elölte teljesen 
ismeretlen, uiessze-íoldou levó kuruzslobau. 

Lathaija miudeuki, mennyire haladunk. Ha 
továbbra id ilyeu dzepeu ualaduuk, jo lesz 
lorveuy be iktatni: 

„A baüouarul peniglen, melyik niucsen, szó 
ue essek I" 

Előbbi 47336 korona bevétellel 
46890 korona kiadással és 

Kamarai r.Ox-«ii 
A u ^ ' ^ ü l j .. .ul uo ipa* 

kamara lo.yo evi uovcűiuer uu óU-aü leljed 
uleot tanon Tauszik li. Hugó ktraiyt tauacaos 
eiuok vezelesevul. Ez voit elao utese az uj 
dzekliazbau. Miuek alkalmából az elnök mele-
gen Üdvözölte a megjelenteket. Uj korszak 
lorduiosat jelenti Ugy uiuud, bogy a szekely-
loldl közgazdasági erdekek toiviragoziaiaaara 
nivalutl kamara saJat székházába koltozneieti 
s uegyedszuzadod muitjuuoz melto sikerrel 
luiytainaija megdzaporuuott teeudoit. Eunez 
kilanusi ed bzereucsel kivaul. Nupiieuü eiuit 
uejeieutelle, uogy Heuiui Laozio kereskedelem-
ügyi uiiuisztene kiuevezielese alkalmabol 
latiruliiag üdvözölte s kesobb a hazai kauia-
rak testületi Uszlelgeseben is reszt vett az 
eluokseg; Uasoulukeppen tisztelgett Beruady 
Uyorgy pulgarmesier, kamarai levelezu-tag 
udvari tanácsossá lóriéul kitilnietése alkalma-
bol is. 

Napirend soráu Beterjesztette az elnökség 
a kauiara es az ipari pályára neveltetett sze-
kely tiuk kőlwegveteset. 

446 korona felesleggel; 
Utóbbi 30000 borona bevétellel és 

30000 korona kiadással elfogad-
tatott. 

A székelyünk kiképzésére nézve elhatá-
rozta, bogy az iparfejlesztés  nagy céljaira való 
tekintettel elsőrendű ipariiző hazai váro-
sekba ezután is helyez el székely fiukat,  kü-
lönösen elyau iparágakra, melyek meghono-
sítása itthon kiváuatos. Ezen fiuknak  felügye-
lete és ellenőröstül tuvabbra is mngfelelóen 
gondoskodni fog. 

Folytatólag több végeladási |és vásártar-
tási ügyet iutézett el. Többet kőzillök ele-
gendő indok híján elutasított. Állast foglalt 
az épitó-ipari vállalkozók kereseti követelé-
seinek biztosítása; a vagyonhiány megszUote-
tése; kereskedelmi alkalmazottak tovább-
képzése ; megbízható statisztikai adatok gyűj-
tésé; az iparfejlesztő-bizottságok  újjászervezése 
ügyében. Elhatározta, bogy a Marosvásárhelyre 
tervezett szűkebb keretű kalotaszegi kiállítást 
erkölcsileg támogatja; az 1912. évi sofiai 
nemzetközi kiállítást az értekezlet figyelmébe 
ajánlja. 

VégUI megválasztotta a kamara levelező-
tagjaiul : 

Köllő Ignác Marostorda-vármegye alispán-
ját, Dr. Ujfalusi  Jenó csíkszeredai és Török 
Audor kézdivásárhelyi polgármestert, Radó 
Sándor marosvásárhelyi tb. főmérnököt,  Naţy 
Endre felsőkereskedelmi  iskolai igazgatót, Ar-
chenbianner József  és Háner Viktor felsőke-
reskedelmi iskolai tanárokat, Halász József 
marosvásárhelyi Agrár-takarékpénztári igaz-
gatót. 

Ezzel az u.és vét..; ért. 

A csini pénzhamisítók bünpöre. 
Nagyarányú biinpör tárgyalását kezdte meg 

a marosvásárhelyi törvényszék Lázár Miklós 
gróf  elnöklete mellett. 

A biinpör vádlottjai egy pénzhamisító 
banda tagjai, akik formai  megegyezéssel tár-
saságot alapítottak magyar és román pénzek 
hamisítására, melyről lapank annak idején 
részletesen beszámolt. A bandának két szék-
helye volt: a magyar Gyimea éB a román 
Tirgu-Ocna. Ha egyik helyütt üldözték őket, 
a másikra vonultak vissza és igy folytatták  az 
.Üzemet." 

Két esztendeig csinálták igy a magyar öt-
koronás ezüst pénzt és román huszfrankos 
bankókat, az utóbbi volt a fócikk,  amelyből 
már oly nagy mennyiséggel árasztották el Ro-
mániát, hogy a román kormány kénytelen volt 
a maga bankóját bevonni és egészen iţjat ki-
bocsátani, mert csak igy tudta a hamis ban-
kókat is a forgalomból  kiküszöbölni. 

A román kormánynak ez a művelete azután 
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hálóba kerítette > pénzhamisító banda román 
tagjait Ezek ugyanis nem nyugodtak bele n 
régi bankó bevonásába és továbbra is a ma-
guk hamis pénzével Üzérkedtek a faluk  tudat-
lan népénél. Igy azután elárulták magukat és 
a bíróság kezére kerültek. A román hamisí-
tóknak pedig az volt az első dolguk, bogy el-
árulják magyarországi cinkostársaikat s ezen 
a réven ezek ÍM burokra kerültek. 

A magyar hatóságok részérói lefolytatott 
vizsgálat megállapította, hogy a hamisítók feje 
Szász József  órás és Tarsoly József  kőfaragó-
mester voltak. Száva Mártont és Máthe And-
rást a vállalkozás pénzének beszerzésére von-
ták be. A gépeket, szerszámokat és anyagot 
a bécsi Carmin Hugó cég Üzletéből szereztek 
be, a metszetekhez szükséges úgynevezett 
belga köveket pedig Stattgarból. A gépeket 
az órás állította össze, a metszeteket pedig a 
kőfaragó  készítette meglepő Ügyességgel. 

A fölszerelést  először a románja Assu köz-
ségbe szállították Kozma János kalaposines 
ter házához, majd innen Tirgu-Ounába Sípos» 
József  asztalosmester műhelyébe, ahol a tu 
lajdonképeni pénzgyártás megkezdődött Ami-
kor pedig a banda egyik tápját Romániában 
elfogták,  a műhelyt áttették a mngyar Qyi-
mesre, Bersán Tódor házába. A Romániában 
való terjesztést Antal Adrasra, Mibálcz And-
rásra és még több román alattvalóra biztak, 
Magyarországon pedig Nagygalaczi János gyí-
mesbűkki kereskedő s Ilyes János kundoruzs-
mai csizmadia voltak a hamis pénz terjesztői. 

A tárgyalásra százötven tanút idéztek be. 
A vádlottak a főtárgyaláson  visszavontak be-
ismerő vallomásukat. Hat ügyved vedi őket. 
a vadat pedig Bao József  dr. királyi ügyész 
képviseli. — ítélethozatalra csak a jövő héten 
kerül a sor 

A karácsonyi ünnepek alkalma-
itól közlekedő külön személyvo-

natok. 
A karácsonyi ünnepek alkalmából várható erű 

Sebb személyforgalom  akadálytalan és rendes lebo-
nyolítása, valamint az utazó közönség kényelme 
érdekében a rendes személyszállító vonatokon kí-
vül az alább felsorolt  vonalakon külön személy-
vegyes- és személyszállító tehervonatok fognak 
közlekedni: 

Budapest  nyugoti pályaudvarról  Uar-
obeggig,  illetve  Wienig. 

December hó 23-án külön személyvonat közle-
kedik L 1L és 111. osztályü kocsikkal. Indul Bu-

dapest nyugoti pályaudvarról este 9 óra 40 perc-
kor, érkezik Wieohe reggel 6 óra 5 perckor. 

Pozsonytól  Budapest  nyugoti pályaud-
varig folyó  évi december 23, 24-én és 1912. évi 
január 1 és 2-án külön személyszállító tehervonat 
közlekedik I. II. és III. osztályú kocsikkal. Indul 
Pozsonyból éjjel 1 óra 13 perckor, érkezik Buda-
pest nyugoti pályaudvarra reggel 6 óra 55 perckor. 

Budapest  nyugoti pályaudvartól  Zsol-
náig december hó 23-án külön személvonat köz-
lekedik I. II. és III. osztályú kocsikkal. Indul 
Budapest nyugoti pályaudvarról este 9 óra 50 
perckor, érkezik Zsolnára reggel ti óra 20 perc-
kor. Zsolnán csatlakozást talál Oderberg és Kassa 
telé. 

Pozsonytól  Zsolnáig  december 22. és 23-án 
külön személyvonat közlekedik I. II. és III. osz-
tályú kocsikkal, ludul Pozsonyból éjjel 10 óra 
12 perckor, érkezik Zsolnára éjjel 3 óra 44 perc-
kor. Zsolnán Csatlakozást talál Oderberg és KassB 
felé. 

Lipótvártól  Pozsony ig folyó  évi december 
23. 24. 26. 27. 31-én és 1912. évi január 1. 
2-án kiilün személyvonat közlekedik 1. 11. és III. 
osztályú kocsikkal. Indul Ijipótvárról délelőtt 11 
óra 5 perckor, érkezik Pozsonyba délután 12 óra 
49 perckor. 

Budapest  nyugoti pályaudvar  és Ceg-
léd  között  folyó  évi december 17., 23., 24.. 25., 
26., 27., 31-én és 1912. évi január 1. és 2-án kü-
lön személyvonat közlekedik I. II. és III. osztályu 
kocsikknl. Indul Budapest nyugoti pályaudvarról 
délelőtt 11 óra 55 perckor, érkezik Ceglédre dél-
után 2 óra 11 perckor; Cégedről pedig indul dél-
után 4 óra 57 perckor és Budapest nyugoti pálya-
udvarra érkezik este 7 óra 30 perckor. 

Budapest  nyugoti pályaudvarról  Sze-
gedre  december 23. és 30-án külön személyvonat 
közlekedik 1. 11. és III. osztályu kocsikkal. Indul 
Budapest nyugoti pályaudvarról d. u. 4 óra 40 
percker. érkezik Szegedre éjjel 10 óra 49 perckor. 

Budapest  keleti  pályaudvarról  Szabad-
káig  lolyú évi december 22. 23-án és 1912. évi 
január hó 2-á'i külön személyvonut közlekedik I. 
II. és III. osztályu kocsikknl. ludul Biulnpest ke-
leti pályaudvarról este 9 óra 55 perckor, érkezik 
Szabadkára éjjel 3 óra 3H perckor. 

Újvidékről  Budapest  keleti  pályaud-
varig tolyó  évi december 22.. 23., 24., 17., 28-án 
és 1912. évi január 2. és 3-án külön személyvo-
nat közlekedik I. II. és 111. osztályu kocsikkal. 
Indul Újvidékről délelőtt 10 órakor, érkezik Buda 
pest keleti pályaudvarra este ti üru 20 perckor. 

Budapest  keleti  pályaudvarról  Szolno-
kig  december hő 23-áu bárom külön személyvo-
nat közlekedik 1. 11. és 111. osztályú kocsikkal. 

Az első különvonat Budapest keleti pályaudvarról 
délután 3 óra 5 perckor, Szolnokra érkezik este ti 
óra 32 perckor ; a második külön vonat indul Bu-
dapest keleti pályaudvarról délután 5 óra 30 perc-
kor, Szolnokra érkezik este 8 óra 50 perckor a 
harmadik különvonat pedig Budapest keleti pálya-
udvarról este 8 óra 50 perckor indul és Szolnokra 
éjjel 12 óra 3 perckor érkezik. 

Budapest  keleti  pálvaudvarról  Aradig 
december 22. és 23-án külön személyvonat közle-
kedik 1. II. és III. osztályu kocsikkal, ludul Bu-
dapest keleti pályaudvarról este 9 óra 5 perckor, 
érkezik Aradra reggel 5 óra 7 perckor. 

Budapest  keleti  pályaudvarról  Nagyvá-
rad  g december  hó 23-án külön személyvonat 
közlekedik I. II. és III. osztályu kocsikkal. Indul 
Budapest keleti pályaudvarról délután 5 óra 40 
perckor, érkezik Nagyváradra éjjel 1 óra 46 perckor. 

Szolnoktol  Budapest  keleti  pályaudvarig 
folyó  évi december hó 2ti-áu és 1912. évi január 
hó 1-én külöu személyzouat közlekedik I. 11. és 
III. osztályu kocsikkal. Indul Szolnokról délután 
3 óra 15 perekor érkezik Bádapest keleti pályaud-
udvarra este 6 óra 15 perckor. 

Aradról  Budapest  keleti  pá(  audvarig 
folyó  évi december hó 36-án és 1912. évi január 
hó 1-én külöu személyvonat közlekedik 1. II. és 
111. osztályu kocsikkal. Indul Aradról este 9 óra 
I perckor, Budapest keleti pályaudvarra érkezik 
reggel 5 óra 30 perckor. 

Püspökladánytól  Nagyváradig  dec.'mber 
hó 24-én külön vcgyesvouat közlekedik II. és III. 
osztályu kocsikkal. Indul Püspökladányról éjjel 
3 óra 51 perckor, érkezik Nagyváradra reggel ti 
óra 18 perckor. 

Nagy  varadról  Püspökladányig  folyó  évi 
december hó 23-án külön vegyesvonat közlekedik 
II. és 111. osztályu kocsikkal, ludul Nagyváradról 
délután 5 óra 2 perckor, érkezik Püspökladányra 
este 7 óra 41 perekor. 

öárbogái dtol  Budapest  keleti  pályaud-
varig folyó  évi december 22., 23., 2<i., 27.. 30-án 
és 1912. évi január lió 1. és 2-iín külön személy-
vonat közlekedik 1. 11. és III. oszt. kocsikkal. In-
dul Sárbogárdról délután 5 óra 10 perckor, érke-
zik Budupest keleti pályaudvarra este 8 óra 15 
perckor. 

Szeged-ltokusról  Békéscsabáig  december 
23-útt külön személyvonat közlekedik 1. II. és III. 
osztályú kocsikbul. Indul Szeged-Mókusról délelőtt 
II óra 10 perckur, érkezik Uékéscsabára délután 12 
óra 38 perckor. 

Orosházáról  Szeged-RókusigAeeember2'á-én 
külön személyvonat közlekedik II. és III. osztályu 
kocsikkal. Indul Orosházáról este ti óra 25 perc-
kor, érkszik .Szeged-Itókusra este 8 óra 45 perckor. 

A Losonctól  Zólyomig  minden hétfjn  és 
csütörtökön személyszállítással közlekedő és Lo-
soncról délután 1 óra 10 perckor induló, Zólyomba 
délután 3 óra 27 perckor érkező tehetvonat de-
cember 22. és 23-án is személyszállítással fog 
közlekedni. 

Hatvantól  Miskolcig  december hó 22. és 
23-án külön személy szállító tehervonat fog  közle-
kedni II. és III. osztályu kocsikkal. Indul Hatvan-
ból délután 4 óra 40 pnrkor, érkezik Miskolc sze-
mély pályaudvarra éjjel 10 óra 14 perckor. 

A Feledtől  Fülekig  minden csütörtökön sze-
mélyszállítással közlekedő és Feledről éjjel 3 óra 
4 perckor induló Fülekre reggel 4 óra 40 perckor 
érkező tehervonat december hó 23-áu is személy-
szállítással fog  közlekedni. 

Ibolyberzencéról  Kat.'linbutáig  december 
hó 23 án külön  személyszállító  tehervonat 
fog  közlekedni  11 és III  osztályú kocsik-
kal.  Indul  Ibolyberzencéról  este 8 óra 21 
perckor,  érkezik  h'atalinhutára  este 9 óra 
12 perckor. 

A lölsorolt  különvonatok  részletes  me 
netrendeiröl  ,i kiadott  külön  hirdetmény 
nyújt bővebb felvilágosítást. 

Budapest,  1911. november hó. 
Az igazgatóság. 

Rövid irás két könyvről. 
Patyolat tisztán valaki elibém hozta a maga 

őszinte, meleg lelkét: csendes, szomorú küzdést 
az Klettul, amelynek ósdi portájára, apró, színes 
írások viszik a inocsoktalanság s a jóság adóját. 
— Színi Lajosról beszélek. 

A közel jövőben két könyvet ad. Kéziratban 
már olvastam mind a kettőt. Szini busz éves. 
tintalos tüzet, lelkendező álmait mutatja és jóizii 
székely-magyarok humorán nevettet. Olvasás köz-
ben, mintha éreztem volna a hűs íenydk illatát. 
Fehér ineseezárnyou üzent a Hargita: valami in-
dul, termő láz ébreszti a székely humuszt, gazdag 
tuvaszok csodájáról álmodik a tél, s már uieg-
lueg szakadnak a gyergyói ködök, l'jjongás ölelt 
át, íme van köztünk is, szidott székelyek között, 
aki mer harcos uton járni, s szembe tud szállui a 
közöuy utálatos hidegségével. Budapest kormos 
levegőjén, lüstjén át messzire láttak álomszemeím, 
8 olya a jól esett volna egy kis öröm-könnyes 
sírás. 

Kn nem tehetek róla, de nagyon szeretem uz 
irodalmat, ezt az egyedüli denseit-et az Élet na-
gyon is piszkosau felterített  asztalán. Ugy vagyok 
vele, mint a hasis-evő a maga öl ve-boldogító nar-
kotikumával. Ezer csuda gyönyör kaput nyithat 
számomra, mégis vissza-vissza térek hozza. Va» 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
S a l u l «Jaaakik. 

A dombon tul felhők  gombolyognak. 
Az erdő felől  pásztortűz ragyog . . . 
Hűs szél nyargal. A kis házak felett 
Még pislákolnak apró csillagok. 
. . . Valahol a lámpa ég még álmosan, 
S egy ágy körül csendes asszony állnak. 
Egy sikoly rebben el tompán az égen. 
Most egy apró élet tör utal magának. 
Nagy csend mindenütt. — Csak apró zavar 

[van a kicsi házban... 
Egy uj csillag gyúlt ki az ég bársonyában. 

II. 
. . . Emlékszem egy régi éjszakára... 
Különösen tisztán ragyog az ég. 
A szeles puszta dus fényárban  úszott, 
S végig... végig. . . a messzi végtelenség. 
S mégis... mégis az éj szomorú volL 
Tikasztó bánat Olt a táj felett 
És sápadtan bámult a földre  a hold. 
. . . Egy házból csendben kihallatszott 
A pap imádkozó szava: 
Életet rabolt akkor az éjszaka. 

F 4I« I u U l « | , 
Nagyságos Asszonyom I 

Amint ma este az előadásról hazaérkeztem, 
íróasztalomról egy parányi fehér  jószág intett 
felém,  mely közelről megtekintve levélnek 
blionyult 

Act Írja, bogy a darabban, melyet Írtam 
éa melynek hősnőjét ön oly utólérhetlen mű-
vészettel énekili meg a színpadon, megtalálta 
önmagát és megtalálta végre azt, kit éveken 
át hiába űzött, keresett, a férfit,  kit szeretni 
tudna. 

Hah, tehát én volnék ai a férfl  11 Én ? 
Gondolkodjék csak, eszméljen kissé . . . 
De nem, előbb egy történtét kell önnek 

elmondanom. Eíyszertl, mindennapi történet 

melyet, hu nem tartoznék ide, bizony nem is 
volna erdemes elmondani. 

Lakott egyszer egy óriási bérház kicsinyke 
udvari szobájaban egy szegény, de törekvő 
orvosnövendék. Piciny volt a szoba és sötét, 
va»rostélyos ablaka egész börtönszerilvé tette, 
de az ifjú  nein cserélte volna fel  a legszebb 
kastélylyal sem. 

Megiuondjam-e, bogy miért? . 
A fiatul  ember tanult szorgalniusan, meg-

feszített  erővel. Mikor az utolsó szigorlatot is 
kilünó eredmennyel letette, nem volt neki 
eleg nagy ez a világ. Mintha szárnyúi lettek 
volna, nem is futott,  hanem repUlt haza. — 
Utközbeu azonban mégis vett annyi időt ma-
gának, hogy betérjen egy virágcsarnokba és 
gyöngyvirágból, fehér  rózsabimbókl.ól csokrot 
köttessen valaki számára e gyönyörű nap em-
lékére. 

Azt a szerencsétlen csokrot az édes anyja 
nekem visszaküldte. — A kisérő Borokat. . . 
azokat Kegyed irta hozzá. Most is itt őrzöm 
a fiókomban.  Előveszem az elsárgult, össze-
gyűrt levélkét és nézem . . . nézem, összeha-
sonlítva mai levelével. 

Sajátságos I Azok a sorok sokkal nyugod-
tabb, határozottabb vonásokat mutatnak, mint 
ez a mostani. .Hivatás . . . fényes  jövő,* „ra-
gyogó pálya" stb. stb. Ezek hangzatos frázi-
sok mind oly kemény, szilárd vonásokkal vol-
tak odavetve, mintha mindegyik érezte volna 
hivatását": Igen, nekünk sziklafalra  kell emel-
kednünk e ket bohó gyermekszív között. — 
Ki lehetett belőle olvasni, hogy CBak kacér-
kodott velem, csak játszott a szivemmel, de 
nem szeretett, nem egy cseppet sem. Egy ti-
zenbétéveB leanyka még nem ismerhette e 
szenvedély végzeleB komolyságát. Kis pille 
volt még, mely virágról-virágra lebben, de 

Inem pihen meg Behol hosszasabban. Tudtam 
| "Bt éa épp»>n «nift  hittem és reraélfra.  Hogy 

miben, talán magam aem tudnám most már 
megmondani. Talaii hasztalan, önfeláldozó 
szerelemben, melynek ereje végre is diadal-
maskodni fog. 

Csalódtam. Neiu diadalmaskodott. Csak ki-
kacagtak, sárba dobták. Sehogysera tudtam 
ebbe beletörődni. 

Azon nap, például, midőn Öuért csakugyan 
eljött a mamu és a nagynénik altal niegálino 
dott „királyfi",  egy csinos grófi  inaeceuas ke-
pebeu, aki hivatva volt a halvány csillugocs-
kauak fényt  és ragyogást kölcsönózni, elo 
kellett keruluie az íróasztal fiából  ama obli. 
gát forgópisztolynak  is! 

Ne ijedjen meg! Amint a következmények 
mutatjak, nein lett semmi különös bajom. — 
Elhibáztam a lövést. Felgyógyultam. 

Ön, bála tagadhatatlanul fényes  tehetségé-
nek, meg a inagas pártfogásnak,  rohamlep 
tekkel haladt a dicsőség utján. Ostrommal 
vette be a közönség szivét, amely lázba jött, 
ha csak a nevét hallotta. Ez a láz inficiált 
engem is. Valami leírhatatlan érzés fogta  el 
valómat, valahányszor a nevét olvr^tam vagy 
játszani láttam. Irigységgel, gyűlölettel eltelve 
néztem a magasba, hol egyedül, mint egy üs-
tökös tündökölt. Lelkem folytonos  forrongás-
ban volt. íme tehát, mennyire igazuk volt, 
amikor engem, a jelentéktelen semmi embert 
visszautasítottak, milyen jogosan nevettek en-
gem, mikor a szép, boldog jövendőt festettem 
ragyogó színekkel, amelyet számára terem-
teni fogok  I 

Szép jövő 1 . . . Esetleg egy megyei fóor-
VOBÍ állás, egy csendes, nyugalmas, félreeső 
vidéki városkában, három szobás lakás, egy 
cseleddel ? . . . Ahol ünnepszámba megy egy 
kaszinó-bál vagy nepkerti mulatság. — Éa az 
elérhető boldogság tetőfoka  egy-egy jobban 
sikerült iţj toilettben végigsétálhatni a korzón. 
Hahaha I 

És e hangulat hatása alatt megirtam a 
„Vergődés" című színmüvet, melyben a hős-
nő szerepét egyenesen Önnek szántam. 

A darab nem remélt sikert aratott. 
Bármit is vétett ellenem a múltban, soha 

le nem róható hálával tartozom Önnek mégis, 
mert a költőt Ön ébresztette fel  bennem. — 
Az ün csalfasága,  szivteleusége, az Ön ra-
gyogó művészete. 

Mert lám, ha akkor meghallgatott volna, 
nyomára jövök-e auiiak, aiui keblemben szuny-
nyadlV Valószínű, hogy örökre eltemetve ma-
rad. — És én, mint boldog nyárspolgári férj, 
valahol egy vidéki kis városkában gyógyít-
gatnám a pácienseket, tarokkoznám a notabi-
litásokkal a füstös  kaszinóban. Mig igy, ami 
mámort és boldogságot, ami kint és szenve-
dést az írói pálya csak nyújthat, azt mind 
átérzem pokoli gyönyörrel. 

Nevemet ott emlegetik, ahol az Önét. — 
Együtt jelenünk meg a nyilvánosság előtt, 
együtt tapsol ki bennünket a lelkes közönség. 
A szépirodalmi képes lapok megindító naiv-
B ággal hozzák egymás mellett, az arcképein-
ket és elneveznek .Páros csilbg"-nak. 

S ezt mind Önnek köszönhetem. 
Levele felköltötte  bennem a férfihiuság 

kaján, mámorító gyönyörét. Veheti-e ezt roBsz 
néven akkor, midőn végre annyi átkinlódott, 
átküzdött év után, felém  röppen a boldogító 
szó kéretlenül ia 1 

E kettős boldogságért követeljen tőlem 
bármit, az életemet mindent a lábai elé ra-
kok, csak az egykor kigúnyolt, meghurcolt, 
sárbataposott szerelmemet ne követelje többé 
vissza, mert azt akkor az a céljatévesztett go-
lyó mégiB csak eltalálta és megölte örökre. 

Egyébként maradtam Nagyságos Asszo-
nyomnak boltig lekötelezett hive: 

Zoltán. 
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laai m m > U n b kényszer kerget, a 
nyosan mosolygík ellenére is bevallom, hogy rám-
néxve egy halk m n ven, vagy <S 
SÍID elbeszélés Megsimitóbb, nyugtatóbb 
bármely okos c m n i p l L 

Ezekntáa azt hiazem, bogy a sxárhegyiek de-
rék Idoktora Ben neheztelne reám, bt valamikor 
raedikámeatninot i n t nékem elé, s én a fia  elbe-
széléseit kezdeném olvasni?! 

Tudja az latén, erősen bízom ugyan jövő, 
iii.-J9zi iloktorságomban, de félek  a kijózanodástól. 
Arany állapot lenne részemre az Élet, ha mindig 
„Ivánnak látnám, mint most amikoron harmadszor 
„hasiam el Színi novelláik Épen azért — íelhőt-
l.-M percek adásáért — köszönetet mondok a .Folt 
u virrudatban" a a „NyilszköléB elé a hátra a nagy 
viz mellett" cimtt könyvek kedves szerzőjének, 
ni, ;; j>'i Színi Jánoa orvos ornak, akinek közvetve, 
atiutrii nem kis köze van ehhoa, hogy a csiki, 
iroduhiii fagy-mesAkSn  kinyílott az első hóvirág. 

Budapest, december hó 1. 
Mária  Károly. 

Vasárnapi krónika. 
Dégl ttrtéttt a ftaáneril. 

Egyik Kfttlvásár  alkalmával kát kofát  hallottam 
veszekedni. Nem tagadom! a hallgató közönség közé 
inasam is beálltam, mert két t Óz «gyökeres kofának 
ii veszekedése különös élvezetet nyújt, mindaddig, 
mip a szóharc drasztikusabb végére nem kerülnek 

gokttzor egy-két eröaebb szóváltás után, egymás 
koniváo szoktak elbúcsúzni, már a milyen vermer* 
sékletück, de igen gyakran megmaradnak a mellett, 
liogy egymásról leaaedlk a keresztvizet is, s aztáu 
szent a béke* 

Amint esen sselldebb lefolyása  Asssekülftmbösést 
végig hallgattam, eszembe jutott a rég mult időben 
egyik erdélyi város piacán végig hallgatott két kofá-
nak veszekedése. 

Persze, abban as időben történt, mikor még a 
Bach korúakból reánk maradt fináncokat  a magyar 
nép gyűlölte, s lenézte, mert egyenes jelleménél 
fogva,  nem tadott megbarátkozni az akkori spicli 
reiidttzerreL 

Elmondom, mert jellemző a régi magyar nép 
romlatlan erkölcsére. 

Cityanl* a régi Időben sem voltak jobbak a .kó-
lák, iDiut ma, s akkor la csak ugy összekülönböztek, 
mint akár caak most. Igy történt, hogy két kofa  va-
lami illett ÖOMttVUMett a folyt  a szóharc toroksza-
kadtában. Egyik sem akart adósa maradni a másiknak. 

I),> mégis, az egyik jobban győsto szósszal, s 
kezdte a másikat letorkolni, ugy sunyira, hogy a má-
sít. û 'v látszott, a végsőre ssaata el magát, mert 
reá szolt pörgő nyelvfl  táraára, mondván fenyege-
tő] ep : 

— Sári néni, ha jót akar, hallgasson el, mert 
nagyot moudok! 

— Mit, még fenyegetsz?  Mit tudás rólam? Lop-
tam, vagy csaltam V Vugy talán eklessiát járó asz* 
sxonv vagyok't 

— Moii'ljad te varangyos béka, te országhábo* 
ritó, mit tudsz én reám y — kardoskodott a jó nyelvű. 

— Mondom — csítitá a másik — hadjon békét 
nekem, mert bizonv-bissony olyant mondok, hogy a 
föld  slá.sülyed s/<'á;y önében. 

— Én, te hasi» ott kör in a varangyos gyik? De 
most már meg iimnd'1, amit tudsz, mert különben a 
daló elé viszlek Ffuyfgctódsött  Sári néul. 

— Hát ha ennyin.' vagyunk, a maga Ugy akarja, 
hogy szégyenét a vi!úg szájára adjam, hát akkor 
megmondom, de ludom Uicuem, megkeserüli, hogy 
kivette bolólem. 

— Ke beaséij, Imm-m moudanád te asszonyok 
csnfja  — bistatta eme/. .«*i| n-ire vágott kezekkel. 

— I^en, hát én «ss/.ouyok csúfja  vagyok? Jó, 
legyek én az, de még s>.'in leszek emberek osufja, 
mint maga, mert tudja lu'«t m.-g, hogy a drágalátos 
Hát láttam Vásárhelyvn ti i táncruhában. 

— Ugyo most már IrsíUí a üzemeit? Lássa Sári 
néni én nem akartam im-gmAinlaul. de maga vette 
ki belőlem — menteget i»Jstiiit a fiatalabb,  mialatt 
8árl néni ssó nélkül lesütött szemekkel elódalgotta 
piacról, mint veszten fél,  a körül állók gunykacaja 
által követve. 

. 
Azóta persze más világ van. Mu már a finánc 

olyan fontos  szerve közigazgatásunknak, hogy inár 
a hadsereg réaaérdl la kijár neki a méltó tisztelet. 

köszönetet mond az egyesület támogatáséért 
s értesít hivatalos áthelyezéséről. 

6. Kiss Ernő a székelyföldi  kirendeltség 
helyi megbízottja értesít, hogy földmivelésOgyi 
Miniszter Ur Csikvármegyében kir. gazdasági 
felügyelőséget  létesítvén, ennek vezetésével őt 
bízta meg s kéri az egyesület támogatását. 

7. Udvarhelymegyei méhész-egyesület év-
könyvének kiosztás céljából tObb példányban 
való beszerzése iránt keres meg. 

8. Vármegyei magánjavak igazgatótanácsa 
a faiskola  felügyelőnek  fizetésrendezés  tárgyá-
ban beuyujtolt kérelmére véleményt kér. 

9. Jelentés a zöldségtermelésre Incze Ig-
nácz és dr. Ujfalussy  Jenő urak által felaján-
lott 40—50 korouás pályázat eredményéről. 
A pályadíj odaítélése. 

10. Jelentés a sertésorbinc elleni ingyenes 
oltásokról. 

11. Az állattenyésztési szakosztály jegyző-
könyve az idei bikavásár alkalmából. 

12. Jelentés az őszi állatdijazásokról. 
13. Jelentés a tavasz folytán  kiosztott ta-

karmány vetőmagokról. 
14. Faiskola-felügyelő  vándortanító jelen-

tése a községi faiskolák  1911. évi Állapotáról, 
15. Uj tagok felvétele. 
16. Folyó ügyek. 

Ktnf. 
Kiadja: 

Nagy Imre, 
kge. titkár. 

KÖZGAZDASÁG. 
Szám 512—1911. ga. 

Meghívó. 
A v — -*'ei gazdasági egyesület igazgató 

választmánya, úgyis mint vármegyei mezőgaz-
dasági bizottság folyó  december hó 12-én 
(kedden) délelőtt 10 órakor kezdődőlega vár-
m e g y e h á z kisebb tanácstermében ülést tart, 
melyre tagtárs urat hazafias  tisztelettel meg-
hívom s a megjelenésre felkérem. 

Csíkszereda, 1911. évi december hó 1-én. 

aa agjaadlet elaok*. 
Az filés  Mbb tárgyal: 

1. FOldmivelésOgyi m. kir. Miniszter Urnák 
f  hetesnél fiatalabb  borjuk levágását ti-
lalmazó rendelete. 

2. Országos magyar gazdasági egyesület 
megküldi az országos tenyész- és baszonállat-
vásártelep intézményének ügyében Pirkner Já-
nos ur álul tartott előadás lenyomatát. 

3. Tagok gyűjtése iránt keres meg. 
4. Székelyföldi  kirendeltség kérdés intéz 

a* "ánt, hogy miért tért el a vármegyei gaz-
daközOnség a mongolica sertésfaj  tenyészté-
sétől és véleményt kér az iránt, liogy a vár-
megyében milyen fajtájú  sertés tenyésztés volna 
támogatandó? 

& Uckl Károly kir. gazdaaági felügyelő 

K Ü L Ö i N F É L É K . 
— Áthelyezi*.  A király Bodor Üdöu csík-

szeredai törvényszéki bírónak az erzsebetvá-
rosi tdrvenyszekliez sajat kereltnere leendő 
athelyezesei megengedte. Tavozasuval birui 
karuuk egyik legkepzettebb lagjat veszti el 
benue. 

— Főnők változás. Az Agrár takarékpéuz-
tár helyi fiókjának  főnökét  Pletkovics Józsefet 
mint értesülünk a központba Marosvásárhelyre 
helyezték át. — A távozó főnököt  sok barátja 
sajnálja, de távozását érezni fogja  főleg  a hi-
tel kereső közönség nagy része, kik mindég 
bizalommal fordultak  a komoly, emberismerő 
főnökhöz,  ki ügyes bajos dolgaikai mindég a 
legnagyobb szakértelemmel bonyolította le. — 
A fiók  vezetésével az intézet Thuri Zoltán 
mostani könyvelőt bízta meg, kinek uj állá-
sához sok sikert kívánunk, hogy a távozó fő-
nök helyét méltóan betölthesse. Ez alkalom-
mal nem akarjuk ismételten szóvá tenni az 
Agrárnak a szekelyföld  legnagyobb intézetének 
a nagyobb kölcsönök lebonyolításánál sokszor 
tapasztalt hosszadalmas eljárását, mert jól tud-
juk, hogy ennek okát nem a tisztviselőkben, 
hanem az intézet talán kissé nehézkes red-
szerében kell keresni. Ugy a távozónak, mint 
az uj főnöknek  uj állásaikban sok szerencsét 
kívánunk. 

— Ritka 60 eves jubileum. Csikszent 
tamáson november 2ö-én ritka és nevezetes 
jubileum volt, mely a maga nemében párat-
lan. Az 1861. évben Csikazenttamáson szillé 
lettek Istentől olyan bőséges kegyelmet érdé-
meltek ki, bogy valamennyien az 50 évet el-
érték, kivéve Ferencz János igazgató-tanítót, 
ki jelen év május 29-én adta vissza lelkét a 
Teremtőnek. 31-en születtek : Leveles János 
Nyíregyházán ny. gazdatiszt, Bogátby Lajos 
Perjamoson adóhivatali ellenőr, Balogh István 
CsikBomlyón nyug. máv. tisztviselő, Albert 
Lajos, Ambrus Mihály, Bíró János Gergelyé, 
Ágoston János Jánosé, Baróti György, Guz-
rany József,  Márton Gergely, lmecs József 
Péteré, Torok Sándor Alberté, Guzráuy Antal, 
Bíró József  Istváné, lmecs István Ábrahámé, 
Márk Albert Pálé, lmecs György Györgyé, 
Ágoston János Péteré, Sándor Péter Jánosé, 
Jartó István, Kastaly Lajos, Ádám István, Ka 
tona Péter, Ferenci Péter, Böre József,  Böjté 
János Jánosé, Albert József  szeles, Kósa Mar-
ton, Sxakáli István, Ágoston Gergely csik-
szenttamasi földmiveeek.  Míg életbea volt Fe-
renc János tanító, ót kérték fel,  bogy rajok 
nezve • nevesetea avat valamely ünnepely ke 
relében tegye nevezetessé, de mivel meghalt 
(jrenc János, mar-mar lemondottak az ünnep-
lésről. Azonban Ambrus Miuály, Albert Lajos, 
Ágoston Gergely s Balogh István nem hagy-
tak es emlék évet elmúlni, hanem felkérteik  a 
minden jóért lelkesülő plébánost. Vilmaa Ga-
zát, ki fáradtságot  nem ismerve, november 
25-én szép ünnepélyt rendewtt az 50 evesek 
emlékén. E napon délelőtt hálaadó iaten>tisz< 
telet vott, három pap misézett egyszerre, kettó 
as elhaltért, egy pedig az élőkért. Szent be-
szédet tartott V i l m á n G é z a plébános. 
Este az iskolánál műsoros előadás volt, mely-
ben nagy szerepet vittek Balogh István 50 
éves Ünneplő, ki társai összegyűjtésében so-
kat faradott,  Ágoston József,  Bara Ignácz s 
Papp József  tanítók. — Ugyszólváu ai egész 
község ünnepelt. Öreg szülők, IQu legények 
• leányok rebegtek bélit u Istennek, hogy e 

derék férfiak  oly szép számban megélték 50 
éves életkorukat. 50 év után továbbra is Is-
ten áldása kisélje útjaikat! 

— Majláth Gusztáv hercegprímás. Be-
avatott helyről jelentik, hogy Vaszary Kolozs 
hercegprímásnak lemondása befejezett  dolog. 
Utódja a primási székben a királyi udvar és 
vatíkán megegyezése folytán,  gróf  Majláth 
Gusztáv Károly erdélyi római katholikus püs-
pök lesz. Gróf  Majláth Gusztáv Károly utód-
jául pedig Kohl Medárd püspököt nevezik ki. 

— Elnevezés. A marosvásárhelyi fő-
ügyész Pap Béla csíkszeredai törvényszéki 
fogházőrt  a brassói törvényszéki fogházhoz 
fogházűrmeBterré  nevezte ki. 

— Korosolyazaa. A nagy havazás után 
beállott hideg és állandó téli időjárás moz-
gásba hozta a korcsolyázó-sport lelkes híveit 
A helybeli korcsolyázé-egyeBÜlet ugyanis folyó 
hó 9-én délután 5 órakor a vároBbázán érte-
kezletet tart, melynek tárgya az idény elő-
készítése éB egy estély rendező-bizottságának 
megalakítása. Az értekezletre felhívjuk  az 
érdeklődők figyelmét.  — ÉrtesUlésilnk szerint 
a jégpálya már a napokban megnyílik. 

— KaazlnO-eately. A helybeli kaszinó 
folyó  hó 9-én tartja idei első hazafias  esté-
lyét, melyre a szokásos felhívást  Gyalókay 
Sándor főispán,  a kaszinó elnöke már kibo-
esájtotta. Az aláírásokból megállapítható, hogy 

kaszinó tagjai teljes számmal részt vesznek 
az estélyen. 

— A ssinpártoló-egyesület közgyű-
lése. Folyó hó b-áo délelőtt 11 órakor a vár-
megyeház kisebb tanácskozási termében a 
csíkszeredai szinpártoió-egyeBlllet Gyalókay 
Sándor főispán  elnöklete mellett rendkívüli 
közgyűlést tart, melynek egyedüli tárgya Je-
ney László alelnök lemondása. A lemondás 
okait nem ismerjük, dc ha a közgyűlés nem 
tudná az érdemes alelnök elhatározását meg-
másítani és maradásra birni, távozásával min-
denesetre érzékeny veszteség érné az egye-
sületet és annak legfőképen  működő szervét, 
a BüinUgyi bizottságot, melynek Jeney lelkes 
és úgybuzgó alelnöke. 

— Erdélyben letelepedett száműzött szo-
Clál lSta. liúiüty 1 >eznü niiuisztereluöknégeidejéntöbb 
szociáldemokrata agitátort tiltottak ki az ország 
területéről. Sokat köziilök azután visszafogadtak, 
külföldön  maradt azonban Schubert János, aki 
most Székelyudvarhelyen bukkant fel.  Schubert ma-
gyar honos kíván lenni és Székelyudvarhely vá-
rosától kérta, liogy u község kötelékébe vegye 
1'eL — A város képviselőtestületének ülésén dr. 
Szombattal vi Ferenc rendőrkapitány taijesztette eli 

Schubert kérését és előadta élete történetét, ki-
mutatta, bogy az internacionális szociáldemokrá-
ciának nagy agitátora. Szabó József  dr. városi 
főjegyző  iuditvinyám a képviselőtestület egyhan-
gúlag elhatározta, hogy a Schubert magyar hon-
polgársága elé nem akar akadályokat gördíteni 
politikai meggyőződéséért és felveszi  a község kö-
telékébe. 

— Esküvő. November 14-én nagy csend-
ben, de az uri közönségnek annál nagyobb ér-
deklődése mellett vezstte oltárhoz Fejer Gyula 
bírósági jegyző Aladi Emil kir. erdótanácsos 
és neje Zakariás Etelka úrasszony leányát, 
Erzsiket. 

— Katonák és pénzügyőrök tisztelgése. 
Sokat írtak a lapok arról, hogy ezentúl a ka-
tonák és pénzügyőrök kölcsönösen tisztelegni 
kötelesek egymasnak, illetve a nagyobb ran-
guuak. Erre vonatkozólag a honvédség Ren-
deleti Közlönyében most jelent meg a legfel-
sőbb királyi elhatározás. E szerint a katonák 
és pénzügyőrök kölcsönös tisztelgésére vonat-
kozó rendelet nem általában, hanem csak a 
katonai határőrizetben és tengerpart védelmé-
ben közreműködő m. kir. pénzügyőrségi al-
kalmazottakkal szemben intezkedik. 

— A községi alkalmazottak biztosítása. 
Az 1907. évi AlX. t.-c. 1. alapján belegseg 
esetére való biztosítás kötelezettsege alá esnek 
mindazok, a kik városoknál és községeknél 
akár állandóan, akár ideiglenesen alkalmazva 
van az evi fizetésük  2400 koronát vagy napi-
uerük a tt koronát meg nem haladja. A paián-
kai járás föszolgabirája  az újvidéki munkás-
biztosító pénztar erre irányuló feljelentésének 
helyet nem adott. Bácsbodrog vármegye alis-
pánja szintén ez álláspontra helyezkedett. — 
A kereskedelemügyi miniszter azonban mind 
a két határozatot megsemmisítette és a főszol-
gabírót a kihágási eljárás megindítására uta-
sította. Az alispan pedig rendeletet bocsátott 
ki és abban felhívja  a városok és községek 
képviselőtestületeit, hogy hozzanak oly értelmű 
határozatot, bogy minden bejelentésre kötele-
zett alkalmazott részére betegség esetén fize-
tését és illetményeit a betegseg kezdő napjá-
tól 20 betre feltetlenül  biztosítsák s ezt a ha-
tározatukat a zaklatásoktól való megkimélés 
szempontjából, közöljék a kerületi munkás-biz-
tosító pénztárral. 

- Segély a saépvlal negény gyerme 
kakiiek. A sxépvizi ifjúság  as ő nemes gon-
dolkozásának és önzetlen szeretetének nagyon 

tanulságos szép jelét adta folyó  évi novem-
ber 25-én. Ezen a napon Katalinbált rende-
zett K o v á c s M i h á l y plébános védnök-
sége alatt a szép vízi szegény gyermekek ru-
házati alapjának gyarapítására. Az estély agy 
erkölcsileg, mint anyagilag igen szépen sike-
rült. Szép példa arra, hogy mikép lehet ke-
resztény szellemben hasznosan mulatni. Midőn 
a rendezőség e téren bálás köszönetet mond 
a Bzegény gyermekek nevében azoknak, kik 
e nemes célra áldozatot hoztak, egyben er-
kölcsi kötelességének ismeri a felülflzetók 
névsorát az alábbiakban közölni. FelUlfizet-
tek: Kovács Mihály plébános 8 korona 60 
miért, Antal Gyula községi biró 7 koronát, 
Deák Elek, Veress Árpád 6—6 koronát, Mi-
hály András 5 koronát, özv. Smilovszki Já-
noBné, Mihály Dénes, Lázár Ferenc delnei. 
Zöld László, Kovács Ferenc, Bodó András, 
Balog Antal, Nagy Gyula, Fejér János 2 - 2 
koronát, Szőke Lajos 3 koronát, Jartó Ferenc 
1 korona 60 fillért,  Péter Lţjoa 1 korona 20 
fillért,  Ifj.  Antal János, Bálint Ignác, Péter Já-
nos, Miklós Károly, Bán tus Domokos, Bartee 
János, Balog Vendel, Balog Mózes, Bartha Já-
nos, Bocskor Lajos, Fodor Ágoston, Antal 
Ágoston, Császár Joákim, 1Q. Kovács Ignác, 
Balász Mari, Vacaárcsí, Csáki Kálmán, Veres 
Ignác, Bírta Károly, Bartha István, Bartha 
Károly, Aponyi Lajos, Csáki István, Deák Dé-
nes, Cinciri Ferenc, Farao Simon asp. Ferenc 
István, Ifj.  Ferenc Ignác, Knna Jószef,  Bo-
gos Domokos, Kovács Gergely, Király Teréz, 
Fejér Miklós, Hozó Anna, Teutaeh György, 
Kolunbán Imre, Ferenc Károly, Bröas Vendel, 
Kovács Péter, Kis Dénes, Szigeti Mátyás, 
Horth János, Fülöp Jószef,  Ssőcs József, 
Szőcs János, Sikkes N. 1—1 koronát, Teutaeh 
Frigyes 1 korona 40 fillért,  Tóke Géza 70 
fillért,  Gábor Gyula, Lázár Dánén, Demeter 
Ferenc, Fenne Imre, Demeter Károly, Erőt 
Tamás, Staccer Rudolf,  Ferenc József,  Pered 
László, Ferenc Ignác, Szatmári Domokos, 
Kerctsó Ferenc, Dobál N., Gergely György, 
Erős Viktor ée Mihály Istváu 60—60 fillért, 
Tóke József,  Szekeres János, Dobribán Ist-
ván, Jancsó György, Mihály Keresztes, Csi-
szár Lajos, Antal Péter, Sándor Antal, Deák 
Mihály, Jakab János, Ferenc Lajos, Erős lát-
ván, Pál István, Pál Albert, Birá András 
50 - 5 0 fillért,  Szatmári Elek, Biró József:  Sí-
pos Márton, Ifj.  Miklós István, György Ilyén, 
Lukács Károly, Tísz János, Faiakaa Mózes 
40—40 fillért.  — A szegény gyermekek imája 
nyerjen áldást a nemesszívU adakozókra. 

— A brassói saákslytarsaaág Jubilá-
ris gyűlése. A brsasói székely társaság fo-
lyó hó 9-én 100-ik összejövetelének és 10 
éves fennállásának  alkalmából díszközgyűlést 
túrt Ez alkalomból Csulak Lajoa titkár meg-
írta a társaság 10 éves történetét A vaskos 
kis füzet  elején Zakariás János dr. a társa-
ság elnöke irt tanulmányt az erdély részi pénz-
intézetekről. 272 pénzintézetnek adatait dol-
gozta föl  abból a szempontból, hogy mit ál-
doztak közcélokra. Megállapította, bogy 142 
magyar pénzintézet 4.212,047 korona tiszta 
jövedelemből csak 61.446 koronát asas 1'45 
százalékot adutt közcélokra, míg 97 román 
pénzintézet 2084.429 korona tiszta jövedelmé-
tiszta jövedelmebói 109.060 koronát, azaz 5*28 
százalékot, 32 szász pénzintézet pedig 2.235.489 
korona.tiszta jövedelméből 450.548 koronát, 
azaz 20'4-ot adott közcélokra. E megdöbbentő 
számokat azért csoportosította a brassói ssé-
kelyiarsagág, hogy a magyar pénzintézeteket 
altruisztrikusabb fölfogásra,  nagyobb áldozat-
készségre buzdítsa; mert a jelentés adataiból 
kitűnik, hogy öveken át hiába kért ajánlott 
levélben szétküldött indokolt körlevelében se-
gélyt a brassói székely társaság a magyar 
pénzintézetektől: mindössze 316 korooát ka-
pott ; holott a társaság 10 éves fennállása 
alatt egyebektói eltekintve, 362 székely ta-
noncot telepitett Brassóba és gondozott Itt} 
a mivel ellensúlyozta a szászok éa románok-
nak aat a törekvését, hogy nagy pénzáldoza-
tokkal kiszorítsák Brassóból a magyar iparo-
sokat. A brassói székely társaság hazafias 
aetiója valóban erősebb támogatást érdemel. 

Segít magán. 
— Mit csinál, öreg, ha a nyáron, amint 

jövendőlik, megjön a kolera és nem volna 
más, mini baktériumos Dunaviz? 

— Hát először megforralnám. 
— És azután? 
— Átszűrném. 
— És azután ? 
— Sört innám viz helyett 
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— Polgármester is feminista  agitátor. 
A székelyföldi  nagyvárosban, Marosvásár-
helyen, megjelent egy ismert nevD, ko-
moly, nagytudásu, kellemes előadói ké-
pességekkel megáldott feminista  agitátor 
és a városháza közgyűlési termében a 
székely nagyváros rendkívül nagyszámú 
intelligens közönségé előtt csábító pro-
pagandát csinált a feminizmusnak. 

Bédy Schimmer Róza igyekezett a 
nómozgalomnak termékeny magvait szórni 
a székelyföldi  közönség közé. Hogy a 
siker ne legyen veszedelmes, hogy a tár-
sadalomban férfi  és nó között soha meg-
hasonlás ne törjön ki, maga az agilis pol-
gármester, Bernády György vállalkozott 
a férfiuralom  örökjogu voltának kifejezé-
sére. 

A polgármester és a feminista  agitá 
tömő között a városháza közgyűlési ter-
mében igy indult meg egy szerény és 
szines vita, amely a nőmozgalom nagy 
kérdését ugyan nem döntötte el, de erról 
beszél most az egész város, az utcán, a 
kávéházakban, szalonokban, tovább fűzik 
a vitát s Bédy Schimmer Róza ezzel elért 
annyit — és ez nagyon sok — hogy 
szeget vert az emberek fejébe. 

A női kérdések, ez volt a cime 
az előadásnak s az óvációk befejezése 
után dr. Bernády György polgármester 
emelkedett nagy érdeklődés között szó-
lásra, aki az előadás alatt szorgalmasan 
jegyzett s hosszas, beható és nagyérdekü 
vitát kezdett az előadóval. 

A polgármester megéljenzett felszóla-
lása során igen érdekes vita keletkezett. 
B. Schwimmer Róza sietett válaszolni, 
mihelyt szóhoz juthatott. 

Elpanaszolta, hogy pl. a szakács és 
kertészeti iskolába se vesznek fel  nőket 
s ezt a polgármester azzal helyeselte: jól 
van ez igy, mert mi történik akkor, ha 
egy kertészetben éppen a íőtermelés ide-
jében anya lészen a kertésznő ? 

— Mi történik — e kérdéssel fejezte 
be replikáját B. Schwimmer Róza — ak-
kor, ha a termés főszezonjában  katonának 
viszik a kertészt? 

Sokáig, majdnem három óra hosszat 
tartott a hosszas disputa. Pedig a polgár-
mesteren kivül más felszólaló  nem akadt. 

— Az Ügyvédjelöltek Országos Egye-
sülete és a budapesti kamara területén 
bejegyezett ügyvédjelöltek folyó  hó 22-iki 
értekezletén egy tíz tagból álló országos 
szervező bizotlságot választott, amely bi-
zottság határozata folytán  az ügyvédje-
löltekre sérelmes szervezeti novella or-
voslásának módjait egy a Budapesten, az 
ügyvédi kamara dísztermében folyó  évi 
december hó 8-án délelőtt 10 órakor tar-
tandó nagy gyűlésen fogják  megvitatni. 
Felkéri tehát a tizes bizottság a vidoki 
kamarák területén levő ügyvédjelölteket, 
hogy a javaslat ellen helyenként még az 
országos gyűlés — dec. 8. — elölt til-
takozó gyűléseket rendezzenek és annak 
eredményéről az Ügyvédjelöllek Országos 
Egyesülete elnökségének még idejekorán 
értesítést küldjenek (V. Szemere-u. 10.) 
Kívánatos volna, ha ezen beszámolóban 
a kartársak jelentést tennének az orsz. 
képviselőiknél elért eredményről, arról, 
vájjon készitenek-e külön memorandumot 
a parlamenthez avagy csatlakoznak a nagy 
gyűlésen elfogadandó  memorandumhoz, 
és küldenek-e a nagy gyűlésre megbí-
zottat. 

— Palyázat. A posta távirda-távbeszéló 
kezelési szolgalatban való kiképzés céljából a 
magyar kir. postatávirila és távbeszélő hiva-
talukhoz növendékek vétetuek fúl.  Növeudékké 
felvételért  azon magyar honos ifjak  pályázhat-
nak, kik a raasyar nyelvet (a horvat-szlavou-
országi illetőségűek a horvát nyelvet) szóban 
es irasban bírjak; továbbá a középiskola IV. 
vagy ezzel egyeniórangu más iskola megfelelő 
osztályát hazai tauiutezetben aikkerrel végez-
ték, 14 évesnél nem fiatalabbak  és 10 év<-s-
nél nem iliósebbek ; az iskola hevegzése éa 
növendekke felvétel  között azonban legfeljebb 
egy évi megszakítás lehet, mely eseteen hite 
lesen igazolni kel), ho*)' ezen egy év alatt a/, 
illető hol tartózkodott és mivel foglalkozott.  K/eii 
felteteleken  kivül a pályázók községi erkoicsi 
bizonyítvánnyal feddhetetlen  magaviseletüket, 
közhatósági orvosi bizonyítvánnyal pedig ép 
és egeszseges, a posta-távirda- és távbeszélő 
szolgálatra testileg alkalmas voltukat is iga-
zolni tartoznak. A fölvételen  sajátkezüleg irt, 

ivenként egy koronás pénzügyi bélyeggel el-
látott és a fennt  elősorolt feltéyrfeket  igazoló 
okmányokkal felszerelt  kérvénnyel 1911. évi 
december hó 31-ig lehet folyamodni.  A kér-
vény uz illető posta- es távirdaigazgatósághoz 
címezve azon posta- és távirdahivatalnál nyuj 
tandó be, hová folyamodó  növendékké felv-te-
lét óhajtja. A folyamodványokra  a szülőknek, 
illetve árváknál a gyámnak beleegyező nyi-
latkozata is reávezetendó. Mely kincstári és 
mely nemkincstári posta-távirda hivatalok van-
nak növendékek felvételére  felhatalmazva,  arra 
nézve bármelyik- posta- és távirdaigazgatóság, 
illetve hivatal tájékozást nyújt. Budapesti posta-
és távirdahivataloknál kiképzésre csak oly nö-
vendékek vehetők fel,  kik helyben szülőiknél 
vagy rokonaiknál laknak. A fölvett  növendé-
kek kötelesek a szolgálatot az értesités kéz 
liezvetele után legkésőbb 1912. évi február  hó 
1-en megkezdeni. A növendékek 18 éves élet-
koruk betöltéséig gyakorlati kiképzés alatt ál-
lanak ; ezen kiképzés első félévében  semmi-
fele  javadalmazásban uem részesülnek; az 
első év második felében  azonban kincstári 
posta- és táv inl ihivataloknál havi 20 korona, 
» második évben havi 30 korona, a harmadik 
évben havi 45 korona és a negyedik évben 
havi (10 korona n ipidijátalányt kapnak. Nem 
kincstári posta-távirda hivataloknál a dijazás a 
növendék és postamester között szabad egyez-
kedés tárgya. Az oktatásért azonban a posta-
mesternek nem szabad dijat szedni. A növen-
dékek 18 éves életkoruk betöltése után a 
posta- es távirdaigazgatóság székhelyén vizs-
gára bocsájtatnak, a vizsga sikeres letétele 
által posta-távirda-kezelói. illetve a szervezési 
szabályokban részükre rendszeresített állásokra 
nyernek iiiinósültséget és kineveztetésilkig ré-
szint kincstári, részint nem kincstári pos'a- és 
távirdahivatalnál nyernek alkalmazást. A kincs-
tári posta- és távirdahivataloknál alkalmizot-
tak u dijnokok részére megállapított napidijat 
élvezik Budapest. 1911. november hó 9-én. 
Kereskedelemügyi in. kir. minister. 

— Az országos vásárok. Kereskedői kö-
rökben országszerte foglalkoznak  mostanában 
az országos vásárok kirakodó részének meg-
szüntetésével. — A mozgalomnak alapjául az 
szolgál, hogy a vásári kereskedők és iparosok 
csakis silány, minden minőségű kritikán aluli, 
értéktelen árukat hoznak forgalomba  és álta-
lánosságban arra törekszenek, hogy a vásárra 
járó löldmivcs közönségei megtévesszék cs 
megkárosítsák. De ugyancsak károsodás éri a 
vásártarló helyeken lakó cs adózó kereskedő-
ket is, akikel forgalmuk  jelentékeny részétől 
foszt  ineg a vásári elárusilás. A mozgalom 
mindinkább löbb hivekel szerez magának és 

már a kereskedelmi és iparkamarákat, valamint 
a közigazgatási köröket is élénken foglal-
koztatja. 

— Mással beszél I A telefonmizériákról 
már annyit írtak komoly formában,  hogy idő-
szerűnek látjuk regisztrálni ezt a kedves pár-
beszédet : 

* 

— Főnök ur, most be fogom  önnek bizo-
nyítani, hogy nem én vagyok a hibás, hanem 
a központ. 

— Próbálja meg ! — szólt a főnök  udva-
riasan. 

— Akkor legyen olyan szives és kérje a 
központtól, a mi saját telefonszámunkat. 

A főnök  leveszi a kagylót és bemondja a 
sajal telefonszámát:  177. A következő pilla-
natban majd elszédül a meglepetéstől. A köz-
pontos kisasszony ugyanis bámulatos gyorsa-
sággal ezt feleli  vissza: 

— Mással beszél I 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik boldogult feleségem  el-
hunyta alkalmával részvétükei fejezték  ki, u.ry 
a magam, mint boldogull feleségem  hozzátar-
tozói nevében ezúton mondok hálás köszönetei. 

l'vluhky  Aiidur 
*) E rovatliau kü/Jottekérl ueiu vállal felelős-seget u szerk. 

Szerkesztői üzenetek. 
M. K. A felhívás  már lapunk mult szá-

mában megjelent. 
K. J . Bővebb fejtegetése  a Hargitában 

igen helyesen helyet foglalhatna. 
B. Nem szólalsz meg ? 

LINOLEUM, SZŐNYEGE-
KET ÉS FÜGGÖNYÖKET 

ajánlja dus választékban, legújabb 
kivitelben, olcsó árak mellett az 

Brassó, Búzasör 9. szám. 
Minták bérmentve bekfildetnek. 

10—10 
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SZV0B0DA JÓZSEFEI* köi^oyoMa 
KÖNYV-, PAPIR-, RAJZ- ÉS ÍRÓSZER-KERESKEDÉS, CSÍKSZEREDÁBAN. 

Ajánlja dúsan felszerelt  nyomtatvány-raktárát. Elvállal 

mindennemű könyvnyomdai munkát, 
u. m.: Esküvői és bali meghívókat, eljegyzési kártyá-
kat, névjegyeket, körleveleket, gyászlapokat, falraga-
szokat, takarékpénztári mérlegeket, röpiratokat stb. 
Továbbá raktáron t a r t k a r á c s o n y i é s ú j é v i 

képes levelező-lapokat és levelező-lap albumokat 
emlék-könyveket, üzleti és másoló könyveket, to,jz-
szereket, iró- és másolótentát, hangszereket és azok 
alkatrészeit s m i n d e n f é l e  i s k o l a s z e r e k e t 

Szolid árak! Gyors és pontos kiszolgálás! 



4». mám. C S Í K I l a p o k 5-fk  oldal 

Karácsonyi és njévi ajándéktárgyak és cznkorkák 
nagy választékban kapható 

P o t o t z k y Ai )dor i )á l C S i k S z ţ r ţ d â b a i ) , F ő t é r . 

VadászokhozI Megvételre keresek egyi 
kifogástalan  jó vaddisznós kutyát . 
Szives ajánlatok: Bacsó Géza cimre 
Facsádra intézendök. 3-3 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi munkásbiz-

tusitó pénztár igazgatósága által Oalócás 
telep uiáv. állomás székhelylyel rend-
szeresített pénztári kezeló orvosi állásra 
pályázatot hirdetőnk. 

Ezen állás a pénztár részéről 3600 
(hárotnezerhalszáz) korona kezdő tize 
réssel, szabad lakás, fűtés  és világítás-
sal van javadalmazva. 

A pénztári orvos a kerületi munkás-
biztosító pénztár igazgatósága és az Or-
szágos Orvos Szövetség csik uiegyeí 
fiókját  alkotó pénztári orvosuk vjkUl-
dütt bizottságit által megállapított és 
most fels  bb jóváhagyás nlatt álló sza 
bályzatok alapján szerződik a pénztarral 
és azoknak határozmányait magara nézve 
kötelezőnek ismeri el. 

Az ellátási körletet a lomási erdő 
ipar r. t. (Izeme képezi az összes alvál-
lalataival es a galocási üzeuivezetőség-
liez tartozó üzemekkel s erre valamint 
bármiuetuil más küzelebbi részletre vo-
natkozólag a pénztári főorvosi  hivatni, 
címzett és bérmentesített levél-boríték 
ellenében szívesen ad felvilágosítást. 

Amenayibeu uz evi átlagos taglét-
szám az 1200-at meghaladná, a pénztári 
orvos pótjavadalimizásra igénynyel bir 
oly módon, hogy az 1200 on felüli  tag 
létszám az illetmény-szabályzat III—VIII. 
osztályai közlll a szátnszeriut megfelelő 
osztályba soroztatik s a pótjavadalma-
zás az ilyeténképpen megállapított osz-
tály legalsó fokozata  összegeitek log 
megfelelni. 

Megjegyzendő, hogy a galócási tele-
pen ket kórszobával, reudeló, fUrdó, 
ápoló szoba és konyhával bíró, kellően 
felszerelt  kórház állíttatott fel,  amely-
nek részére a m. kir. belügyminiszter 
úrtól házi gyógyszertári jog megadása 
kéretett. 

A kórház és házi gyógyszertár igaz-
gatása és ellátása, illetve kezeléséért 
járó tiszteletdíj a megválasztott orvos 
és pénztár közötti szabad megegyezés 
tárgyát fogja  képezni. 

A pénztári orvosnak kilátása lebet 
arra nézve, hogy az 1600 korona fize-
tés, 400 korona fuvarbér,  vagy termé-
szetbeni fuvar  és 400 korona lakbér ja-
vadalmazással Gyergyóvárbegy és Sala-
más községekből alakíttatni szándékolt 
körorvosi állásra is megválasszák. 

A pályázatok folyó  évi december 
ho 27-ig deli i a éráig alattirt pénztári 
igazgatósághoz küldendők be, a pályázó 
részéről azon határozott kötelezettség 
kyelentésével, hogy állását a (1912. évi 
január első felében  megejtendő) meg-
választásától számítva 4 hét alatt el-
foglalja. 

u* Csíkszereda, i » n . é v i n o v e n i b e r 
hó 30-án. 
P t f U  fyzsd  S. k., Jtag, 6 é z > s k 

lg ugató. 

Modern kutépités. 
ü j kutak épitését cementgyürúk-
kel, sülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
téset jutányos áron elvállalom. 

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

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, 

3—3 hitközségi gondnok. 

Szám 33 1911. 
kb. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csiktnada-

raai közbirtokosság tulajdonát képező 
Csikmadaras II. rész Domukvölgyére 
hajló Csicsajos bütüje, Csicsajos feje, 
Telelő és Pávás verőfénye  uevü erdő, 
illetve legelő részleteken a közigazga-
tási erdészeti bizottság 3760—1910. sz 
határozatával engedélyezed fahasználat 
értékesítése céljából folyó  evi de 
cember hó 23 án délelőtt 11 órakor 
Csikmadatas községházánál nyilvános 
szóbeli és zárt írásbeli versenytárgyalás 
fog  tartatni. 

Az eladandó luc- és jegenyefenyő 
haszoufa  készlet törzsenkénti felvétel 
utján — 35951 harmincötezerkilencszáz 
ötvenegy köbméterre van becsülve. 

Kikiáltási ár 215706 korona, azaz 
kettószáztizenötezerhétszázliat korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  kikiáltási árou alul nem 

fog  eladatni. 
A szóbeli árverezéshez a kikiáltási 

ár 10 százaléka leteendő az árverezést 
megelőzőleg az árverési bizottság elnö-
kének kezéhez. 

Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli ár-
verezést megelőzőleg adandók be az 
árverési bizottság elnökéhez; fel  kell 
szerelni ezeket egy koronás bélyeggel 
és a kikiáltási ár 10 százalékának meg-
felelő  bánatpénzzel. 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők Csikmadaras községhá-
zánál és a járási erdőgonduokságnál 
Csíkszeredában. 

Az értékesítendő erdőrészek a Do 
mukpatak völgyére hajolnak, használat 
alatt álló erdei uton a fakészlet  télen-
nyáron kihordható, a legközelebbi vasút-
állomás: Oyimesközéplok, mely az er-
dőtől mintegy 25 kilóméter távolságra 
fekszik. 

Csikmadaras, 1011. december 2. 
Sdfaltfi  József,  Dr. párton László, 

birt. jegyző. b. elnök. 
Pál Italos, 
erdőgazda. 

Sz. 726-1911. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1681. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikezentmártoni kir. járásbíró-
ságnak 1909. évi V. 300. számú végzése kö-
vetkeztében dr. Nagy Jenő ügyvéd által kép 
viselt Kézdivásárhelyi takarékpénztár javára 
657 korona s jár. erejéig 1910. évi decem-
ber hó 16-án foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján le- és felülfoglalt  és 850 ko-
ronára becsUlt következő ingóságok, úgymint: 
házibutorok, hámszer és egyéb ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1911. V. 190/4. sz. végzése folytán 
217 korona 73 fillér  hátralék, ennek 1911. évi 
junius hó 30. napjától járó 0°/o kamatai, és a 
biróilag már megállapított költségek erejéig, 
Kászonaltiz községben végrehajtást szen-
vedő lakásán leendő megtartására 10X1. évi 
deoember hó 18-ik napjának délelőtti 
9 oraja h a t á r i d ő ü l k i t ü z e t i k és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai 
ertelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el-
fognak  adatni. 

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

Kelt Csiksztmárton, 1911. évi december hó 
2-ik napján. Ambrus Lajos, 

kir. bír. végrehajtó. 

Egy jó forgalmú,  fűszer-  és vegyes áru 
üzlet más vállalat miatt e ladó. 
Clm a kiadóhivatalban. 6—6 

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

Kopacz Lajosnál , Cslkpálfalván. 

930-1911. vgrh. sz. 
AliVi:UK81 HIUDUTM1ÍNY. 

Alulirott bírósági vegrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közbirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. évi V. 1134. száinu végzésé következté-
ben dr. Tauber József  ügyvéd által képviselt 
Budapesti keresk. részvénytársaság javára 241 
korona 5(1 fillér  s jár. erejéig foganatosított 
kielegitési végrehajtás utján le- és felUlfoglalt 
és 1000 koronára becsült következő ingósá-
gok, u. m : házibutorok nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  241 ko-
rona 50 fillér  tőkekövetelés és a biróilag már 
megállapított költségek erejéig, végrehajtást 
szenvedő lakásán Csíkszeredában leendő megtar-
tására 1911. évi deoember hó 13 lk nap-
jának d. u. 4 óra ja határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni Bzándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fegnak  adatni. 

Amennnyíbeu az elárverezendő ingóságo-
'kat mások is le- és fellilfoglaltatták  és azokra 
hielégitéai jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszeredábau, 1911. évi november 
hó 25-ík napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

H Keresek egy M 
t a x i i t ó z i ő t 

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

VIDA LAJOS üzletvezető 
B A R A O Z K O S , (u. p. Gyimesközéplok.) 

(Caikmegye.) 

Faeladási hirdetmény. 
Szász Károly és társai kizárólagos 

magán tulajdonát képező, Csikszépviz— 
Kóstelek községtől 1 kilóméter távol-
ságra fekvő,  „Kopókert és Tiszás* pa-
takok meutén elterülő erdőségnek, a 
„Sulcza" vizére hajló részén, mintegy 
250 hold területü, I-só osztályu, zárt 
lucfenyő  erdőség, 1011. é v i d e o e m b e r 
h ó 28-án, dr. Tauber József  ttgyvéd 
csíkszeredai irodájában tartandó zárt 
írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli versenytárgyaláson el fog  adatni. 

Ezen erdőségben, az erdómérnőki 
törzsenkinti felmérés  alapján, 37082 drb., 
mintegy 42000 köbméter tartalmú, tiszta 
lucfenyő  gömb haszonfa  találtatott, és 
pedig: 

10—20 coit. mellmagassági méretQ, 
18 m. átlagbosszal: 13729 darab, 

21—35 cmt. mellmagassági méretű, 
28 m. átlaghosszal: 12432 darab, 

36—100 cmt. mellmagassági méretű, 
30 m. átlaghosszal 10921 darab, 

Kikiáltási ár kétszáztizenhatezer 
(216000) kotona, melyen alul az erdő 
eladatni nem fog. 

A kikiáltási ár 10°/.-a bánatpénzül 
az árverés megkezdése előtt leteendő. 

A szabályszerű, bélyeggel ellátott, 
írásbeli zárt ajánlatok, a megajánlott 
vételár tíz (10) százalékát kitevő bá-
natpénzzel, vagy óvadékképes érték-
papírral látandók el és tartalmazniok 
kell azt a kijelentést is, hogy ajánlat-
tevő az árverési és szerződési feltéte-
leket ismeri s magát azoknak aláveti. 

Elkésett és utóajánlatok nem fogad-
tatnak el. 

Az erdő megvétel esetén 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 Üzem-
ben nem álló, 2 gözfürészgyárés  telep 
bármelyike, mérsékelt áron esetleg bérbe 
vehető. 

A vágás terület a csikar jntmihályi 
magyar államvasút állomástól mintegy 
20 kilóméternyire, a Románia Agás nevü 
vasútállomástól pedig mintegy 7 kiló-
méternyire fekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint egyéb közelebbi adatok és fel-
világosítások, dr. Tauber Jóisef  Csik 
azeredai Ügyvédnél nyerhetők. 2 -1 
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Gyermekjátékok nagy választékban és olesón kaphatók. 
Karácsonyi és újévi ajándéknak ajánlom jó minőségű 

Pototzky Pál, Csíkszeredában (Főtér). 

BL8Ő MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANG8ZEBQYÁR. 

S T O W A S S E R JÁNOS 
ca. és kir. udvari szállító, színházak, zeuedék, hacUiTBg sth. szállítója, a Kákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lânchld-u. 5. Gyár: Ontöha/ u. 2. 

Ajánlja a saját gyárában készült húros, vonós, íuvó és Qtö 
hiUípsztircit és azok alkatrészeit, (^uinttiazta húrokat. 

Hegedűk 3, 4. 5. 6 forinttól  fel  jelii» a legjobb felszerelés 
.szerint. — Tárogató röpníúból, uje/.üst billentyűvel és is-
kolával 30 íoriutiól feljrbb.  — Hármon kak legjobb el|)ii»z-
tithatatlau liuugokbal 2 50, 3, 4, 5 írttól feljebb.  Különle-
gesség acÁlhaiigii hangverseny hurmonikák, saját minták. 
STOWASS£B a txangfokozo  gerenda fe.  talalója, mely 
altul bármily liegeJü vagy gorJonku jobb, erőseim és IH-
gyubb hangol nyer (biy.tos siker) b--geiliiln' j« vitásul 4 frt 
Harmónium vilápliirrt legjobb gyártinány 65 (mól íel)cl>l>. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken különleges sznks/.erü 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljes felsze-
relése elönyüs feltótelek  mellett, jutányos árbuii, elismert 
kitűnő minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

Magyarom ág legnagyobb vonós és, futos  hangsserek gyára általánosan a legszolidabb kiszól-
9— gálásrol elismerve. — Arjegystk kívánatra ingyen és bérmentve. —20 

m 
S: 

L á z á r P é t e r 
ciiv.'ii- k ú / i i i t i ; í r u ü z l c l O b c í l 

G y e r g y ó s z t m i k l ó s o n . 
Egy jó gyors kiszolgáló fiatal  segéd 

azonnali belépésre elfogadtatik. 
2 - 3 

FI m 

Egy évig használt fűszer-  és singes-üzleti 
berendezés jutányos áron eladó. Ér-
tekezhetni Zakar iás Gerő urnái 
Csikcsicsó. 3—10 

Karácsonyi és Újévi aján-
déktárgyak kaphatók: 

FEKETE VILMOS 
illatszer és piperekereskedésében 
~ Csíkszeredában. — 

1 Egy liter friss töltésű 
I Kászoni Boldizsár-viz 12 fill. 
In Repáti-viz . . . 12 fill 
pj Kászoni Salutaris-viz 14 fill. 
II Hosszuasszoi víz . 1 0 fill. 
jjjjl á l l á n , d.óa.11 le a. p ha . t ó 
SI NAGY GYULA fiiszer-  és csemegé-
ig üzletében, Csíkszeredában. 9 

Árverési hirdetmény. 
A csikszépvizi közbirtokosság tulaj-

donát képező „Csekehuvas" „Hosszusa 
rok" ós „Borhavasi részfüvek"  valamint 
„Kotniád" „Botliavas" verőfele  „Botlia-
vasészka" „KerekbUkk" havasok évi 
fU  teruiöse az 1912. év január hó 1-tól 
ugyanazon év december hó 3l-ig ter-
jedő egy évi időtartamra uyilvátlos ár-
verésen haszonbérbe adatik. 

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

Kikiáltási árak 
1. Csekehavas 
2. Hosszúsarok 
.'!. Bothavas 
4. Kotniád 
5. Bothavasverőfole 
Ii. Bothaviisészka 
7. Kerek blikk 

Eladó kitűnő fajtehenek! 
Sepsiszentgyörgyön, a Barompiacon, 
folyó  1911. évi december hó 11-én 
eladatik 16 darab piros-tarka kitűnő 
fajtehén. 

A VASLÁBI MÁRVÁNYBÁNYA 
É S M É S Z I P A B 15. 1 \ 

m á r v á n y a u y a g á t és I c i t i i n ó 
m l n ó e é g ü m e s z é t ajánlja.. Az 
alabástrom lehérségü illesz. mely különösen 
m e s z e l é s r e k i v á l ó a n a I k a 1 in a s, a j 
telepen s z e k e r s z á ni r a is kapható, iu— 

fBlSliiailBlBiaiBl^E[515)n^ăl^pHB)|ă] 

1345 K 
1.J74 K 
1013 K 
2170 K 

502 K 
800 K 

I40U K 
Az árverés alkalmával a kikiáltási 

á r l ( ) 0 u-u biitiat|)e»zül a birtokosság el-
uükehez leteendő mely bánatpénz az övi 
haszonbérleti összeg második részletébe 
számíttatik be. 

A haszonbér két eg\enlő részletben 
még pedig 1912. április 24-én és 1912. 
szeptember 10-eti lizetendö. 

Utóajáulutok nein fogadtatnak  el. 
Részletes árverési feltételek  Csik-

szé|iviz községházánál H hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Csikszépviz, 1911. november Itó 
2'i-an. 

Szász Gyula, Antal Domokos, 
birt. elnök. 2—2 liif.  erdőgazda. 

Sz. 10256—1911. 
Pályázati hirdetmény. 

A Csikvármegye közönsége által fenn-
tartóit, internátussal is egybekötött csík-
szeredai polgári leányiskolánál lemondás 
folytán  üresedésbe jött rendes tanitónöi 
állásra pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak oly okleveles felsőnép-
és polgári iskolai tanilónök, kik a mennyi-
ség és természettudományi szakcsoport-
ba képesítve vannak, azonfelül  a némel 
nyelv, ének, torna és francia  nyelv taní-
tására is kötelezik magukat, minélfogva 
előnyben részesülnek azon pályázók, kik 
a német nyelv és torna, továbbá az ének 
és francia  nyelv tanítására külön képes-
téssel birnak. 

A megválasztandó tanítónő az inter-
nátus folyamatban  levő újra szervezéséig 
az internátusbeli felügyeletet  szükséghez 
képest vállalni köteles. 

Az állással évi 2000 korona kezdő 
fizetés,  420 korona lakáspénz és 200 ko-
rona ötödéves kórpótlék jár. 

A kellően felszerelt  pályázati kérvé-
nyek folyó évi december hó 21-ig bezáró-
lag hozzám nyújtandók be. 

Az állás azonnal elfoglalandó. 
Csíkszereda, 1911. évi december hó 

1-ső napján. 
Fejér Sándor, 

alispán, iskulaszéki elnök. 

Női fodrásznő 1 
kínálkozik uriházaklioz. lg] 

Cim: Csíkszereda, Kossuth-u. gj 
80. szám. (Plébánia mellett.) g 

2—3 Hg 

Erdélyi püspöki uradalom szőlő- és pincegazdasági intézőjétől. 

244-1911. szám. 1-2 

Megvételre keresünk 
mintegy harmincezer, friss  vágású, négy-öt méter hosszú, legalább 
negyvenöt mi l iméler tőáttnérő vastagságú, egyenes 

TÖ-FENYÖ-KARÓT. 
Az utolsó félévi  hegynövés nem vétetik tekintetbe. Tíz darabból álló, 
mintázott árajánlatot kérek, Gyulafehérvár  állomáson átadva, illetve átvéve. 

E L A D U N K : 
rózsamál i , c s i l l agda i és s t r ázsa i egysze r fe j te t t  uj 
b o r o k a t , hektoliterenként 70 (hetven) koroná tó l kezdve. 

Gyulafehérvár  (város), 1911. évi november hó 28-án. 
E R Ő S IMRE szőlőgazdasági intéző. 

Hölgyek szives figyelmébe! 
Tisztelettel értesítem Csíkszereda váro-s és vidéke hölgyküzönségét 
l i c g y a. b u i a p e e t l t a p a s z t a l a t a l m u t á n 

Hölgyfodrász és hajmunka 
termemet a mai kor igényeinek minden tekintetben megfelelően  átalakí-
tottam, ahol készítek megrendelés után Hajfonatokat,  Lokni-kon-
tyokat, Kalacskontyot, Homlokhaj-frizettet  es mindennemű 
hajbeteteket. Elvállalom a színehagyott hajak tetszésszerinti ujra-
festesnt  kezesseg mellett. Kifésült  hajból keszitek minden 
kivant bajmunkat. — Vidéki megrendelésnél a kifesült  hajat leg-
célszerűbb 35 filléres  bélyeggel a j á n l v a címemre beküldeni. 

A kész hajmunkát három nap alatt visszaszállítom. 
Szép és tartós munkát kizárólag tiszta vágott és preperalt hajból 
érhetünk el. Külön e célra berendezett hajmunka-termem kizárólag 
csakis a nagyérdemű h ö l g y k ö z ö n se g n e k áll rendelkezésére. 

Úgyszintén alkalmi fésülések  divatlap után 
e s z k ö z ö l t e t n e k . Továbbá divathajtűk, 
fejdíszek  stb. Bel- es külföldi  illatszerek 
és kozmetikai szerek állandóan raktaron. 

Elsőrendű munkámról u. m. mérsékelt és határozottan szabott áraim-
ról állandó és elókeló vendég-közönségem tesz bizonyságot. A n. é 
hölgy-közönség szíves pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal 

SZABÓ LAJOSNÉ, hölgy-fodrász, 
C S Í K S Z E R E D Á B A N , KOSSUTH LAJOS UTCA. 

Szolid és pontos kiszolgál ás! 
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N ? h W d ' j z ţ l k a r á c S o o y i n ) ţ g l ţ p ţ t ţ S ( i l 
F É N Y K É P E T CS INÁLTATNI 

BIRÓ JÓZSEF FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERMÉBEN, CSÍKSZEREDÁBAN. 

s t 2 0 - S Z S L Z S L C L - V S C R X O G ' é p e -
Csakis cégűnk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján 

vásároljunk. 
Singer Co. varrógép részvénytársaság, Sepsiszentgyörgy. 
0 Egy a fehernemütömeshez  való utasítási tartól- £ 
0 mázó füzet  bárkinek ingyen kiadatik. 0 

1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítés! Van szprcm'sém a t. liölíjy közönség szives tudomására hozni. 
Ii«>̂ y iinmkíipríini círy «-Isöicnilu lnVsi diszitönövcl szaporo-

K ixái.Mtír a bécsi és párisi mintára dolgozunk és ul>l>un a szemirsés 
iIm-ij va^wink. Imjrv a Ii'jrki'nyusflili  i^éuyi'km'k is mcghiUrlln-tiink. Az i«lény-

szoíi ujtionsá^ok szeptember hó elején megérkeztek. — Állandó raktár 

EGYSZERŰ PISZ- ÉS CYÁSZKALAPOKBÓL. 
Selymek, bársonyok, szallagok, struc- és disztollakból, valamint kalaptük, 
csattok, látylak, ûmmi ..v. k. Glassé kesztyűkből óriási választék. .Min-
. 1 .• 1111111ii kézimunka ilis/.ck i's k.'ll.'k.'kiii.l na^v mkiár. Alakítások és javítások, 
úgyszintén lii.s/.i'ír- lilekalap vasalások elvállaltatnak. — A t. hölgvkiizünség 

szives pártt'u;;ás;U kérve, niarailuk kiváló tisztelettel: 16—52 

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

iltMK/JMtyn4 TT» Tt* 'IK 'It> 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

ftnloenll  flniífUOO  kézimunka üi lete , rövid, szövött és 
DUlCatU r l lg JPa kötött a r m . Brassó, Kolostor utca 29. 
A karacsonyi idényre megerkezett gyönyörű szép vá-
lasztékban: milieu, fuió,  ilivaiipiiniii és gobslin kópék. Niifiy 
rakutr mimUMiuetnü kézimunka-szövetekben, selyme*, jjyiipju- és 
^yapott t'oiiiiUkbiiu. Dus választék férfi,  nöi és cyeriiiek l | ; u ' i s " 
nyakban, trikókban, úgyszintén lérfi  intíok, nadr.igok, gallérok, 

kézelők. nvnkktMiilük és zsebkendőkben -t-a'-' 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközolieinek. 

N a g y k a r á c s o n y i v á s á r ! 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség becses tudomá-
sára hozni, hogy üzletünket 1912. év január hó 1-től 
a Hutter-szállodával szemben, a J akab Gyula ur 
házába helyezzük át s e miatt az összes raktáron levő 
árukat mélyen leszállítóit karácsonyi árban árusítjuk, 
melyről meggyőződést bárki szerezhet. Kiváló tisztelettel: 

Fried Testvérek , Csíkszereda. 

M é l y e n l e s z á l l í t o t t á r a k ! 
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1 Í R T E S 1 T E S ! 
Van szerenesém a na^vérilenlü kü/.ünsé£ becses figyelmét  lelluvm. 
mis/e] ini Rákóczl-uica 23. szám alatti saját házamban'levő 
N YKlKiKS KS KÁKIMTOS Ü'Z LHTK M 11 KN 
niitnl.n szakmába vágó lîîTmkâk clké>zilését Sl K'iî»i»gyuM» készség-
ü l vállalom és f/t  rsinos kivit^lWn. olcsó árak in»?lli't( pontosan «lké-
sziit'in. It'akhii'oii tartok a mai kuniak tm-glt-Mö. >niiitli-nl'él«- nagyságn 

HUCiÁNYOS 1)1 YÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
Im v̂ itt iiiimli-nki [)••*/..Tezliesse szükségletét ép nl 

ninir ... 'I' l..i 

K r > Z l l!i K«»i i-.s l 
Vi'̂ iu a n. é. kij/nus.'^ >/., w - .iiiivuiii ../.un km iii . 
ii kiirsik. valamint mimlen e szuklta vaĵ ij munkák javítását el\;; mi,.in. 
llagamot a mélyen lisztéit k IZMUSI'-;; jéiimlululatii [láltlugásália ajánUa. 

maradtam kiváléi tisztelettel : 17—26 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

© 
O 
O 

© 

* PESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PAPLÓ PESZKA ÉS (SERENPA 
mindenfele  meretben és mennyisegben. 

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 esikszeredai gőzfürész telepén. TELEFON 19. 

Jánosi János Fiai rőfös-  és vegyesáru-
Ozletfikben  egy fiatal  segéd jó bizo-
nyítványokkal felvétetik,  Gyergyó-
ujfaluban.  1-3 

2433. szám. 1 3 
1911. kig. 

Hirdetmény. 
Kászonjakabfalva  község vadászterü-

lete 1911. évi december hó 23-án délelőtt 
8 órakor a községházánál tartandó nyil-
vános árverésen 6 évre bérbeadalik. 

Feltételek a községi jegyzői irodában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Kászonjakabfalva,  1911. évi december 
hó 1-én. 

Oyergyal Bila, 
k. jegyző. 

László András, 
k. biró. 

Csak a 

minőség 
révén lelt 

világhirü 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

1 A hygiemkus 1 

Fal ma kaucsuk 
ágybetét 

minősége 
wmtm e l s ő r a n g ú 

VIDOR ÉS TÁRSA 6ÖZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMON 
á'laudó raktárt tart mindenféle  faauyagokbail,  u. m.: 

PESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á J l a x i A é a a . i c a p h a t ó . 7-52 

Minden szombaton bérvágásokat elfogadnak-
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6ÉPÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
Elvállal ugy épület- mint butortiaztalos munkákat bármily kivánt kivitel-
ben. Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely báz ablakait 
HHHliHtiaiiiaiiHHiinliiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiliiiiiiiii 10 Oap alatt elkészíti. mimmiiimiiiitimiirmiirMiimtimimmmiii 12—52 

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

mii uimim anyagot el- és visszaszállítja. miiiimilimmimiiliiiiiiiiumiiiiiimiiiiii 

FIGYELEiMRE MELTÖ! 
Olcsó munkn nem mindig olcsó, inert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor keső a banat, ezen tapasztalai szakmankban több-
ször fordul  elő, mint bármely nias iparágnál, mert a nagyközön-
ség nz órajavitasnal teljesen az óras őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Kgyuttal tudatni kívánom, hogy űzletein-
beü bizományi raktart rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Mindén egyes cikkért, mely Üzletemből lesz. véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövóre nézve is kérve, szíveskedjenek 
— bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: 

BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 
18-52 

HALLÓI ÉRTESÍTÉS. 
oí 

HALLÓ! 

• • T V | i i ir I Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I I / h Iul I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F6ra.lctá.r C e l k v á r m s e y e részére: 
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. 
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Építési anyagraktár, vasbeton, míikö- és cementárugyár. 
Tudomására adom a nagyérdemii közönségnek, hogy Csikszeredaban, a Kossuth-
La]os-ntca 48. szám alatt nagy építési anyagraktar t rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
•ész darabos és oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb ininóségii. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nad fűzve  stakaturokra es egyéb fák  eitakarasara. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényid, kizarolagos 
eladása. Asifalt  elszigetelő lemez és kauc>uk-aszfdt  nedves falak  es lakásuk szá-
razzá tételehez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és lothailas ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes tödéseket elvallalok. Vssgsrendak bár-
milyen méret szerint. Honyolt cserép agyagból. Vakolat kftpor,  Scliamotte tűzálló 

tégla és föld  stb., mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarlkak  betonból -80—UK), 121), 1 50 -2 00 - 3 0 0 és 4 00 meter átmérőjű Lillák-
hoz, ezek készítését is elwillalom sűlyesztn rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas viza 'ások megadásival. Cemnnt-cserep tiibb-
felo  színben, betoncsövek, hidak es atereszi i/ivsi*. Boton- es mükülepcsöli, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elbeyezése. Itató es etetövJuk min-
den nagyságban. — Blok üres tegla. kíilönösen alkalmas istállók és galionasokn ik. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatet lemszsk. Kemeny- es fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cenientipar-valtalat. uranit-terasso beton sih lm 
kólátok készítése stb. stb. Nagybani eladasoknal megfeleli)  engedmeny. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával es rendeleseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szives támogatást ker kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda. 

• X ^ X X J C J t X J t X J t X X X o C J t J t J t .ft&ife  J W t a a t t f a f c  J t j f c a a f 

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 szíjgyártó-üzletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
emiilett 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 
MUcé-titea le. szám. 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 
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GüIŰDer motorok (Diesel rendszer), 
Corona nyersolaj-motorok, inrljina-
lelepek, teljes mâ as, felmap  és 
sima orlii malom Mezesek. 

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. 
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ü j bútor, varrógép- es kerekpar nagyraktár! 

C f + c i o  i+zí o I Van Szerencsem Csíkszereda varos es vidéke nagy-
L l l c o l l c o I ei'demü közönségének szives tudomására hozni, hogy 
Csikszeredaban a Kossuth Lajos-utca 9. sz<im (Lukacs Juliska 
bj ip .nota) he.yisogiibeu egy teljesen u j modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerekpár nagyáruházamat 
megu>l t j l t III, hui r.hiarun tanúm a legkényesebb igeiiyei-uek meg-
leieiu ón.-ze» buioid.HMi.oi.at es u-ijes ganiiliiraka', II m.: szalun , ebedlo-
es baloszutia bereudezesek, vaiainnii \as- e.> ivznuiurok a legjobb gyart-
mauju, tiujiilotl es bórszekek es o.,jai gy-innr.tn^u lotlou székek, modern 
eüedlo díványok, valódi loszor és airik madiacuk jutányos arak mellett, 
továbbá tükrök, kepek ortasi nagy választékban. Varrógépek es kerek 
párok ti—10 evi jótállás mellett, melyekből íaktarun tartom, az összes 
legjobb es legmegbízhatóbb gyaitiiianjok.it mindenféle  szubó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamiut valódi Smger karikaliajós es 
central bobbiu varrógéprk díszes kivitelben is. a legjutáuyosiibb arak 
melleit, kedvező tizetesi l'eltetelekkel is az eredeti árban számítom, min-
den árfelemeles  nélkül, raktaron tartom az összes varrógepek- és kerék-
parakhoz mindenfele  alkatrészeket, javításukat jutányos arert eszközlök. 
Elvallalok tovablia míudenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó muukálatok jutányos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azon kellemes hely-
zetbe jutottam, bogy áruimat csakis a legelsó éa legnagyobb gyárosoktél 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani. Magamat 

közönség szives figyelmébe  ajánlva es becses pártfogását  kei; 
Aokermann Ignatz asztalos, kárpi tos es díszítő, Csíkszereda. 

Főraktár Gyergyószentmlklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 

>11̂ .11. ot. .11. »11/ ill/ >11/ ^ 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

PORTLAND-CEMENT-tSYAR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: AlBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTARU-RAKTÁRÁBAN. 




