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Kéairatok nem adatnak '" 

Béke vagy háború? 
Csíkszereda,  1912. február  5. 

( É ) A legutóbbi politikai események 
ismét a béke kérdését tolták előtérbe. 
Amióta Khuen-Héd' rváry Károly mi-
niszterelnök szembajából felépült  és uz 
uralkodó elótt feltűnő  hosszasan refe-
rált a helyzetről, a kibontakozásnak 
ujabb eshetősége kísért. A miniszter-
elnök egymás után lép érintkezésbe az 
ellenzék vezérflaival,  kikkel beható esz-
mecserét folytat,  mely körülmeny arra 
enged következtetni, ho^y bizooyos köl-
csönös engedmények á n u létrejöhet a 
regen óhajtott béke. A kormánynak ez 
a lépése legalább azt bizonyítja, liogy 
uz eddigi meddő kísérletek után ko-
molyan gondol a béke lehetőségeire 

Az az egy bizonyos, hogy a liosz-
Hzas eredménytelen küzdelem uz ország 
érdeke ellen van és szerlelett káros 
hatást gyakorol annak közgazdasági 
állapotára. Az ország kátyúba jutott ke-
reke mennyivel i lőbbre baladna, ha az 
örökös harc és háború helyett békés, 
eredményes munka következne. 

Kétséget nem szenved azonban, hogy 
a politikai pártok kőzött óriási Ur tá-
tong, melynek áthidalása, szinte a le 
hetetlen-léggel katáro.i Ép ezért min-
denki bizonytalanságban vun a legkö-
zelebbi jövendő felől.  A hosszas tusa 
kodás, a még jobban elmérgesitett ellen-
tétek, u véderó-javaslatok és választói 
jog éles szembehelyezése legkevésbbé 
kecsegtetők a helyzet tisztázására. — 
Amint mondani szokták, papiroslorma 
szerint a b^ke létrejötte majdnem ki-
zártnak tekinthető. 

Ha a tényeket vizsgáljuk, a Kossuth 
párt közelebb áll a békéhez, mint a 
háborúhoz. Követelései uem olyan int; 
revek, melyekkel Bzemben alkudozni 
ue lehetue. É-Í azt hisszük, hogy a béke-
akció sorsa nem is itt dől el. 

A Justh-párt az, melynek választói 
jog kell, vagy pusztuljon miuüen a föld-
színéről. Jelszava az általános, egyenlő, 
titkos és községenkinti, mely ha nincs 
törvényerőre emelve, kiiátás niucs meg-
egyezésre. Fegyvereiben nem válogatós, 
mert az utca demonstrációjától kezdve 
eszközeitől egyáltalában nem riad vissza. 
Hogy ily körülmények között a minisz-
terelnök mikép hozza létre a békét, 
azt megjósolni e pereben igen nehéz 
lenne. 

Van azonban egy döntő fontosságú 
körQlmény, mely a maga rideg valósá 
gában a békeakció sikeressége mellett 
ssól. Alig hihető, hogy ez eltévessze 
hatását . Ez pedig nem más, mint az 
ország közvéleménye, az ország érdeke. 
\ most folyó  tárgyalások kell, hogy 
kölcsönösen engedekenységre vezease 
uek. Beláthatatlan harcoknak, eset leges 
uj választásoknak é s az ezzpl járó te 
mérilek idöpoosékolásnak bekövetke-
zne az ország érdeke ellen volna. 

A béke lé t re jö t téhei megértés kell, 
w -g pedig a i általános valasztójog te-
i ' u . A kormány hive az általános vá-
lasztójognak és az ujabb események 
határozottan arra engednek következ 
tutni, hogy a kérdést még ez évben 
tárgyalás a lá óhaj t ja venni, sőt a tit-
kosság és kOzségeokéoti választás te 
réu is engedményekre kész. Ez kell 
legyen az a fogantyú,  mely a politikai 
pártok kOsOtt békét hoz létre. 

Mert bogy is áll a dolog ? A kor-
mány ha egyezségre nem lép az ellen 
zékkel, folyhat  vígan tovább az ob-
strukció, mert a legutóbbi évek poli-
tikai eseményei azt kétségtelenül be-
bizonyították, bogy az ellenzék szövet-
kezve, avagy külön-ktllön is képes akár 
évekig obstruálni. Uj választások el-
rendelése sem vezet célhoz, mert annak 
lezaj ása után ismét csak ott vagyuuk, 
ahol voltunk. 

Viszont a Justh-párt, ha sz általá-
nos választójogot tető alá akar ja hozni, 
előbb békét kell kössön, mert abban 
bizonyos lehet, hogy Bécsben addig 
uem járulnak hozzá az általános válasz 
tojogboz, mig a véderöjuvuslutból — 
igy vagy ugy — törvény nem lesz. A 
lechuikazásnak niucs erteline, ezt jól 
tudják Justhék is, mert u legutóbbi 
évek hosszas küzdelme u magyar ve-
zényszóért épen őket kényszeritette, 
hogy kikapcsolják azt, amiért oly ádázul 
viaskodtak. 

ISuuima sutnmaru'ti a béku lehető-
ségű mindkét rcszról kézenfekvő,  mög 
hu a politikai pártok érdeket tekintjük 
is, mert a további kísérletezés célra-
vezető nem lehet, de arra igen alkal-
mas, hogy az ország tovább is sínylőd-
jék az ádáz, mesterségesen kiélezett 
politikai harcok alatt. 

Radikálizmus. 

= A nagygyakor l a tok . Az idei 
nugygyakorlatok, a melyeken a teiues 
vári és nagyszebeni hadtestek vesznek 
részt, valószínűleg a nagyszebeui lud 
test területén lesznek. A főhadiszállást 
Kolozsváron rendezik be. A nugygya 
korlatok fővezére  Ferencz Ferdinánd 
főherceg  lesz, a ki mellé Schemuu Ba 
lázs vezérkari főnököt  osztják be. — 
A terep megszemléléso azonnal meg 
történik, mihelyt az időjárás kedve 
zőbbre fordul. 

E n g e d m é n y e k . Bécsi  beava-
tott  forrásból  jelentik  hogy Héder 
váry bécsi  tárgyalásai  reményt  nyúj-
tanak arra, hogy a miniszterelnök  a 
katonai  kérdéseket  illetőleg  további 
engedményeket  ért  el. 

— Az erdélyi képviselők. Az 
erdélyi képviselők 11-én ér .ekezletet 
tartanak. Az értekezlet tárgya a vasúti 
tarifaemelés  és a földgáz  ügye lesz. 

— A varosok segítsége. A bel-
ügyminisztériumból értesi ettek a váro-
sok polgármestereit, hogy a városok 
államsegélyéből még csak az idén osz-
tauak ki segélyeket, azonban a többi 
négy milliót nem osztják szét s a jö-
vőben minden város csak annyit kap, 
a mennyi az eddigi négy millió koro-
nából reá ja esett. A városokat a to-
vábbi segély elmaradásáért kárpótolják 
olyképpen, hogy a rendőrségeket álla-
mosítják és igy a rendőrség fentartási 
költségének jórészét az állam veszi át . 
Az államosítás jövőre az egész vonalon 
keresztülmegy. A városi törvény is ké-
szen van s abban az autonómiát ki-
egyenlítik és igy kevesebb lesz a jó-
váhagyást igénylő törvényhatósági ha-
tározatok száma. 

Csíkszereda,  1912. február  5. 
A budapesti rudikálizinus főiskolai 

kireudeltsége, a „Galilei kör" uiár évek 
óta makacs és elszánt harcot hirdet 
Isten és a tételes vallások ellen. Ez a 
harc jóidéig csak az egyesület saját 
hatáskörében tolyt, inog pedig ugy, hogy 
a flatai  galileistat csinos plakátok hív-
ták fel  a kör előszobájában a teleke 
zetnélkülisé, re. E nyomtatványok a tit-
kári szobát jelöltek meg. mint azou he-
lyet, uliol bármelyik tételes vallás hive 
a legrövidebb idú ulatt és tökéletesen 
fájdalommentesen  tclekczetuélkUlivé le-
het. Miután a kör e tárgyban nem adott 
ki hivatalos statisztikát, csak fautuziúuk 
segitsegevel tudjuk elkepzelui, hogy 
Poltacsek es Morbitzer elvtársak hány 
hívőt veitek el egyházaiuktól. Mosta 
naban azonban ez a cseudes halászat 
mar nem elegili ki a fiatal,  tettvágyo 
rudikulisiáktti es ezen elhatározták, hogy 
nyíltan uiegüzeuik lsieuuek a háborút. 
A fóv.iros  utcáin uugy citromsárga pia 
kalok jelentek meg, amelyük a Galilei 
kör vezetősége neveben megígérték, 
bogy a legközelebb maga Kunü Péter 
nyugalmazott reáliskolai tanár, igen, ő 
wuga fogja  eldönteni, vájjon alkalmas-e 
a vallás szociális feladatuk  "1 végzésére 
— igen, vagy nem. 

A nyugalmazott tanár ur megtar-
totta előadását és röviden, tömören, 
mondhatnók gyilkosul! végzett a válla 
sok intezmenyevel. Azok, akiket e uem 
mindennapi szenzáció az előadáshoz 
vonzott, konstatálhatták, hogy Kuuü 
Peter ur nem merül bele a részletekbe, 
hanem egyetlen e g j cézári kézmozdu-
lattal súj t ja mágjara uz összes hitelve-
ket es intézményeket. A Hatul galileis-
ták visítottak az örömtől, amikor lvunti 
ur kijelentette, hogy ó moderu ember, 
hogy ó szociális elete-: el és semmifele 
vallásra uincsen szükségé. .Végre" kiál-
totta egy tizeuhbt esztendős elvtárs az 
ajtóban es hangjáu keresztül csengett 
a melysége» ineggyözódcs, hogy mind-
azon kérdéseket, amelyek az emberi-
séget évezredek ota izgatják, most ra-
dikálisan egyszer és mindenkorr-a meg-
oldották. 

A magunk részéről uem vesszük 
rossz néven Kuuü Peteruek, ha szabad 
idejét Is'.en és a vullas elleni küzde-
lemre fordítja.  Ha jól euiküszünk ez a 
törokvó fiatalember  néhány esztendő 
előtt mindenáron élveinek vértanuja 
szeretett volna lenni es a célból egy 
vidéki reáliskola keretein belül nagy-
szabású tevekenysegei tejtett ki, egye-
bek közt paralizist tudezett fel  az Ar-
pádkori királyokon és az utcasarkokon 
torrudalmi szonokiatoKat tartott. — Á 
reakció azonban gonosz maliciávul uem 
vett tudomást a tauár ur teszkelódése-
ről, nein csapta el es uem csinált be-
lőle vértanul. Mivel pedig ó mindenáron 
Budapesten akart tribuuus plebis lenui, 
végül is kéuyteleu volt ou ten t cs tisz-
tán sa já t elhatározásából nyugdíjba 
meuni. Ezek utáu nem csodáljuk, hogy 
Kunfi  Pé te r ur egy meghiusult vérta-
núság egész gyüiotetévei gondol mind-
azokra, akiknek az évezredek folyamán 
mégis sikerült vallási meggyőződésükért 
martirhalált elszenvedni. Kevesbbe lel-
kesedünk azouban a Galilei kör pro-
pagandájáért . — Valószínűnek tartjuk, 
hogy es az érdemes testület a szent 
modernség nevében számos busz «ven 

aluli ifjúból  csakugyan feiekezetnélkülit 
fog  csinálui, de hogy ugyancsak har-
minc éves korukbm hálával gondol-
nak-e majthvreszn-erre az eredményes 
propagandára, abban erősen kételkedünk. 

Ai erúélrréai második iniiterültl eMtiiet kiTitilos kdleBÚreL 
3—912 szám. 

Meghivó. 
Több fontos  — a választmány határozatát 

igénylő — iigyuek záros határidőn bellllí sür-
gős elintézése válván szükségessé, az erede-
tileg március hóuapra tervezett választmányi 
ülés helyett — a szinikerületi választmány 
tavaszi rendes  ülését  1912. évi február  hó 
17-ikének  délelőtti  10 úrája Csíkszeredában, 
a színtársulat jelenlegi működési helyére ezen-
nel kitűzöm és arra a t. választmányi tag 
urakat és a kerület színigazgatóját tisztelet-
tel meghívom. 

Az ülés jelzett időben lenti tárgysorozat-
ul a vármegyeiláza kisebb tanácskozási ter-
mében l'oK megtartatni. 

Ktlkérem a kerületet alkotó állomáshe-
lyeknek a szervezeti szabályok értelmében 
ilietekes hatóságait, bogy az állomáshelyek 
képviseletéről a szervezeti szabályok 3., 6. és 
8 §§-ai értelmében idejekorán intézkedni és a 
kiküldött választmányi t.-ig urak neveit, to-
vábbá Csíkszeredára érkezésük idejét Júzsa 
liéza szinikeriileli választmányi titkárral leg-
később február  hó 15-ig közölni szívesked-
jenek. 

A tárgysorozat nagy fontosságára  való te-
kintettel kívánatosnak tartom, hogy az Ülésen 
minden állomáshely magát képviseltesse. 

Csíkszereda, 1!>I2 évi február  hó 2-ikán. 
h'bllav  s k., 

tírH!tí<t</j/fllé*i  K'I'{>RIKTIÜ, 
ti nzinikerillet  rátuszmáu^árntk 

elnöke. 
Tárgysorozat: 

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

kiadásokról és azok fedezetéül  szolgáló be-
folyt  tagdijakról; 

3. Élőpatak fürdőigazgatóságának  átiratá-
val kapcsolatosan végleges határozathozatal a 
fürdők  sziníidényeinek további engedélyézóse, 
vagy- megtagadása tárgyában; 

4. Petrozsény község képviselőtestületének 
határozathozatala, mely szerint a kerület szín-
igazgatójának a folyó  színházi évre játékjog 
engedélyezését helyezi kilátásba; 

5. Hátralévő sziniidények sorrendjén és 
beosztásán eszközlendö változtatások; 

G. A színigazgatóval kötött Bzerződés 2-ik 
poutja értelmében a próba év lejárta utáni 
időre határozat hozatal; 

7. Indítványok. 

Szinészet 
Csíkszereda,  1912. február  6. 

Közönségünk a sziniévad második felében 
is megtartotta azt a kitartását, melylyel a síi 
uielőadásokat látogatni kezdte. Az elmúlt bét 
előadásai is telt liaz elótt folytak  ie, ami leg-
jobban bizonyítja, bogy közönség éa színe-
szeink megértettek egymást. 

Szerdán Planquette szép zenéjtt, regényes 
operettje .Kipp van Wínkle" szerencsésen tyit-
tatott tel. Az operett szépségei és fülbemá-
szó zenéje igen kellemes estét szerzett a kö-
zönségnek. Az előadás általában jó volt. A 
szereplók közül Füredi Vilma Liszbetjét kell 
kiemeluUnk, kinek éneke és jatéka kielégí-
tette a közönséget. Szerdahelyi Kálmánt mar 
sokszor láttuk, legtöbbször kisebb szerepek 
ben, de kevés sikerrel. Ez estén jó szerepet 
kapott, melyben énektudasát megfelelően  ér-
vényesítette. Játéka azonban még mindig nem 
elégít ki. 

Csütörtökön „Tompa Kálmán felléptével* 
„á papa", Flers és Coiilavet vígjátéka volt 



2-lk oldal. C S I K I L A P O K 6. 

szinen. Hogy > színlap ai igazgató .felléptit" 
miért jelzi naponta, azt igazán furcsának  le-
het találni, hacsak nem .vendég", mert hogy 
az igazgató a legelsőrendU vidéki miivész, 
azt egyetlen „felléptéből*  is a közönség bi-
zonyosan megállapította már. A cimpszerepet 
ide Larzac gróf)  annyi mllvészettel és közvet 
lien természetes könnyűséggel adta ma este 
is, hogy az ember majdnem zavarba jón, vál-
jon a felelte  gyorsan pergő könnyilség nem 
esik-e a megértés rovására'/ A darab kon-
cepciójának azon végkifejlése,  hogy az apa 
elszereti a lia menyasszonyát és azt feleségül 
is veszi, alig elégili ki a nézőt azzal, hogy a 
falusi  matt tiu is megkapja a maga falusi  li-
bácskáját, mert az apának túlhajtott kurtizáns-
ságát csak a ledér francia  ei köles veheti be 
a maga tág felfogásával.  Tjinpa Irina tíeor-
ginaja megennivaló kis ezöszke volt s mint 
ilyen feltétlenül  okot adott arra, hogy apa és 
fiu  bolonduljanak ulánna. Bakó, Jean szere-
pében éppen otthon volt, a mi aunál köny-
nyebb volt.neki, mert a más szerepéhez illó 
bátortalan tartózkodást más szerepeiben is 
érezteti. Makai az abbé szerepében egy mű-
vészi felfogással  ügyesen kidomborított alakot 
mutatott be, a nélkül, hogy túlzásba látszott 
volna menni. A kis Rózsahegyi Sári (Colelte) 
és Kertész (Cbarmcuil) kisebb szerepűket meg-
felelő  játékkal jutatták érvényre. 

Pénteken Schönherr Károly a „Hit és haza' 
cimü három felvonásos  népdrámáját adták 
eló szép számú közönség elölt. A hatásosan 
megírt darab egyes megindító jeleneteit 
közönség zajosan megtapsolta. Kott Kristóf 
szerepében Tompa Kálmán osztatlan sikert 
ért el. Művészi jatékával a közönséget nem 
egyszer ragadta el. A darab sikerét jagyban 
előmozdították Székely Károly, Saáry Margit, 
Tompa Béla és Makay lilemer. Jó volt ez 
estén Bakó Lajos a császár csatlósának sze-
repében. 

Szombaton Martos Kerencz és Ríayi Ala-
dár hires operettjét .A kis grófot*  adlak szi-
uészeink. — Meséje nem épen sablonos. — 
Van benne inventió és bebizelgően bájos is. 
Agárdy grót, a deresedő baju, talpig katona 
megakarja házasítani (iát, a ki meg zöld és 
feher  liliom. A kiszemelt: — a szokásos dol-
lai királynő, operettszerüen szép is, bájos is, 
ki még se megy a szerelem; a kis Laczi 
grófnak  nincs gyakorlata. Kap tehát ti hóna 
pot a praxisra. — AZ apa szerződteti egy kül-
telki színház priinadounáját inü-mainájával 
együtt és a Kocsonya neveló ur felügyelete 
alatt elküldi őket Sorrentóba. Ú maga pedig 
leendő menyivel átutazza a praxis idol és ud-
varol a fia  helyett husz.irosan. A kis gróf 
megtanul szeretni, — sót egymásb i szeretnek 
igazán, őszintén a színésznővel, Miss Howord-
nak pedig a papa kezd tetszeni. A hat hó 
letelt. Válni kell 1 Szakítanak 1 AII a szerelem 
nagy. A papa uem egyezik bele a házas-
ságbal Titokban összekel a kis gróf  az ide-
álisán megnemesült útszéli virággal. Miss Ho-
ward kijelenti nem kell ueki a tiu, de igen a 
papa. No — és a papa igazi huszár, — nem 
retirál. Áldás stb. 

A muzsikája ennek a nagy operettnek 
mind végig Bzép, kifejezésteljes,  — niveaus. 
A II. felvonásban  a líózsi és Miss Howard 
kettős jelenelében meg igazáo oly csudaszép, 
elbájoló, hogy az embert beleringatja az édes 
illúzióba: Sorrentóban vagyunk. 

Az előadás mindenben méltó volt a szép 
darabhoz, szép muzsikához. Megérdemelte a 
nagy érdeklődést és zsúfolásig  telt házat. — 
A siker pálmáját Sándor Ilonka és Tompa 
Béla hozták el. Sándor Ilonkát nagyon di-
csérni — olyan jól ismerjük már — ízléste-
len volna, de jól esik megmondani az igazat: 
szerepét betöltötte. A kUlteleki sziniiuz pri-
madonnáját, az útszéli virágot jelenítette meg, 
s ennek a virágnak ideális szerelmét — a 
megtisztult érzést az elvitatbatlan illatot érez-
tette velünk ; illuzionált és ez nagy szó I — 
Énekszámai ep oly szépek voltak mint maga 
a muzsika: élveztük ! 

Tompa-Bélát, hogy külön és hosszasan nem 
dicsérem, csak az az oka. mert a felesége 
feliékeiiy,  hátha nem férfi  a kritiku-i. Ugy is 
szeretjük ót. 

Török Kornélia ismét a tőle n.egszokott 
routinnal játszott — megérdemelte ások tap->0'. 

Rózsahegyi Snri nem találta bele magát 
egészen a szerepébe, — lugalábh mi eleve-
nebbnek, szelesebbnek éa kevésbbé auyosko-
dónak fogjuk  fel.  Azért nzouban szé|> volt. 

Füredi Vilmáról azt mondottak bájos kis 
kokott volt. No és a legjobb kritika — sze-
repéhez. 

Makai és Kertész szokott jók voltak. Mind-
kettő a közönség kedvence. Kertészen külö-
nösen sokat mulattunk De a Jó Isten meg-
áldja, miért kicsinyel le minket annyira I 

Nem élűnk mi az Isten háta mögött egé-
szen. Hogy a filozoptert  lássuk benne, nem 
kell azért araszos orrot ragasztani I — és „a 
fene  egye meg" — (pardon es nem önnek 
szél Bzlnéaz ur) hogy kedvemre nem dicsér-
hetem, ezt az öntől elplagizált klasólását nem 
tudná elfeledni!  Nem epen mostanről van szó. 
Szél ez a herceg, a márki, a zsidó és paraszt 
Kertész urnák, szól a szalonban és kocsmában. 
Ezek a szerepek nem egyformák  I Próbálja 
csak, hogy .a fene  ne egye meg* I 

Ugyanezt akarjuk mondani a traln önkén-
tes urnák is. Zsidót tehet Játszani ugorka orr, 

kihasadt bricsesa nélkül is cravatlival is, mert 
igy a fortschriftmüssig.  A jó tanácsért ugy-e 
nem neheztelnek? 

Vasárnap Dálnoky Lajos .A pesti gyerek" 
e. falusi  története igen jó előadásban ment. 
Első helyre kell tennünk Tompa Kálmán Ba-
rázda Laciját, amely kitűnő alakítás volt. — 
Feltűnt jó játékával és csinos megjelenésével 

létesülne. Ha erre nincs kilátás, akkor kisebb 
kiadásban meg kell azt magának a várme-
gyének csinálnia I A lépéseket megtenni még 
nem késő. Az első eshetőségben nem bizom, 
mivel az emiitett cikkben a feltételeknek 
egynéhány olyan pontja is van, amelyet nem 
találunk fel  Csíkban. 

Az imént idézett részben is ott 
r QIIUUI IV lawaDVIII OD wiuug - - - - - _ , , 
Rózsahegyi Sári. Több dalt is énekelt mér- .nemzetiségi vidék", mely szerint tehát Déchy sékelt sikerrel. Kedves pár volt Tompa Irma 
és Tompa Béla, kiknek eredetiségén éB ked 
vességén jól mulatott a közönség. Szerdahelyi 
Kálmántól egy pár szép dalt hallottunk éne-
kelni. Végűi ki kell emelnünk Kertész Sán-
dort Figura Vince harangozó szerepében, aki 
egész este a közönséget állandó derültségben 
tartotta, amiért sok megérdemelt tapsot ka-
pott. Jóizü kupiéit többször meg kellett is-
mételnie. 

Hétfőn  az „Eszemadta" vlg operett másod-
szor került szinre zónaelőadásban. 

Kedden Sardou világhírű színmüve, „Fe-
dora" telt házat vonzott. Az előadástól töb-
bet és jobbat vártunk. Fedora hercegnő sze-
repében Saáry Margit Bzép toilettjeivel és jó 
megjelenésével hatott, de nem tudtuk felta-
lálni benne azt, akit Karenin Annában lát-
tunk. Tompa Kálmánnak határozottan ártott 
a túlságos gyors beszéd, főleg  a harmadik 
felvonásban  Jámbor Qyörgy ismét bebizonyí-
totta, hogy szerep neki nem való! Karban 
jó lehet, de önálló szerepre nem alkalmas 
Nem érzi jól magát a színpadon, mozdulatai 
esetlenek, bizonytalanok. 

• 

E héten szinre kerülnek a következő da-
rabok : 

Szerdán: .Csittulj szivem" énekes bohózat 
felnőttek  számára. 

Csütörtökön .Éljen a király* vígjáték. 
Pénteken „Bánk bán" díszelőadás. 
Szombaton .Lengyel menyecske" nagy-

operett. 
Vasárnap délután félhelyárakkal  „Falu 

rossza" népszínmű és este „Babuska" operett 
másodszor. 

# 

Szombaton este a kaszinó term.'iben fé-
nyes ismerkedési estély volt,' melyen megje-
lentek Gyalókay Sáudor főispán,  a sziupár-
toló-egyesület elnöke, Jeney László kir. ügyész, 
a szinUgyi bizottság elnöke, a szinügy barátai 
nagy számban és végül a színtársulat tagjai 
Az estély jó hangulatban a reggeli órákig 
tartott. 

Megyénk és a Nemzeti Park. 
Olvasom a Természettudományi Közlöny 

ez év 2-ik számában, hogy a „Nemzeti Park 
hazánkban is közeledik a megalapítás stádiuma 
felé.  Ez a kérdés azért érdekelheti Csikvár 
megyét, mert az eszmét felpenditő  szakem-
ber — Décby Mór, híres földrajzi  kutató — 
a fentirt  folyóiratban:  „A természet védelme 
és a nemzeti parkok" c. cikkében ezt irja: 
„....azt találjuk, hogy Nemzeti Park alapítá-
sára leginkább a határszéli tájak alkalmasak. 
Akármelyikre essék is választásunk, bizo-
nyos, hogy a magyar Nemzeti Park nemzeti-
ségi vidékre kerül". Nemzeti Park alatt olyan 
területet értünk, amely a kultura természet-
romboló hatása alól egyszersinindenlcorra ki-
vonatok, hogy a természetrajzi emlékek (ős-
nörényzet es állatvilág) legalább egy kis 
helyen fennmaradjanak  az utókor számára 
is. Az elnevezés a National Parks-tól ered, 
mivel e nemben ez az első. Ma azonban min-
den kulturáltam letesitett ilyet, sót tehető-
sebb magánemberek is. Csak a közelbe látó 
üzleti érdekeltség vetheti ellent, hogy kár 
egy jókora darab földet  parlagon hevertetni. 

De ezek nem gondolják meg azt, hogy a 
kulturával ma olyan természetrajzi kincsek 
pusztulnak el, melyek talán inár egy pár év-
tized múlva is, turisztikai nevezetesseg számba 
mennének. 

Például őserdő ma még, kevés bár, de 
van több helyén is hazánknak. Ez most meg-
osztólag hat a turistákra, de ha ez őserdők 
elpusztulnak, akkor mindeuki oda fog  menni, 
ahol még láthat ilyeut. Ezért a Nemzeti Park 
helye a turistaság búcsújáró helye íész, arai 
már anyagi hasznot is jelent a környéknek 
A Nemzeti Park közeiében turista telepek 
keletkeznek. A Nemzeti Parkban absolut és 
minden élő lényre kiteijedő vadászati tila-
lom miatt — mely csak az esetleg tulságo-
Ban elszaporodó, s másutt is még előforduló 
duvadra nem vonatkozik, nálunk csak a far-
kasra — a már ritkuló nagyobb vadak jól 
elszaporodnak, s igy a vele összefllggó  terü-
letekről sem pusztulnak kl. A jövőben pedig 
a vadászterületek bérhozadéka rohamosan 
emelkedni fog.  Tudományos és esztétikai 
szempontból pedig fel  sem. ÍB becsülhető ez 
intézmény haszna. Szóval igaza van Déchy 
Mórnak, midőn ezt irja: „A magyar Nemzeti 
Park megalapítása eseménye lesz kulturális 
életünknek, a ezzel az alkotásunkkal méltán 
számot tarthatunk minden müveit nép, az 
egész müveit világ, és hazánkban az utókor 
meleg elismerésére és hálájára. Már moBt, hogy 
in mediaş res folytassam,  megyénknek érde-
kében állana, ha • magyar Nemzeti Park itt 

eleve kizárja a magyar lakosságai Csíkot. 
(No meg Háromszéket is.) De ezt ilja: .Min 
denekelőtt tehát ki kell szemelnünk az első 
Nemzeti Park helyét, lehetőleg ŐBÍ állapot-
ban maradt, ritka lakosságú vidéken, mely 
mező és erdőgizdaságilag küiömben is cse-
kély értékű. Valami olyan 1800-2000 méte 
rig emélkedő, enlóboritotta, vadban gazdag 
vidékre gondolunk, amelyet éles természeti 
határok vesznek körűi. 

Srerző azért irta, hogy ezen park nemz» 
tiségi vidéken lesz, mert ott, ahol magyar 
nép is lakik, nincsenek meg az általa felso-
rolt előfeltételek.  De ba az 1800—2000 mé-
terből á—3 száz métert le lehetne alkudni, 
akkor már Csík (és Háromszék is) szóba jö-
hetne. 

Ez a két* megye az, amelynek területein 
az egész országban legnagyobb teogerszio-
feletti  magasságban színmagyar, — illetőleg 
székely — nép lakik. Csíkot általában zordo-
nabbnak, vadabbnak tartják, tehát előnyben 
lenne Háromszékkel szemben. Baj azonban, 
hogy két gyönyörű tavunk, a Gyilkos tó meg 
a Szent Anna tó környékei már nem jöhet-
nek számításba. 

Egyiket sem övezi őserdő nagyobb terüle-
ten, de meg előbbinél valami vízműről hallok 
panaszkodni, utóbbi mellett pedig a Mohos tó 
Keresztül-kasul sáncolva várja a legelővé 
való változását. Pedig ez a Mohos tó esetleg 
nyomós argumentum leendett volna amellett, 
hogy a Nemzeti Park itt létesitessék. Mert ez 
az egyetlen terület hazánkban, ahol a mo-
csári fenyő  tenyész. De küiömben sincs ak-
kora darab ingoványos terület 1030 méter 
magasságban sehol e honban 1 

Pusztulásával a vidék nagyot veszít ere-
detiségéből. Mi élők azonban még gyönyörköd-
hetünk benne, mer thogy nehezen adja meg 
magát- De közbirtokossági terület amúgy is 
alkalmatlan. Van azonban a „Csikvármegyei 
magánjavak" kezén több óserdóboritotta terü-
let, van kulturcélra fordítandó  tőkéje is, 
tehát Itt aránylag könnyen lehetne az egészet 
nyélbeütni. AZ uzi véderdőnek minősített 
területek már most is kizárják a fahasznála-
tot, ezeknek, ill. ezek valamelyikének egy 
Nemzeti Park nívójáig való emelése — per-
sze szomszédos területekkel nagyobbítva — 
nem is kerülne tul sokba. Egy ilyen tény-
nyel Csikmegye az ország turistaságának a 
figyelmét  rögtön felhívná,  illetőleg egygyel 
több okot adna az ide jövetelükre. 

Megyénk természeti szépségeit ma még 
kevesen méltányolják, ami jórészt ugyan csak 
.a kellő reklámozás hiánya miatt vau. Pedig 
sok olyan tényező van itt, amelyek együtte-
sen aztán a magyar turistáknak egyik leg-
idillikusabb kirándulóhelyévé predesztinálják e 
helyet. Azért írom, hogy a „magyar turisták-
nak", mert azok itt itthon érzik magukat, ha 
el-el tévednek, az előbukkanó pásztoroktól 
hamisítatlan magyar nyelven kapnak útbaiga-
zítást, akik aztán talpraesett választ adnak 
nz idegennek, s nem állnak meg élő kérdő-
jelként, mint a magurai tótok. 

Az erdők pusztáin — gyönyörű ellentét e 
haragoszöld fenyvesekkel  — keveretlen állo-
mányú, erdélyi fajla  csorda legel. A falvak-
ban népművészet non plusz ultrái, a világhírű 
galambbugos kapuk köszöntenek. Hegyen-völ-
gyön szabad, agyon nem épített borvizforrá-
sok tömege stb. stb., mind olyan körülmények, 
melyek megyénk szépségeit emelik. Ezeket 
sem kellene elhanyagolni, az idegenre legelő 
ször is ezek hatnak, ami küiömben terme sze-
tes is, mert az elvitázhatatlan, hogyha a 
hegyeket zordonságuk szempontjából vesszük 
és rőffel  mérjük, akkor bazánk több vidéke 
van Csíkkal Bzemben előnyben. Ott mindjárt 
a Tátra, amely valóban legszebb pontja Ma-
gyarországnak. De őserdő itt is van olyan, 
mint ott. o'yan kolosszális uiéretü fenyőfát, 
mint amilyent Csíkban láttam, azt hiszem ue:n 
lelünk ott. 

Ezekből a legnagyobb, életerős pe.dányo-
kat meg kellene menteni még olyan helyen 
is, ahol az erdő faanyaga  ei van adva, vagy 
eladás alá kerül. A baakabéli Vörösviz mel-
lekéne gondolok, midőn e sorokat írom, ahol 
1.20—1.30 méter átméretü példányok vannak 
Tí mos elárverezett őserdőben. Ha már a zö-
mének hullnia kell a fejszecsapásoktól,  lega-
lább néhány hagyassék meg irmagnak, melyek 
a kiirtott környezetből visszamaradván, teljes 
nagyságukban érvényesülnének, s bámulatba 
ejtenék a turistát. Megjegyzem, bogy a Bas-
kát csak éppen felemlítettem,  mint olyan he-
lyet, ahol még őserdő van, anélkül, hogy azt 
és környékét célunkra alkalmasnak találnám. 
Mindenesetre ennél alkalmasabb terület is 
akad olyan, amely a magánjavak kezén van. 
De ehhez most még nem tudok hozzászólni, 
mivel csak Alcsikot ismerem. Igy térképről 
nézve a tölgyesi járás egynémely vidéke 
látszik a legalkalmasabbnak. De es részlet-
kérdés, ami felett  lehet înţjd tanácskozni, 
igaz, bogy nem sok Ideig. 

A teendő előszőr ÍB az, hogy illetékes he-
lyen ejtett puhatolózással meg kell tudni, 
hogy számíthat e megyénk arra, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Parkot ift  létesitik-e? Ha a 
válasz elutasító, vagy bizonytalan, akkor egy 
ilyen létesítésével ki kell vívni az elsőséget. 
Emellet az állam aztán állithatná fel  a máso-
dikat, ha lesz kettő, annál jobb. Nemetor-
BZágban van tán 5—6 isi A munkálatot egy. 
erre a célra alakított egyesület karöltve a 
magánjavak igazgatóságával indítaná meg. De 
egy turista egyesület amúgy is alakítandó 
lenne. Vannak itt elegen, akikben elég fogé-
konyság van a természetszeretetre, álljanak 
azok össze, hogy aztán megbeszélhessék az 
ezen Bzellem terjesztésére, s megyénk szép-
ségeinek a lapok utján írásban és képben 
való megismertetésére a legjobb módot. Az 
egyesülés szótól kérem, ne ridjanak vissza. Az 
való, hogy az egyesületesdi imitt-amott túl-
teng, láttunk egyesületeket, amelyek megala-
kulásuk óta vajmi kevés életjelt adtak. (Ren-
deztek vagy egy bált.) Nem a §. szerinti 
egyesülést értem, hanem az eszmék kicseré-
lésének lehetőségét, ba mindjárt 4—5 ember 
közt ia, 4—5 ügybuzgó ember már sokat te-
het. Fő az, bogy tenni mielőbb kell valamit, 
a Déchy szavaival élve: „Periculum iü 
moral". 

Végül még egy pár személyes szót vetek 
papírra. Hogy a természet zeretet minél na-
gyobb körben terjedjen, jelen cikkemet, — 
mivel tartalmát megyénk közérdekének tar-
töm, — valamennyi lapunknak megküldöttem, 
tehát azoknak is, amelyek nem közölték. Na-
gyon kérem az illetékes urakat, hogy ezen, 
megyénkben létesítendő védett területt érde-
kében üsseuek a szeg fejére.  Magam kicsiny 
pont vagyok, de lia kellek, akkor nem állok 
félre  a seripsi et servavi animam meam el-
vébe burkolózva. Jelszónk tebát: „Periculum 
iu mórul". 

Csikszeutmárton, 1912. február  6. 
Szemete  László, 
közig, gyakornok. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— ElJegyzes. Dr. Ternovjzky Jenó — a 

marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnökének a 
fia  — jegyet váltott lembényi Hankó Autul 
karcfalvi  gyógyszerész és neje krakkói es 
szuesavai Krakkóvinszky Gizella leányával. 
Klárikával. 

— Doktor rá ava tás . Márton Gábor ügy-
védjelöltet a kolozsvári Ferenez József  tudo-
mány-egyetemen a jogtudományok tudórává 
avatták. 

- A közigazgatasl biaot taág ülése. 
A vármegye közig izgitási bizottsága folyó 
bó 12-én tartja rendes havi ülését. 

— Esküvő. Tompa Béla, az itt idózó 
színtársulat kitűnő tagja folyó  hó 4-én t.ir-
totta esküvőjét a társulat szubrett-primadon-
nájával, Sándor Ilonkával. 

— Áthelyezes. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Földes Zoltán gyergyóholló-
sarki áll. el. isk. tanítót, lapunk lelkes muu-
katársát saját kérésére hasonló minőségben 
Gyergyóremetére helyezte át. 

— Kinevezés. A király dr. Végit Elemér 
kassai törvényszéki birót a tornai járásbírósághoz 
V1L lizetési osztályba sorozott jánubiróvá ne-
vezte ki. 

— Uj biró. A király Muzsaay József  ilr.-t, 
a marosvásárhelyi ítélőtáblánál alkalmazott bíró-
sági jegyzőt a csíkszeredai törvényszékhez aibiróvá 
nevezte ki. 

— Oaal Alajos a Törekvés versenyén. 
Gaal Alajos ditrói születésű orvostanhallgató — 
Gaal Miklós lia — a napokbaa lefolyt  badapestí 
bajaoki birkózó-versenyen igen szép sikert ért el. 
A verseny a Törekvés Sport-Egylet rendezésében 
Budapest székesfőváros  1912. évi birkozás-bajnok-
ságaiért tartatott meg pénteken és vasárnap. Gaal 
Alajost egylete, a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai 
Klub küldötte fel  s minthogy a versenyek, az 
eddigi szokástól el térő leg, — nem három, hanem 
a stockholmi olimpiádok juuiugi terve szerint öt 
súlycsoportban tartattak meg, Gaal Alajos csekély 
60 dekával nem a pehely, hanem a könnyít suly-
csoportba jutott, hol helyzete rendkívül inegnehe-
zittetett, mert nemcsak a legjobb országos liiiü 
erőkkel került szembe, de e salycsoportba aeui 
kevesebb, aiint 38 nevezés adatott be. Híg ba a 
pehelysúlyba jutott volna, biztou hiaxzok, bogy 
Budapest idei pehelysnlyu bajnokságát ű nyerte 
volna eL Igy ia igen szépen szerepelt. Különösen 
bámulatos technikájával ttint fel,  melyet szorgal-
mas tréning által szerzett A helyezések a nagy 
számú nevezések folytán  még nincsenek eldöntve 
s igy csak szerdán a dönti küzdelmek befejezése 
után tndhatók meg a végeredmények. Az „Az 
Újság* sportrovata igy ír Gaal Alajosról: „A köny-
nyttsulyban körülbelül 16 kiváló birkózó vett részt, 
a mire még nem volt eset. Ezen súlycsoportban 
38 indnló volt, kik között Stemmer, Csapiczky, 
Gaal Alajos, Orosz Dezső, Szántó, Márkus, Ra-
kovazky, Koncaek és Miklós mind oly szépen dol-
goztak, bogy bármelyik érdemes lett volna a baj-
nokság elnyerésére". Ezek után azt hisszük, hogy 
ha Gaal Alajos erős tréningbe fog  és formájának 
tetőpontját eléri, joggal számithat a juninsi stock-
holmi olimpiádokra leendő kiküldetésére, hol erős 
ambícióval és egy kis szerencsével egy vilá'fbej-
nokságot szerezhet Magyarországnak éa szűkebb 
hazájának, Csikországaak. 
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— • hivatalokba beveaetett telefo-
nok magánbeszélgetésre való felhasználása 
már több apró bonyodalomra adott alkalmat. 
A kolozsvári posta és távírda igazgatóság a 
vármegye alispánját most arról értesítette, 
hogy a hivatalos helyiségekbe bevezetett te-
lefonoknak  magánbeszélgetések lebonyolítá-
sára való felhasználását  nem tartja megen-
gedhetőnek, s abban a kincstár megkárosítá-
sát is látja.  Kzért utasította a kezeléssel 
foglalkozó  tisztviselőket, bogy az ily eseteket 
lukozotlabb figyelemmel  ellenőrizzék, s azok 
észlelése esetén a magánbeszélgetések diját 
« felhívó  féltől  követeljék. 

— Megtámadott osendőr- Véres ese-
mény színhelye volt f.  hó 2-án éjjel Qyergyó 
remete egyik utcája. Negy remetei lakos 
hangos énekszóval ment az utcán, mire a 
szolgálatot teljesítő Pap nevtt csendőr csendre 
mtette a lármásokat. A társaság a csendőr 
jelenlétében le is csendesedett; de alig távo-
zott néhány lépésre, még bangosabb lármára 
fakadtak.  A csendőr erre az éppen arra menő 
Láaaló András nevtt női szabót maga mellé 
véve, be akarta kisérai az éjjeli csendháborí-
tókat. Eaek látszólag engedelmesen indultak 
meg a csendőr elótt, azonban alig öt-hat lé-
pés után hirtelen megfordultak  és a csendőrre 
vetették magukat. Puskás Antal Imréé meg-
ragadta a csendőr fegyverét,  a többiek hátul-
ról igyekeztek a csendért lefogni,  mire ez a 
fegyvert  erősen tartó Puskás kaiját. keresztül 
lőtte. A támadók közlll hárman a lövésre egy 
közel fekvő  udvarra menekültek és onnan 
nagy darab fákat  dobáltak a csendőrre, kinek 
fegyverét  Puskás Antal sebeslllése dacára 
arm eresztette el. Ekkor u ctiendör másod-
szor is lóu Puskásra, kit a golyó hasba ta-
lált. Puskás Antall életveszelyes sebével haza 
szállították, társait pedig a csendőrség vette 
őrizet ala. A hivatalos vizsgálat megindult 
Lap zártakor értesülünk, bogy Puskás sebeibe 
belehalt. A szerencsétlen 1"90 m. magos ha-
talmas legeny volt, mig Pap Traja» csendőr 
ép 2 méter aiagus, rendkívül robn-ftus  ember. 
A vizsgálat megállapította a jogos fegyver-
használatot. 

— fe jede lmi  ajándék. Dr. Fejér Mi-
hály gyergyóezentmiklósi ügyvéd, illetve « 
szépvizi Fejér-család, a sepsiszentgyörgyi róm. 
katholikns egyháznak már eddig nyújtott 
bókezU adományait tţj abban tízezer koronáru 
egészítette ki oly formán,  bogy az egyház 
vezetőségének öt (5) ezer koronát bocsátott 
rendelkezésére azon célból, hogy ez összeg 
néhai Fejér Manó kanonok-plébános neveu, 
mint templomfentartási  alap kezeltessék. E 
fejedelmi  adomány által a néhai ezeiid lelkU, 
munkás lelkipásztor haló poraiban is halha-
tatlanságot prédikál: .non oranis moriár — 
nem halok meg egészen"... O nem halt meg 
egészen, emléke s neve élni fog  az egyház 
jóttevóinek sorában időtlen időkig. Amily 
szép és megható a testvéri kegyeletnek ezeu 
áldozatos megnyilatkozása, ép oly nagy a 
sepsiszentgyörgyi egyház hálája a Fejér-csa-
lád bőkezűségével szemben. 

— Népkönyvtárak Szendéteken és Va-
csárcsln. A földmivelésügyi  miniszter a helybeli 
székelyföldi  kirendeltség agilis vezetőjének előter-
jesztésére C'sikszentlélek és Vacs&rcsi gazdakörei-
nek 100—100 kötetből álló népkönyvtári könyv-
gyűjteményt adományozott. Ezenkívül mindkét gaz-
dakör lészére a népkönyvtár elhelyezése céljából 
egy-egy könyvszekrény beszerzésére 20—2U koro-
nát engedélyezett. A gazdakörök a szép adományo-
kat nagy örömmel fogadták. 

— Oyenge Annuska szerződésszegése. 
Bizonyára sokan emlékeznek Gyenge AnnuBkára, 
a néhány évvel előbb volt csíkszeredai togház-
felttgyelő  leányára, akinek gyönyörű hangja a hely-
beli polgári leányiskolában feltttnt  Azóta a vidék 
legelső primadonnája lett, ki jelenleg Krecsányi 
temesvári társulatához van szerződtetve. A fiatal 
primadonna moet szenzációs hiirel lepte meg a 
világot, amint következik : Temesvárról táviratoz-
zák: A temeavári színháznak ismét szenzációja 
van. Csak nemrég tttnt el nyomtalanul Hamvas 
János, a társulat fiatal  karmestere. A mait éjjel 
pedig Gyenge Anna primadonna mondott hirtelen 
buceut, a ki udvarlójával, Boaner Dáviddal a hír-
hedt tőzsdebizományossal elhagyta Temesvárt. — 
Az este még Gyenge Anna nagy sikerrel játszotta 
Boccacióból Fiametta szerepét. Krecsányi szín-
igazgató ma raggel levelet kapott a primadonná-
tól, amelyben értesíti, hogy beteges és nem tud 
kötelezettségének megfelelni.  A levélhez mellékelve 
volt az az őssszeg, a melyet a primadonna előle-
gül felvett  a Bzintársolsttúl. — A szerelmes pár 
nagyúri módon Alt a Koronaherceg szállóban, a 
honnan sikerült megtudni, hogy éjtél utána keleti 
expresa vonattal elutaztak Budapest felé.  Hir sze-
rint előbb Párizsba és Berlinbe mentek, hogy azután 
Amerikában telepedjenek meg. — Beszélik, hogy 
líosner most k'szBlt feleségül  venni Gyenge An-
nát, de mert az első nejével válópöre sokáig hú-
zódott, ezt a megoldást választotta. A holnapi 
előadáson Gyenge Anna szelepét DiósiNnsi aradi 
primadonna fogja  játszani. A szerződésszegést 
Krecsányi igazgató bejelentette az Orezágos Szí 
nészegyesUletnél. Az eset nagy feltUné-t  kelt 

— As n j adótörvények életbelépte 
tése. Az iţj adótörvények tudvalevőleg 1913. 
január elsejével fognak  teljességükben életbe-
lépni. A pénsflgyminisiterinmban  most foly-
nak az előkéazUletek as adótörvények életbe-
léptetését elrendelő miniszteri ntatitisok el-
késxitéeére. A hatalmas anyagot Pspp Mihály 

miniszteri tanácsos, Szabó Károly éa Exner 
Koméi osztálytanácsosok dolgozzák fel.  Ez a 
munka annál nehezebb, mert a törvény egyes 
részeiben némi ellentmondások vannak, me-
lyeket az életbeléptetésnél ki kell küszöbölni. 
A miniszteri rendeletek még ez év első felé-
ben nyilvánosságra kerülnek. 

— A kaszinó közgyűlésé. A csíkszere-
dai Uri-Kaszinó f.  hó 4-én tartotta 36-ik ren-
des közgyűlését Gyalókay Sándor főispán 
elnöklete mellett. A közgyűlés a mult évi 
pénztári számadásokat elfogadta  éB a pénz-
tárnoknak a felmentvényt  megadta. A f.  évi 
költségvetés megállaplttatott és elfogadtatott. 
Az üresedésben levő igazgatósági tag helyére 
a közgyűlés egyhangúlag Kassay Lajos fő-
gimnáziumi igazgatót választotta meg. Dr. 
Veress Sándor pénztárnok lemondását a köz-
gyűlés elfogadta  és helyébe egyhangúlag 
Farkas Imre ptt. számvizsgálót választotta 
meg. Dr. Veress Sándor 9 évig volt a kaszi-
nónak peaztárnoka éB példás rendszeretetével 
és rendkívüli szorgalmával a kaszinónak leg-
teljesebb elismerését vivta ki. A közgyűlés 
őszinte sajnálatát fejezte  ki lemondása felett 
éB fáradhatatlan  mUködéseért jegyzőkönyvi 
elismerését és köszönetét fejezte  ki. Évi je-
lentésében azt az életrevaló eszmét pendítette 
meg, bogy a kaszinó törzsalapjának felhasz-
nálásával és évi bevételeinek lekötésével 
amortisáció utján építsen kaszinóhelyiséget 
magának. A terv ezúttal még megvalósulásba 
nem ment, de hihetőleg napirendre kerül 
még. A közgyűlés Becze Antal indítványára 
kimondotta, hogy a kaszinó bútorait törzs-
alapjának terhére részben ujakkal cseréli ki, 
részben kijavítatja. Ennek keresztülvitelével 
a választmány bízatott meg. Végül Gyalókay 
Sándor elnök szép szavakban emlékezett meg 
a kaszinó uiabbl rohamos fejlődéséről,  tag-
jainak szaporodásáig és ar, élénk kaszioói 
életről, mely hivatva van Csíkszeredában 
erős és egészséges társadalmi életet terem-
teni. A közgyűlés elnökét és az újonnan meg-
választott tisztviselőit lelkesen megéljenezte. 

— A pénzintézetek Országos Egye-
sülése Erdélyrészi SzövetBége, amely decem-
ber 10-én Széli Kálmán v. b. t. t. elnöklésé-
vel és az erdélyi pénzintézetek iömeges 
részvételével tartotta alakoló gyűlését Ko-
lozsváron, mUködését megkezdte. Az alakulás 
óta lefolyt  rövid idő alatt ÍB jelét adta a 
Szövetség annak a jelentős munkásságnak, 
mely számára az alakuló gyűlésen Széli Kál-
mán v. b. t t. elnök és Hantos Elemér orsz. 
képiselő igazgató által kijelöltetett. A Szö-
vetség eddig is számos esetben szerzett 
gyorsan éB előnyös feltételű  visszleszámolási 
hitelt azoknak az intézeteknek, amelyek a 
jelen nehéz pénzviszonyok között várakozás 
teljeBcn fordultak  hozzá. Hasonló eredmény 
nyel intézkedett a nagy Bzámban előfordult 
több anyagi-jogadó és illeték, valamint köny 
velésllgyi megkeresésekben. A tisztikar Lend-
vay Emil kir. tanács elnök irányításával most 
dolgozik annak a nagyszabású programmnak 
az összeállításán, mely részletesen megjelöli 
azokat a feladatokat,  melyeket az erdélyrészi 
pénzintézeteknek üzleti tevékenységük köze-
pette gazJlasági és társadalmi szempontból 
teljesiteniök kell. A Pénzintézetek Országos 
Egyesülése Erdélyrészi Szövetségének főtit-
kára, Miklós Armând tanár- azeinélyeBen ke-
resi fel  az erdélyi pénzintézeteket és igy 
közvetlen összeköttetést létesít a Szövetség 
és tagjai között 

— Óvakodjunk orosz kevert és orosz 
balraképtelen répamagvak forgalomba 
hozatalatol i s vásárlásától. Megbízható 
répamagvakban ez idén nagy hiány állott be 
és ezért igen sok orosz eredetű répamag ke-
rül eladásra Bisenzi, sőt Quedlinburgi cégek-
től is. A gazdasági egyesület állást foglalt  ez 
ellen és a gazdákat nagy károk ellen meg-
óvandó, nemkülönben az állattartás éB állet-
tenyésztés érdekében kijelentette, bogy ama 
magkereskedők és viszontelárusitok, kik répa-
magot akár a faj,  akár a származás hamis 
megnevezése alatt adnak el, csalást és bün-
tetendő cselekményt követnek el. Egyszer-
smind felkérte  a gazdasági egyesületet a 
többi testvéregyesületet is, hogy eme határo-
zatához csatlakozzanak és a gazdaközönBéget 
a leghathatósabb módon óvják attól, hogy ké-
tes eredetű, avagy csiraképtelen és vegyes 
orosz-répa magvakat vegyenek. 

— A vadászati kihágás elbírálása. 
Fölmerült esetből kifolyólag  elvi batároratban 
mondotta ki a belügyminiszter, hogy vadá-
u l idhágási ügyben csak ai 1879: XXXI. 

törvénycikk 41. §-ában körülirt feltételekkel 
biró és esküt tett erdőtisztek, erdőórök és 
vadőrök vallomása fogadható  el (eltétlen bi-
zonyítékul. 

- D) katonai rangfokozat.  A hadve-
zetőség — bécsi hírek szerint — azzal a 
tervvel foglalkozik,  hogy az elsőosztályu szá-
zadosi és az őruogyi fokozat  közé .őrnagy-
helyettes" (Vicemajor) cimmel uj rangfokoza-
tot állit be, melyet a századosok nyolc évi 
szolgálat után automatice érnének el. Az uj 
ranggal megfelelő  fizetéstöbblet  is jár. A va-
lóságos őrnagyi rang elérhetésének ma ér-
vényben levő szabályait ez az uj rangfokozat 
természetesen nem érinti. 

— Szemóreznsértő pénz. Nagy felhá-
borodást keltett az olasz asszonyok körében 
egy uj nikkel pénz, melynek egyik oldalán 
ugyanis egy meztelen nő jelképezi a civilizá-
ciót ÓB ez az olasz asszonyoknak nem tetszik. 
Róma előkelő asszonyai most mozgalmat indí-
tottak a szeméremsértó pénzdarab ellen és 
erélyesen követelik, hogy a kormány a pénzt 
vonja ki a forgalomból,  vagy pedig öltöztesse 
fel  a meztelen hölgyet. 

— A tüdőbetegekért i Gyakran jön a 
szerkesztőségünkbe egy egy sovány köhécselő 
nő, férfi,  a ki azt kéri segítsük be tütőbete-
gek szanatóriumba. A József  királyi szanató-
rium Egyesület elnöke töbször teljesítette ké-
relmünket, legutóbb azonban arra kért, hogy 
mi viszont a helyi társadalmat buzdítsuk, te-
gye lehetővé a második, a Debrecenben fel-
építendő kétszáz ágyas szanatórium építését 
és a farsang  folyamán  rendezzenek városunk-
ban a szegénysorsu tüdőbetegek számára egy 
vigalmat. Az van tervben, bogy egy kiváló ifjú 
novellista, a Patőfi  Társasa c tagja s egy is-
mert fővárosi  művésznő Jönne városunkba mü-
vészestély rendezésére. Nagyon kérjük azokat, 
kik városukban a jótékonyság ügyeinek őrál-
lói : gondoljanak a tüdőbetegekre. Legjobb si-
kerrel járna, ha magát az egyesület elnökét. 
Lukács György v. b. t. tanácsost keresnénk 
föl.  (Budapest, VI kerület SUtó-utca 6.) levél-
lel, aki készséggel vallaszol mindarra a levélre, 
melyet szegénysorsu tüdőbetegek Borsáról a 
jótékonyság szolgálatában hozzá intéznek. 

— Tilos a forint  ób krajoár. A képvi-
selőház letárgyalta és elfogadta  az egyes pénz-
forgalmi  eszközök szaporításáról szóló törvény-
javaslatot, mely 15 millió korona egy koronás 
veretéséról intézkedik. 

Fontos intézkedést tartalmaz a törvényja-
vaslat 7. szakasza, mely igy hangzik: 

A magyar szent korona országainak egész 
területén a kereskedők én iparosok a közönség-
gel szemben csak a korona értékbea való szá-
mítást használhatják. 

Tilos ennélfogva  más, mint a koronaérték 
ben való számítás használata ajánlatokban, 
számlákban, jegyzékekben, számadásokban, ár-
jegyzékekben, hirdetésekben éB a nyilváuossá-
gnak szánt egyéb közleményekben, továbbá 
kirakatokban, üzlethelyiségekben, kiállításokon, 
vásárokon és hasonló alkalmakkor. 

Aki a tilalom ellen vét, kihágást követ el 
és az illetékes kir. járásbíróság által 200 K.-ig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

— Harmadik osztály a gyorsvonato 
kon. Beöthy László kereskedelemügyi mi-
niszter legutóbb a képviselőházban is kijelen-
tette, hogy a gyorsvonatokon bevezeti i 
harmadik OBZtályt, de ehhez első sorban uj, 
az eddiginel erősebb mozdonyok éB uj, Puli-
mann-rendszerü harmadosztályú kocsik kelle-
nek. Az államvasutak legerősebb gépei eddig 
azok a Góliát-mozdonyok voltak, melyek a 
marcbeggi vonalon vitték a nyugotí pályaun-
varról induló bécsi gyorsvonatokat Most az 
államvasutak gépgyárában két óriási, amerikai 
tipuau Pacific  mozdony készült, melyeket a 
napokban próbáltak ki. — Mig a Góliát gé-
pek legfeljebb  8—10 Pullman kocsiból álló 
garnitúrát bírtak el rendes gyorsvonati sebes-
séggel, ezek a Pacific  gépek elbírják a har-
madosztályú kocsikkal megtoldott gyorsvona-
tokat is. Ha a kísérletek az uj mozdonyokkal 
beválnak és az uj kocsik is elkészülnek, ak-
kor rövidesen hozzá kapcsolják a harmadik 
osztályú kocsikat is a gyorsvonatokhoz. A 
főbb  vonalakon már május elsején. 

— Aroképes Igazolványok a postán. 
Abból a célból, hogy bárki a címére érkező 
könyvelt postai küldemények s a mennyiben 
szükséges, a táviratok átvételénél, a feladás-
nál, vagy más alkalommal, személyazonossá-
gát a postahivatalok elótt minden nehézség nél-
kül igazolhassa: a m. kir. posta 1912. évi feb-
ruár 1 tői kezdve arczképea igazolványokat, 
úgynevezett .Azonossági könyvecskéket" hoz 
forgalomba.  Ezeknek használata azonban nem 
kötelező. 

Mindenkinek ezentúl Is szabadságában áll 
személyazonosságát az eddig előirt módon iga-
zolni. Azonossági könyvecskét csak az kaphat, 
a ki irni és olvasni tud, a postahivatal elótt 
személy és névszerint teljesen ismeretes, illetve 
személyazonosságát kétséget kizáró midőn be-
igazolja. Azonossági könyvecske kiállításáért 
50 fillér  kezelési díj jár. A magyar szent ko-
rona területén lévő postasivatalok által kiállí-
tott azonossági könyvecskék a személyazonos-
ság igazolására nem csak a belföldi  postahi-
vatalok és postaügynökségek, hanem Ausztria, 
Németország, -Belgium, Dánia, Luxemburg, 
Montenegró, Norvégia, Olaszország, Portugália, 
Románia, Spanyolország, Svájcz, Svédoráág 
és Szerbia összes postahivatalai is elfogadják. 

— Tűzoltók estélye. A csíkszeredai önkén-
tes tűzoltó-egylet saját zene alapja javára folyó 
1912. évi február  hó 18-án (vasárnap) a Vigadó 
összes termeiben zártkörű tánc-estélyt rendez. — 
Belépő-díj: Személyjegy 2 korona, családjegy 5 
korona, melyre ezaton is felhívjuk  az érdeklődők 
figyelmét,  a meghívók folyó  hó 11-én lesznek ki-
bocsátva, akik esetleg tévedésből meghívót nem 
kapnának és arra igényt tartanak, szíveskedjenek 
Pototzky Pál úrhoz fordulni. 

— Mivel hódítanak a nők? Ezt a kör-
kérdést intézte egy amerikai lap nőolvaBOihos 
és a beérkezet válaszokból statisztikát állítva 
össze, kitűnt, bogy 4 százalék a termetével, 
12 százalék arcának szépségével, 6 
gával, 3 énekhangjával, 7 briliáns zongora tech-
nikájával, 2 járásának ÓB mozdulatainak ke~ 
csességével, 8 a tánccal, 5 műkedvelői szin-
előadás révén, 9 apróhirdetés utján, 8 toalettjé-
vel, 2 a frizurájával,  27 százalék a hozomá-
nyával. 3 százalék ügyes társalgási modorá-
val, 4 százalék pedig kiszámított kacéraágával 
hódította meg a férfiakat  Jellemző, hogy a vála-
szok beküldői közt — pártában maradt aggszü-
zek ia szerepelnek. 

— Szlnlelóadással egybekötött táncmu-
latság. A nsikszentmihályi mfikedvelő  ifjúság, 
Gábosy Dénes plébános védnöksége mellett, lolyó 
évi február  10-én (szombaton) Bziuielőadással egy-
bekötött táncmulatságot rendez, a következe mű-
sorral : 1. f  Hágán jelenet előadja Dobos András 
tanitó. 2. Ének szóló énekli Dobos Ilonka. 3. _ Ha-
uiapipőke", vígjáték egy felvonásban.  Személyek : 
Kováchné Petres Mnrisktt. Ida lánya Kácz Linuska. 
Itiza tnostohalánya Kácz Annuska. Szerafin  kis-
asszony Dobos .1 nli«ka. Szentmoijay huszár had-
nagy K. -N. András K. L. 4. Hegedű kettős elő-
adják L. M. és K. K. 5. Monologizál Dobos Ju-
liska. Jó kedv reggelig. 

— Hogyan kell a korosmából a ven-
déget k idobni? Jó lesz, ha a vendéglősök, 
kávésok és korcsmárosok jól Bzivükbe vésik 
a legfőbb  biraság döntését, melynek indoko-
lása ekként kezdődik: — .vádlottnak az a 
felhívása,  bogy a panaszost a lépcsőkön dob-
ják le, jogilag két szempontból tekinthető 
tiltott cselekménynek." Arról volt ugyanis 
szó, hogy a vendéglőből kirepített atyafi  kire-
pitéséért feljelentette  a vendéglőst, ki őt ki-
dobta I Az egyik jogiszempont az, hogy a 
vendéglős mint „felbujtó"  szerepel a tlizile-
gény ama ténykedésében, hogy a vendéget 
nyakon csípte és lába erőteljes mozdulatával 
a lépcső afjába  helyezte. A másik jogi szem-
pont ellenben ez: .Ha a vádlott a felszólítást 
csak abban az értelemben akarta volna is, 
hogy felperes,  mint alkalmatlan vendég eltá-
volíttassák, ugy rendes gondosság mellett 
figyelemmel  kellett volna lenni aiTa, hogy 
felhívása  szószerinti értelemben fog  esetleg 
végrehajtatui, ha tehát a vádlott nem volt 
bizonyoB abban, hogy a panaszosnak a fel-
szólítására történő eltávolítása testi épségé-
nek sérelme nélkül fog  megtörténni, ugy erre 
ügyelni kellett volna s amennyiben azt elmu-
lasztotta, vádlottat, mint ezen sérüléseknek 
gondatlanságával való okozóját, el kellett ma-
rasztalni". Szóval a vendéglős, mielőtt int a 
tlizilegényének, rendes gondossággal figyeljen 
arra, hogy a vendég döntvényszerinti teconi-
kával repittessék ki az ajtón. 

— Mikor hagyjunk fel  a hirdetéssel ? 
Egy angol lap erre a kérdésre a következő 
feleleteket  adta: 1. Ha a néppesség megszűnt 
szaporodni, ha uincs kilátás olyan nemzedék 
eljövetelére, mely rólnak még nem hallott 2. 
Ha már minden egyes vevőnket meggyőztük 
arról, hogy ami árunk jobb és olcsóbb, mint a-
másé. 3. Ha azt vennők észre, hogy azok as 
emberek, akik nem hirdetnek, túlszárnyalják, 
versenytársaikat 4. Ha elfeledkeztünk  a leg-
okosabb és legtapataaztaltabb üzletemberek 
tanácsáról 5. Ha minden embernek az volna a 
megrögzött ezokása, hogy mindég egy és ugyan-
azon helyen vásárol. 6 Ha uj versenytársak 
nem születnek már. 7. Ha a régi versenytár-
sak ugyanakkor kihaltak. — Es okos tanácso-
kat pánijuk a hirdető közönség figyelmébe. 
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— Hirtelen halál a vonaton. Folyó hú 
6-éa az esti vonat, mely Székelykocsánltól 
Brassó felé  közlekedik, egy utaxót hozott, kit 
a vonaton szívszélhűdés ért és nyomban meg-
halt. A csíkszeredai állomáson levették a ha-
lottat s a közkórházba szállították, bol a 
rendőrség a személyazonosságot megállapí-
totta. Neve: M. Hurtig utazó, Brassóból. 

— Műsoros tánoestély. A madéfalvi 
műkedvelő társaság az építendő templom ja-
vára folyó  évi február  hó 17én az állami 
elemi iskola nagytermében mlisosos tánces-
télyt rendez a következő milsorral: 1. Meg-
nyitóul Kurue-népdalokat énekel a M. M. D. 
2. „A leánykérő". SzinmU egy felvonásban. 
Elóaifja  a Madéfalvi  Műkedvelő színtársulat. 
3. Ouverture, Mozarttól. Hegedűn előadják: 
Sárossy Béla és Boda Elek urak. 4. Madéfalvi 
vértanuk. Hsrmoninm kísérettel szavalja: 
Györgypál János ur. 5. Monolog. Előadja: 
Balázs. 0. Magyar-népdal egyveleget énekel a 
M. M. D. 7. Két eltévedt kis bárány. Előad-
ják .' Meskó Elvirácska és Bandika. 8. Hege-
dükettes. Előadják: Sárossy Bála és Boda 
Elek urak. Tánc I Személyjegy 1 kororona 
családjegy 2 korona. Kezdete este fél  nyolc 
órakor. 

— Utrendőri kihágás. Felmerült eset-
ből kifolyólag  elvi határozatban mondotta ki 
a kereskedelemügyi miniszter, bogy utrendőri 
kihágási ügyben a községi vagy körjegyző 
kihallgatási teendőkkel nem bizható meg. 

— A oslkszeredai önkéntes tűzoltó tes-
tület f.  hó 4 én tartotta meg évi közgyűlését. 
A közgyűlés a főparancsnok  jelentését tudo-
másul vette s a parancsnokságnak a felment-
vényt megadta, egyúttal megválasztotta az 
egyesület tisztikarat ÉB pedig: Főparancsnok : 
Kozma Isván. Alparancsuok : llj. Dávid Ignác. 
Osztályparancsnok: Jakab Ferenc. Zene-osz-
tályparancsnok : I'ototzky Pál. Szakaszpa-
rancsnokok : Holló Gábor és Kurda Gyula. 
Egyleti orvos: Dr. Élthes Béla. Egyleti mér-
nök: Aczél Ödön. Jogtanácsos: Dr Dóezy 
Kálmán. Segédtisztek: Albert Ödön egyleti 
pénztáros és Pototzky Andor. Szertárnok: 
Paál András 1. 

— Elasámolas. Csikmindszenten 1912. 
január hó 28-án, az „Önkéntes Tűzoltó Egy-
let" pénztára javára szinielóadással egybekö-
tött tancestélyen a bevétel volt 183 korona, 
kiadás 83 korona, maradvány 100 koroua. 
Kelülfizettek:  Frid Sámuel 10 korona, Czikó 
János 7 kor.. Győző Béla és Társai Ş kor., 
Czikó Sándor 2 kor. 60 fill.  Kurta Aron 2 
kor. 30 HU., Csutak Andor 2 korona, Kádár 
József  1 kor. 80 flll..  Siiló Lajos biró I kor. 
»0 fill.,  Pál Béla 1 kor. 20 fill,  Nagy István 
1 kor., Lichtenger N. és Csóti János 80—80 
fill.,  Kovács Béla, Demes Ignác, András Pe-
ter, Wéger Ferenc, Nagy Lázár, Imre Márton, 
Benedek Emánuel, Ambrus Dénes, Benedek 
Domokos 00—UO fill.,  Demes Ferenc, Nagy 
Dénes 20-20 fill.,  Benedek Dénes 10 fillér. 
Fogadják ez uton ÍB a rendezőség hálás kö-
szönetét. 

— Országos érdeklődés a Tanitók 
gyógyfürdője  és üdülő-telepe iránt. Meg-
bízható helyről örömmel vesszük hírét, hogy 
a tanitók alapitás alatt álló, társadalmi gyógy-
fürdője  és gyermek nyaraló-telepe iránt, az 
egész ország területén nap-nap utáu igen me-
leg érdeklődés, támogatás nyilvánul meg. 
Székelyudvarhely város képviselő-testülete, 
midón nagyobb mennyiségű részvényt jegy-
zett, meleg bangu átiratban kereste meg Ma-
gyarország összes városainak és nagyobb 
községeinek képviselő testületét: a tanitók 
fürdőjének  részvények jegyzésével való támo-
gatása érdekében. A Tanító-egyesületek Or-
szágos Szövetsége külön felhívásban  ajánlja 
támogatásra a tanitóságuak, ezen alapítást. 
Az L'dvnrhely vármegyei Taniló-Egylet lelkes 
elhatározása alapján, erejéliuz mért tömeges 
részvényjegyzés után, keressél járult a val-
lás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy a 
szervezendő gyermek nyaraló-telep javára en-
gedélyezzen az ország összes népiskoláiban 
gyűjtést Az ország különböző vidékein lelkes 
tanitók részvényjegyzésre és további párto-
lásra szervezik az egész helyi társadalmat. 
Bankok ajánlják fel  legmesszebbmenő támo-
gatásukat, hitel és fogyasztási  szövetkezetek 
sietnek részvényjegyzéseikkel bebizonyít ani, 
bogy a tanítóságnak nemcsak üzleti munkás-
ságát kívánják, de közérdekű ügyeiknek tá-
mogatásánál is ott vannak. De nincsen 
egyetlen foglalkozási  kör, melyből az embe-
rek ne a legmelegebb érdeklődéssel szemlél-
nék és támogatnák ezen, a köz javára és 
végtelen nagy hasznára megalkotni tervezett 
társadalmi zóna-fürdő  és üdülő-telep ügyét 
Magyarország össztanitóságának, tanulóifjúsá-
gának és az egész társadalomnak használa-
tára és gyógyulására megteremteni egy tel-
jesen modern berendezésű s e mellett olcsó 

zóna árszabásu, az évnek minden részében 
használat, illetve ssezón alatt álló hideg és 
meleg gőzfürdővel  kapcsolatos gyógyfllrdót  a 
Székelyudvarhely határában lévő Szojke-für-
dón; a felnőttek  és gyermekek üdülő és nya-
raló telepét a kitűnő levegőjű, ivó és fürdői 
gyógyborv'izü nagybaczonl «.Erdóvidék) Uzonka 
fürdőn  a kijelölt cél, melynek szervezése u 
tervezett részvénytársasági alapon már ez idő 
szerint is biztosítva lévén, igen sokan az épí-
tendő magánvilla-telkek után érdeklődnek és 
lesznek előjegyzéseket. A tanitók társadalmi 
tttrdője és üdülő-telepe az egész hazai közön-
ség és gyermeksereg közegészségügyét kí-
vánja hathatósan szolgáéi zóna-rendszerrel, 
miért is azt az egész közönségnek meleg pár-
tolására, a kibocsátott részvényeink jegy-
zésével való támogatásra a legmelegebben 
ajáuljuk. 

A részvénytársaság szervezési munkálatait 
Gyerkes Mihály ig. tanító Székelyudvarhely 
végzi, aki bármilyen irányú tájékoztatást 
készséggel megad és prospektust küld. 

— Egy a kevesek közül. Komán József 
negyvennyolcas közharcos, ki Bem táborában 
az összes erdélyi csatákban és Temesvár 
ostromában is részt vett. 82 éveB korában 
Zsögödbeo f.  évi február  hó 6-ún délután 2 
órakór elhunyt. Halálát kiterjedt számú uno-
kái, rokonai éa jó ismerősei gyászolják. 

— Elszámolás. Csikszentléleken 1912. 
évi jauuár hó 20 ik napján, az újonnan épí-
tett községház terinei kifosiesi  költse.einek 
fedezésére  rendezett táncestélyeu a bevétel 
volt 293 korona 24 fillér,  a kiadás 224 kor. 
94 Altér, maradvány 70 korona 30 flll.  EMül-
íizettek: Benedek Emánuel 2 korona, Ver ss 
Dénes, Kovács Gábor 1—1 korona, Ifj.  Hozó 
Dénes, lfj.  Gere Sándor és ifj.  Veress Lajos 
60—60 fill.,  András Péter plébános 60 fillér. 
Hozó Dénes 40 lillér, Gál István 20 flilér. 
Fogadják ez uton is a rendezőség hálós kö-
szönetét. 

Szám 65-912. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavai úz völgyi 

órjárásában Csobányosvölgy Síékli ilylyel 
tnegűresedet erdószolgai állásra évi 600 
kor. bér, természetbeuni lakás és ker% 
valamint előre láthatólag a folyamatban 
levő rendezéssel egy k. hold kaszáló 
használata, mint illetmény mellett ezeu-
nel pályázatot hirdetek. 

Pályázóktól megkívántatik a fedliet-
len élet, legalább 24 évea életkor, ép 
szellemi és testi eró, jólátó és halló 
képesség, magyar állam polgárság, írni 
és olvasni tudás. Az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 37. § Aban követelt szakképzett-
séggel és némi vadászati ismeretekkel 
rendelkező egyének előnyben része-
sülnek. 

Az állás egyelőre ideiglenesen töl-
tetik be, egy évi megtelelő szolgálat 
után azonbau véglegesittetik. 

A kérések Csikvármegye magáuja-
vai igazgatójához intézendők és a m. 
kir jár. erdőgondnoksághoz adandók 
be legkésőbb február  hó 20-ig. 

Csikszentmárton, 1912. január 29 én. 
R&kos István, 

in. kir. s. erdőmérnök. 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-kőrut 53 sz. 

Alapítási «V 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány flillesztö 

66,100,160,300 és 620 liter űrtartalom. 
FUlleszt 4Q—60 perc alatt 

Hordozható pálinkafőző 
Üstök 

100-400 liter űrtartalom. — Ac n j 
neaaadótArvény előírásai szerint 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

401/1011. számhoz. Tervezet. 
Faeladási hirdetmény. 

A esikmindszenti róm. kath. egyház, 
lelkész és kántor eladja Csikmindszent 
községházánál 1912. évi februar  hó 
19-én délelőtt 9 órakor kezdődő 
nyilvános szó- és zárt Írásbeli árveré-
sen a tulajdonát képező és Csikmind-
szent község határában fekvő  „Szőr-
havas nevű erdejében 38912—1911. F. 
M. számú rendelettel szólaló kihaszná-
lásra engedélyezett területen a keres-
kedelmi célra alkalmaa és törzsenként 
kibélyegiett luc- és erdei fenyőfa  ál-
lományát. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti felvétel  alapján a követ 
kezónek van becsülve. 

a) A róm. kath. egyház 6.94 k. hold-
nyi erdejében 1109 darab átlag 24 cm. 
alsó (mellmagassági) átmérőjű élő luc-
fenyöfa  £s 515 darab száraz és per-
zselt luofenyófa,  mely együttvéve mint-
egy 326 m' haazonfát  tartalmaz. 

b) A róm. kath. lelkész 17.46 k. 
holdnyi erdejében 3864 darab átlag 23 
cm. alsó (mellmagassági) átmérőjű elő 
lucfenyöfa  és 139 darab élö erdei le-
nyófa,  mely faállomány  együtvéve mint 
egy 921 m* baszonfát  tartalmaz. 

c) A róm. kalh. kántor 7.38 k. hold-
nyi erdejében 2546 darab élő és 33 da-
rab száraz és széldöntött, átlag 21 cm. 
alaó (dieltnagassági) átméröjll lucfenyöfa, 
mely együtvéve miutegy 616 m* haszon 
fat  tartalmaz. 

Az a) c) alatt felsorolt  erdőbirtokok 
egymással közvetlenül szomszédosok. 

Ezen erdők az országúttól 4.5, és a 
legközelebbi vasúti állomástól 10.4 kiló-
méternyire fekűsznek. 

Kihasználási időtartam egy év. 
Kikiáltási ár a róm. kath. egyház 

erdejénél 1970 korona, a lelkész erde-
jénél 5640 korona, a kántor erdejénél 
pedig 2968 korona. Ajánlatok az egyes 
erdórészek faállományára  külön is te-
hetők. 

Bánatpénz a kikiáltási árnak lega-
lább 10 százaléka. 

Árverési és szerződési feltételektől 
eltérő vagy későn érkező és utóajánla-
tok uem fogadtatnak  el. 

Eladás becsárou alól nem történik. 
Zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli ár-

verés megkezdése előtt az árverési bi-
zottság elnökéhez (róm. kath. lelkész-
hez) nyújtandók be s ezekben pontosan 
megjelölendő, hogy az ajánlat mely er-
dőrészre, mekkora összegei tétetik: va-
lamint az is, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  ismeri és 
azoknak magát aláveti. írásbeli aján-
latok bélyeggel és megfelelő  bánatpénz-
zel ellátandok. 

Az árverési és szerződési feltételek 
a esikmindszenti róm. kath. lelkészi hi-
vatalnál és a csíkszeredai m. kir. járási 
erdógondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Csikmindszejt, 1911. december 30. 
Az erdőbirtokos nevében: 

2-2 Kfed&r  József, 
plébános. 

Jelen szervezetet az 1898. evi XIX. 
t. c. 11. § a f.)  pontja értelmében állí-
tottam össze. 

Csikszereda, 1911. december 7-én. 
Láttam: 

Bodor Gydla s. k., Bartha Sándor s. k., 
m, ktr. erdútanácso?- m. kir. crdAtnéroÖk. 

S I S L C L Ó l a J s é i s . 
Karczfalván  a vasút állomással szem-
ben a mai korszaknak megfelelő  bárom 

szoba, egy konyha és pinee 
berendezéssel, úgyszintén az ott lévő 
gazdasági épületekkel és mint-
egy 260 D-öl k e r t t e l e l a d ó , 
értekezni lehet Oidró Félix tulajdo-

nosnál, Karezfalva.  4-4 

Sz.: 394—911. 
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Faeladási hirdetmény. 
A csikBzentdomokosi közbirtokosság 

eladja nyilt árverésen a földmiveléai 
miniszter ur 95430—908. számú rende-
letével megadott engedély alapján a 
Caikmadaras 11-ik határrész „Kisáca" 
nevű erdórészl̂ ep mintegy 84-03 kat. 
koldon törzsenkinti felvétel  alapján 
kéregnélkuli és a termelési 'és szállí-
tási apadékok levonásával 16051 köb-
méterre becsült' lucfenyő  haczonfa  tö-
meget. 

Kikiáltási ár 86700 korona, azaz 
nyolcvanhatezer hétszáz kor. 

Az értékesítés céljából 1912. évi 
február  hó 22 én d. u. 2 órakor Csik-
szentdomokos községházánál nyilvános 
szó- éB zárt írásbeli versenytárgyalás 
fog  tartatni. 

A fatömeg  becsáron alul nem fog 
eladatni. 

Utóajáulatob nem fogadtatnak  el. 
Az írásbeli ajánlatok ellátandók sza-

bályszerű bélyeggel és a kikiáltási ár 
10 százalékát kitevő bánatpénzzel. Szó-
belileg árverezni kívánók kötelesek a 
kikiáltási ár 10 százalékai kitevő bá-
natpénzt az árverési bizottság elnöké-
nek kezére készpéuzben, vagy óvadék-
kepes értékpapírban letenni. 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtudhatók Csikszeutdouiokos község-
házánál és a járási m. kir. etdögond-
nokságnál Csíkszeredában. 

Csikszentdomokoson, 1912. évi ja-
nuár hó 31-éu. 

Ferenez Antal, Barabás János, 
közb. jegyző. 1—2 közb. elnök. 

Árlejtési hirdetmény. 
Alattirt pénztári igazgatóság árlejtést 

hirdet a lomási faipar  R. T. galócas te-
lepi kórházában szükségelt következő 
tárgyakra. 

1. Egy darab fehér  zománc festék-
kel bevont puhafa  íróasztal, sima jellegű 
165 cm hosszú, 66 cm. széles, 77 cm. 
magas, felül  három fiókkal,  balról re-
keszes, johról amerikai fiókos  alsó 
résszel., 

2. Egy darab fehér  zománc festék-
kel bevont műszei-szekrény pulii fából 
üveges két ajtóval, felső  részében üveg-
lapokkal a műszerek elhelyezésére, köz-
bül fiókkal,  alul szárnyas ajtókkal és 
polcokkal kötőszerek elhelyezésére. 

Alsó része 90 cm. magas, 90 cin. 
széles és 50 cm. mély, felső  része 105 
cm. magas, 90 cm. széles és 33 ein. 
mély. 

Alsó rész kiugró üveglappal fedendő. 
3. Egy darab fehér  zománcfesték-

kel bevont szekrény puhafából,  üveges 
két ajtóval, 205 cm. magas, 115 em. 
széles, 45 cm. mély, belül hosszába 
kettéosztva s mindkét osztályában tet-
szés szerint elhelyezhető polcókkal. 

4. Egy. ruhafogaa  vasból fehérre 
zománcolva. 

5. Egy takaréktűzhely. 
6. Egy kamarabeli tálas festetlen 

puhafából. 
7. Egy zsiros bődön 30 liter tarta-

lommal. 
Ajánlatok egészben vagy a szüksé-

gelt egyes részeire legkésőbb 1. évi 
február  hó :20-ig alattirr igazgatósághoz, 
benyújtandók. 

Csíkszereda, 1912. jauuár hó 27-én. 
Mersa Rezső, Józsa Géza, 

elnök. >—2 igazgató 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható: 
Sztoboda József  üzletében Csíkszereda. 
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DESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PADLÓ DESZKA ÉS (SERENDA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

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

állandóan kapható: 

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 
TELEFON 19. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnlnonli PniifvflQ  kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
DUlPoMI rilgjoo kötöttárun, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban. milieu, tutó, divánpároa 

és gobelin képek. 
Nagy raktár ínindeDDetnü kezdett, kész kézimuukák és kézimunka szövetek, sely-

mek, gyapjú éi» gyapott fonalakban. 
Dus valaszték férfi,  női és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  iogek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkbeu. 

Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 13 52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

9 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szereDCséiu a nagyénlemil közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszeiint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
NYERGES ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak tnelletc pontos AD elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megtelelő, mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tiszteit közönséggel azt is, hogy állaudóan raktárou tartok 

KÉSZ Ulii KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szives ügyeimét felhívom  azon körülményre, hogy 
a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 
Magamot a mélyen tisztelt kuzönség júindululatu pártfogásába  ajánlva, 

maradtam kjvnló tisztelettel: 26—26 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

LeuotauţosaM bevásárlási forrás 

§ 

úgymint: hajlápokban, manlikür-
készletekbcn, zsebkésekben, pénz-
erszcnyckbeii és mindennemű 
különlegcségekbcn, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, főlerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 

n t c r ^ T í 
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KÜLÖNLEGESSÉGEK: 
szőnyegekben, függönyökben,  Li-
nóleumban. Nagy választék: női és 
férfi  fehérneműben  és divatáruban 

B r a s s ó , Búzasör 9. szám. 
Olcsó árak! Szolid kiszolgálás! 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és Apaffy-ulcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cim: SchierFerencz kir. mérnöknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. 6-

EGY TflflOflG 
ki két-négy középiskolát 

végzett, felvétetik  a 

Szvoboda és Székely 
női- és férfi-divat  áruházában, 
C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

2 - 3 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

DR. NANKÓ DOtyOKOSNÉ 

zongora-raktára 
Brassó, Kolostor-utca 28. szám. 
Ajánlja k ü l ö n f é l e  gyártmányú 

zongoráit és pianinóit 
dus választékbun a legolcsóbb árakon. 
Zongorákat és plaolnókat bérbe ad. 

3 - 3 
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1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 
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Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgyközönség szives tudomására hozni, hogy a mamzelem 
P á r l s b a n van tanulmány utón, a honnan február  HÓ elsején jön vissza. 

S Z E Z O N S Z E R Ü UJP0NSÂ60K 
március hő elején már raktáron lesznek. Sziuházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. hölgyközönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

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

ai—w 
Vidéki megrendelőnek gyorsan és pontosan eszközöltetnek 

«u-wiiwTaUidBiJBiMiLttiLV.mVli.TW^ll.n 

E l a d ó e g y teljesen felszerelt 
Magnesium világítási berendezés 
csőhálózattal, 5 luszterrel és 2 álló 
asztali lámpával. Cimakiadóhivatalba. 

3—3 

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

Nagymihály Sándor, 37-
ccmentárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

'iXIQ ^ 

Szvoboda és Székely női-és férfi-divatáru raktál a, Csíkszereda. 
P ó tár , sarsls-Cizlet-

ERTESITES. 
Van szerencsénk H nngybecsű vásárió közönség szives tudomá.-ára juttatni, hogy Székely 
Ödön ur női- és fértí-divatáru  kereskedését társas üzleté alaki ottuk át, mely üzletet 

Szvoboda és Székely cég alatt fogjuk  tovább vezetni. 
Kaklni-iiiikon 215.UOU korona értékű téli áru vun össze halmozva, s tekintettel a téli saisou 
rövidségére, az üzletünkben levő minden női- és férfi  divatáruéikkeket mélyen leszállított 

: : állítni árusítunk el. 1 ~ 
Minden takarékos vevőnek a jelen nehéz megélhetési viszonyok melleit jól felfogott  érdeke, 
hogy évtizedeken át ulig akad ily kedvező, sőt szeren esésnek mondhuló vételei kedvez-
ményt felhasználni,  s meggyőződést szerezni az igaz állításainkról, mérlegelve a mélyen 
leszállítóit és saját ár közötti óriási nagy különbséget.— Nagy tekintettel leszünk arra, 
hogy mind flsőifiulii  réguinktől készpénzes bevásárlásokat eszközlünk, módot nyuj tun k 
a Csikszereda és vidéke nagybecsű vásárló közönségének arra. hogy minden snisoiiru a 
mai kor igényeinuk megtelelő niiuden ujabb és divatosabb árueikuél üzletünkben meg-
találja szükségletét. Jelen árkedvezménnyel a tavaszi saisonig állunk rendelkezésre, a 
tavaszi saisoniu pedig személyesen vásárolt ízléses bámulatba ejtő uj divatcikkekkel lépünk 
az iimiigy is i..tgy divatnuk hódoló városunk és vidéke közönségének .-lébe s meggyő-
ződve vagyunk úrról, hogy saját vevőink lógják szolid és megbízható üzletünket egy-

másnak nagy dicsérettel ajánlani. 2—5 

é\ I. 1 i s / i e l o l t c l 

S z v o l o o c L a é e ' S z ó i E e l y -

I 

Tusnádfúrdön  a Mariska- • 
Villa 10 szoba és mellék-
helyiségekkel, kertekkel, 
berendezve avagy berendezés nél-
kül, hosszabb időre is bérbeadó. 

CIM! MARISKA-VILLA 
T u s n á d f ü r d í . 

1 - 3 
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e I 
b i l r a © l a d ó , 
3 darab 2'|2 éves és 3 darab 
2 éves erdélyi lisztavérii faj. 
:: :: Értekezhetni lehet ::. 
Jakab Mártonnál, CsikzsögSdön. 

H—6 

Csak a 

minőség 
'révén lett 

világhírű 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

A hygienikus i 

Palma kaucsuk 
ágybetét 

m i n ö s é g < 
M elsőrangú 

VIDOR ÉS TÁRSA (SÓZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMON 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m.: 

PESZKA, LÉC, PALLÓ és ÉPÜLETFÁBAN 
mindenféle  méretben és meunyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n d ó a n i s a p b a t ó . is-52 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v á g á s o k a t e l f o g a d n s , k 
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6ÉHÖZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÂN|. 
Elvállal ugy épület- mint butor-iisztaloa munkákat bármily kívánt kivitel 

J ben. — Saját rendszerű ablukok alkalmazásával bármely liAz ablakuit 
I iiiiaiiiHimiHiHiwHHililiimiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii  10 I1U|) alatt elkészíti. »1111111111111111111111111111111111111111 iiniiiiiiiiiim l̂—52 

Elvállal különOsen épület munkáltat szakszerű gépei által kidolgozni az 
asztalos mester uraknak mérsékelt munkadíj ellenében és u megmunkáló 

II anyagot el* és visszaszállítja. MSipslinSmimMMimiimiaMIHSSiamil imiiliillllllilllllllllllllllllllllllll 

FIGYELEMRE MELTÜ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a liánat. ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  eló, mint bármely más iparágnál, mert n nagyközön-
ség az órajavitasnál teljesen az órás ószinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Kgyuttal tudatni kívánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket g 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t. vevőközönség 
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 szolgálattal: - - - -

BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csikszereda, Kossuth L.-utca. 
27-52 

Óraláncok, gyűrűk, fülbevalók,  ssemövegek é-> hömárök állandóan kaphatók! 

I 

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

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 48. szam alatt nagy épitési anyagraktárt 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: 
Mész darabos és oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nad fűzve  stakatiirokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi asifalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Asifalt  elsiiyetelö lemez és kauc-uk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnvíi és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarlkák  betonból -HO-l OO, l -'U, 1 5 0 - 2 0 0 - 3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyes/.tó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gózüzemü berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
fele  szinben, betoncsövek, hidak és átereszek kés/.itése. Beton- es műkölépcsfik,  szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató és etetővaluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatét lemezek. Kemeny- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítésé stb. stb. Nagybani eladasoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel l'elkeresui szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csikszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szives támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor építész, Csikszereda. 

Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K D R É N E R - S Ö R T ItSYÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ö r a l E t á z C e l k v á j m e e y s r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— n a p o n k é n t friss  c sapo lás — 

csakis özv. Nagy Istvánná „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(15' 3-52 
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ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANGSZERGYÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
c*. és kir. udvari szállító, színházuk, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és a hiingfukozo  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchld-u. 5. Gyár: öntöhAi-u. 2. 

AJHIIIÍU n suját pvárálmn készült liuros, vonós, fúvó  és fl'.ó 
hangszereit é* uznk til kat részeit, (^uiuttisztn hurokul. 

Hegedűk 3, 4 5. 0 forinttól  Mjebb a legjobb felszerelés 
s/.fiint.  — Tarogeto rnpi.fúhól.  uj'»zil*t billentyűvel é* is-
kólával 30 itiriiit.tol iclji l.l». — Hármon kuk Irpjobl. «'ljm«í/-
tiilintutImi I.Hiî .kkal 2 50. 3. 4, 5 írttól feljebi).  KÜIÜI.U-
fr^o-jr  jicitUniM«ii liiniírv«Tsrnv Intrmonikák, Kajál minták. 
STOWASSER a hangfok  oso gerenda feltalálója,  mely 
nltul bármily Iu'̂ mIü vnpv f*or«loiikn  jobb, erősubl» és lá*-
jivnMt huniról nyer (biztos siker) hê cilOhe javításul 4 írt 
Harmónium viln l̂iii ii legjobb gyártmány 65 írttól feljebb. 
Javitasok nz r»*s/.<»s hangszereken különleges sziikszeril 
pontossággal, jutányos úron. — Zenekarok teţjea felsae-
relése elönyö* feltételek  mellett, jutányos árlMii, olisiuort 
kitiiuó minőség, — A legtöbb ktttonul zenekar Hzállitója. 

Magyaróra* ég legnagyobb vonós ós fuvóa  hangaserek gyára Általánosan a legszolidabb kiszol-
18— hálásról elismerve. — Arjegyse k kívánatra ingyen éa bérmentve. —20 

SL 2 Q . SZSLZSLCL T T S T R X O ^ Â P E . 
Csakis cégünk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján 

vásároljunk. 
Singer Co. varrógép részvénytársaság, Sepsiszentgyörgy. 
Csíkszeredában értekezhetni lehet a megbízottal, Kossuth Lajos-u. 13. sz. a. 
~ - — E g y a retaérnemQtOméEliez való Dlisitfcl  tartalmazó liiet bárkiiek iigfcii  üadalit. -— 
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Uj bútor , varrógép- és kerekpár-nagyraktár! EU 
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P f f p o  j f p c  | szerencsém Csikszereda város és vidéke nagy-
E.I I C O l l C O . enleinü közönségének szives tudomására hozni, hogy 
Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utca 9. szam (Lukács Juliska 
bérpalota) helyisegeben egy teljesen uj modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitot tam, hol raktáron tartom a legkényesebb igényeknek meg-
telelő összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u in.: szalon , eliédló-
és halószoba berendezések, valamim vas- és rézbutorok a legjobb gyárt-
mány u. hajlított és bőrszékek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
ebédlő díványok, valódi lószőr- és afrik  madracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok ti—10 evi jótállás mellett, melyekből raktáron lartom, az összes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és 
central bobbin varrógépek díszes kivitelben is, a legjutányosabb árak 
melleit, kedvező lizetési feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
den árfelemelés  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
parikhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Klvallalok lovábba niind'-nfeb'  kárpitos es bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó munkáidtól, jutányos árért s íjat műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azon kellemes hely-
zetbe jutottam, hogy áruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani. Magamat a n. é. 

közönség szives figyelmébe  ajánlva és becses pártfogását  kéri 
Ackermann Ignátz asztalos, kárpitos és díszítő, Csíkszereda. 
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Hosszurovó Cement Födélcserép j 
majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
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Nyoaatott M m M i JOuef  kOayrHyoaftti&bu,  CaitaeroUbu, 1912 




