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Csík é s Udvarhely vasutjai . 
(P ) Remegve váljak a népszámlálás ered-

ményét, mely rávilágít a népesedés mozgal-
mára. Magyar több»égü vármegye Erdélyben 
csuk négy van: Csík, Háromszék, Udvarhely 
és MaroMorda vármegyék. Ezek közül Csik-

l'ikarhelymegye 96 százalékban szinma-
gyaioi,". Erdély magyarsága egészben véve e 
két varmegye magyarságából táplálkozik. — 
Kzekhol vándorol ki a magyarság a többi vár-
megyék he. 

A türténelem tanítja, hogy városok a nagy 
l'olyók-tengerek mellett keletkeztek. Vegyük 
elo a térképet és igaznak találjuk ezt n vi-
lág minden részén. De csak bizonyos korig. 
Addig, mig az ember meg nem tanulta csa-
tornában elvezetni a vizet éB nem épített egy 
sokkal könnyebb mozgású eret: a vasutat. 
Azóta megváltozott a térkép. Ma városok csuk 
a vasúti gócpontokon keletkeznek. Nézzünk 
Észak-Amerikára — vagy hogy itthon marad-
iunk, Magyarország térképére. Csík az a vá-
rosunk. vidékünk fejlődik,  a melynek vasúti 
gócpontja, illetóleg vasúti összeköttetése ked-
vező. Így adatott meg az embernek az a ha-
talom, hogy városokat teremtsen és vidékeket 
tegyen gazdaggá Ezt a hatalmat kell föl-
használnunk arra, hogy Erdélyt Magyaror-
szághoz fUzzIlk. 

Helytelen vasúti politikánk következtében 
éppen a nem kívánatos vármegyék élvezik a 
vasút előnyeit és fejlődnek,  a helyett, bogy a 
magyarabb vidékek lendülnének föl.  Sőt éppen 
a két legmagyarabb vármegye az, a mely leg-
mostohább közlekedő viszonyok között van. 
A budapest—brassói  fővonal  mindkét  iránya 
— mintha tudatosan  kerülné  a Székely-
tőidet.  Két éve, igaz, hogy átadták a Bzékely 
kórvasutat is rendeltetésének — de menet-
rendjét ugy állították össze, bogy a legexpo-
náltnbb vármegyék az ország szivétől huszon-
négy órányira vannak. Annyi idő alatt a Bal-
kánra is le lehet menni. — Hát még a helyi 
közlekedés! Cs kszoredát,  a vármegye szék-
helyét  azzal tették  tönkre,  hogy a vona-
tok  csatlakozását  a tőle  hét kilóméterre 
ievő Madifalvára  helyezték.  Mennyi tinta 
folyt  érte, bogy ne kelljen az utasoknak a vá-
roson kívül órákszámra várakozni a vonatra I 
— Még Ígéretet sem tuJtak elérni. E helyett 
(i  umdétnlvl  állomé* bővítését  rendel-
ték  el. fcppen  a napokban jön föl  a várme-
gye törvényhatóságának küldöttsége, hogy a 
menetrend belyesbbitését és a gyimesi vonal 
Csíkszeredára való csatlakozását kérje a ke-
reskedelmi minisztertől. Nem tudjuk, milyen 
eredményt érnek el. 

A helyi forgalom  lebonyolításán kivül sok-
kal sérelmesebb Csík- és Udvarhelymegyére 
az, hogy az 1895. VII. törvénycikkben szen-
tesitett Székelyudvarhely—csíkszeredai  vo-
nal megépítése még mindig késik. A maros 
vásárhelyi iparkamara 1909 ben fölirt  a tör-
vény végrehajtása érdekében. A minisztérium 
kiadta a dolgot tanulmányozás végett a M. 
A. V. igazgatóságának. A tervező-osztály ké-
szített egy megközelítő költségvetést; a vasút 
építésének költsége a héjjasfalva—székelyud-
varhelyi vonal elBÖrangusitásával együtt hu-
szonnyolc millió koronába kerülne A pénz-
ügyi osztály Is elvégezte Bzámitásalt és nem 
véleményezte a vasnt megépítését, az ügyet 
ad akta tették. 

Hangosan követeli Erdély ezt a vonatot, 
a két emiitett vármegyének egyenesen lét-
érdeke. A magyartöbbségű vármegyék közül 
egyedül Csikvármegye az, a melyiknek sza-
porodása 15 százalék, — tebát az országos 
átlagon felül  van. Udvarhely vármegye alig 
4—5, Háromszék -2—3 szásalék emelkedést 
mutat. Csikvánnegyének elsősorban érdekelt 
része. Alcsik szaporodása alig egy százalék, 

vármegye többi járása 16—20 száza-
ik A székelylakta Udvarhely, Háromszék és 
Isik vármegye alcsiki Járása népesedés te-
rmetében tehát majdnem stagnál. És mindezt 

roBBz vasutpolitikának köszönheti. Három-
izék rovására fejlődik  — igaz, hogy egyben 
magyarosodik is, — Brassó; Udvarhely ro 
vására Segesvár. 

Meg kell építeni • vasútvonalat közgazda' 
sági szempontból is. — Ha Csíkszeredából el 
akarjuk érni a fővonalat:  vagy ötórai utat 
teszünk meg Brassó felé,  vagy nyolc órát 
utazunk Ssékelykocsárd felé.  Brassó felé  a 
M. A. V. vonalán Sepsiszentgyörgyig 63 kiló 
méter az ut, a háromazékl helyiérdekű vasnt 
vonalán Sepsiszentgyörgytől Brassóig 88 H-

lóméter és a M. Á. V. fővonalon  Brassótól 
Héjjasfalváig  119 kilóméter. ÖsszeBen tehát 
215 kilóméter. Pedig az ut légvonalban nem 
több 60 kilóméternél. Igaz, bogy közbe esik a 
Hargita — de ezt minden teknikai akadaly 
nélkül meglehet mászni. Az is iguz, bogy a 
vonalkifejtes  megnyújtja a vonalat. 

A héjjaafalvi—csíkszeredai  vonal meg-
épitese alluna a csikszereda—székelyudvar-
helyi ül kilométeres vonal megépitésebói ég 
a néjjasfalva—székelyudvarhelyi  helyiérdekű 
vasút elsórangusitásából. Vagyis a vonal meg-
építése után Csikvármegye lakossága száz-
kilóméterus ut után ér Héjjuafalvára.  Tehát 
kerekszaluban 115 kilómeter utat takarít meg. 
Csikuiegyének hatalmas erdőségei vanuak, 
melyek ujind rövid idó alatt kerülnek kihasz-
nulasra. É< ma a farakomány  115 kilométer-
rel bosszab utat keuytelen megtenni — Még 
érzékelhetőbb lesz ennek közgazdasagilag ká-
ros volta, ba a vasúti tarifat  fölemelik,  tízzel 
a müvelettel egyszersmiudenkorra leamputal-
aak Erdély legmagyarabb részét az ország 
testerul. 

Ez a vonal a M. Á. V.-ra nem lehet ká-
ros. Teberineutesiti a brassói fóvoualat,  Há-
romszék egyreszenek és Csíknak forgalmat 
áttereli az uj \oualra. 115 kilúineterrci tesz 
uek rövidebbb utat vonatai. Azoukivül legfőbb 
erdeke, bogy a hejjasl'alva—csikszereda—gyi-
mesi vonalún at a Komauiaval való össze 
köttetes a legkózvetetlenebb és a legrövidebb 
legyen. A predeali vonal bibája uebézsege 
mellett az is, bogy nem a termékeny Koma-
uiaval köti össze az országol. Budapest—Pre-
deal— Pioesti—Adjud, a ro.uan királyi vas-
utak csatlakozó állomásit - ma 1U3U kilome-
ter. Mig a héjjasl'alva—gyimesi csatlakozáson 
at títití kilómeter, tebát 102 kilométerrel rö-
vidülne meg az ut — a Komáilia tenuekeny 
resze es Budapest között. Az áruforgalom  te-
hát menteu atterelóduek az uj vonalra. 

A magyar közlekedő politika vezereinbe-
rcinek az erdélyi magyarság ügyet mellózni 
nein lehet tovaub, ba azt uein akarjuk, hogy 
az olabsag számbeli és kulturális erejet meg-
haladó euergiaval terjeszkedjek tovább. 

Anuak előrebocsájtásával, bogy cikkírónk 
miuiien sorával egyetertünk, csupán a rnade-
falvi  elagozo alluinas Csíkszeredára leendő 
átbelyezese kérdésenek legújabb — cikkíró 
elótt meg nem ismert — eseményeivel óhaj-
tunk röviden — a cikk kiegészítő részeképen 
foglalkozni. 

Ismeretes, hogy alig egy-két héttel elóbb, 
épen a deputáció elindulása pillauataban, vil-
lámcsapásként jött le a kereskedelemügyi mi-
niszter leirata, mely a törvényhatósági uizult-
ság kerésenek eluiasitasaval a madéfalvi  el-
ágazó állomás áthelyezését megtagadta — meg 
a személyforgalomra  nezve ÍB. 

Mi az indoka V Hogy egy vontató állomás-
nak Csíkszeredára vaiú telaiutása 150—20U,UUÜ 
korona „indokolatlau* költségét okozna. — 
Elismerjük, hogy a soba meg nem bocsájt-
ható hiba akkor történt, mikor a vasutat nem 
Taplocza—Szépviz-lele, hanem Madefalva— 
Szentinihály-feie  irányították. Okairól hosszas 
lenne és nem időszerű beszelni. Azt azonban 
mégis különösen hangsúlyoznunk kell, bogy 
a vasútépítés vezetősege a feje  tetejere állí-
tott okoskodással összetörte a vármegye köz 
pontjának és egy virágzó nagyközségének 
minden reményét, fejlódesének  lehetoseget. 

Vegyük csak Csíkszeredát I A Székelyföl-
dön a legmagyarabb, a legszékelyebb var 
inegyenek szekhelye, melyet viragzasaban 
fojt  meg az eltaktikázott vasúthálózat. E szín-
tiszta székely varos züllését nemcsak a var-
megye és Székelyföld,  de a kormány sem 
nezbeli tetlenül. Ez a magyanaguak jól fel-
fogott  érdeke, mely felett  napirendre terni 
nem lehet. Hova jut a magyarsag ügye, ha 
az oláh tengerben végvárainkat nem erősít-
jük meg? 

A hétfői  közigazgatási bizottsági Ülés el-
határozta, hogy ujaüu felirat  és határozat ve-
gett megint megkeresi a törvénynatósagot. 
Ntfm  jól teszi, meri rendkívüli közgyűlés csak 
március második fdleben  lesz es az ezzel 
előálló késedelem es a hosszas irásbeliseg, mely 
amúgy sem hat közvetlenül, megaduatja a 
kegyelemdöfést  vasulügyünknek. — Hogy az 
írásbeliséggel semmire sem mentünk, azt az 
elmúlt évek szomorú tapasztalatai vitán felül 
helyezték — Ezzel szemben a varmegye 
közigazgatási bizottsága mult havi Utéseoen 
elhatározta, hogy az ügy sikere érdekeben 

deputációt küld a miniszter elé. Igaz, hogy 
— épen a legrosszabb pillanatban, kedvezőt-
len válasz jött. Kulissza titkait nem kutatjuk. 
A vármegyénk iránti hidegséget ez ügyben 
vqlt már alkalmunk tnpasztalni, de uem a 
minisztertől. A deputáció előnyeit felesleges 
hagsulyoznunk. Nemcsak parcialis, de orszá-
gos érdekről van szó. — A hirtelen elmaradt 
deputációt tehát nem szabad abbanhagyni, 
mert nein férhet  kétség hozzá, bogy a rideg 
tenyek feltárása  után épen a kereskedelem-
ügyi miniszter lesz az, ki meghallgatja jaj-
kialtásunkat. 

Csikvármegye ez ügyben végigjárta a ké-
rések és könyörgések kálváriáját. A vasút 
létesítése óta esztendőkön keresztül és állan-
dóan kérelmez a törvényhatósági bizottság, 
Csíkszereda város Képviselőtestülete, főispán, 
alispán és országgyűlési képviselők. Sulylyal 
mérik már vasutügyünk aktáit Most a leg 
utolsó lépest meg uein tenni büa volna. Men-
jen egy hatalmas deputáció a miniszter elé, 
mert rideg elutasításban nem leltet része I — 
S ha celt akarunk érni, ne késsünk, mert ta-
vasszal a madéfalvi  állomás kibővítésért) vo-
natkozó, mar megkötött szerződesek teljesí-
tése következik, ami Csíkszeredára még át-
helyezhető leune. 

És még egyet! Ha a bíbát nem lehet más-
ként helyre hozni, a vármegye se zárkózzék 
el teljesen a segitseg elől. Ez az utolsó ütő-
kártyánk luegvau. Ha kérésünk teljesedésbe 
ment, van meg vasutügyünk bőven. Szerk 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
Csíkszereda,  1912. február  12. 

A vármegye közigazgatási bizottsága folyó 
hó 12 en tartotta (jyalakay Sándor főispán 
elnöklete mellett rendes havi ülését. 

Az ülésen az árvaszéki elnök, a tiszti fő-
orvos, a kir. pénzügyig-izgató, kir. államépi-
teszeti hivatal fónöke,  kir. ügyész, kir. tan-
felügyelő  kedvező havi jelentéseit a bizott-
ság tudomásul vette. 

A kir. tanfelügyelő  jelentésével kapcsolat-
ban Mikó Bálint es Nagy Imre bizottsági tag 
iuditvauyara a bizottság elhatározta, liogy a 
varmegye alispánját utasítja az iránt, hogy a 
gyergyoreinetei iskolák építése, illetve a je-
lenlegi lakhatatlan epületek sürgős kijavítása 
vegeit sajut hatáskörében intézkedjék. 

Az ülesnek legfontosabb  és egyben legér-
dekesebb targya a madéfalvi  vasúti elágazó 
allomáanak Csíkszeredára leendő áthelyezése, 
illetve az erre adott kedvezőtlen kereskede-
lemügyi miniszteri leirat tárgyalása volt, — 
melylyvl lapunk más helyen behatóan foglal-
kozunk. A kerdéshez hozzaszólottak Gyalókay 
Sándor foispau,  Fejér Sándor alispan, dr. 
Bocskor Beiu, dr. Kodor Antal, T. Nagy Imre 
bizottsági tagok. A bizottság beható vita után 
elhatarozta, hogy a kedvezőtlen miniszteri leira-
tot — bár sajuosa» — tudomásul veszi, de 
tekintettel az Ugy nagyhorderejű közgazdasági 
jelentőségére, megkeresi a vármegye törvény-
hatósági bizottságát, liogy a kérdésééi újból 
és behatóan — meg hozandó anyagi aldoza-
tok árau is — foglalkozzék  és a kereskede-
lemügyi miniszterhez ismételten folyamodjon. 
Egyben megkeresi a vármegye főispánját  és 
alispánjai, bogy a kereskedelemügyi miniaz-
lernel eszközöljek ki, miszerint a madéfalvi 
állomás küszöbön álló kibővítését a törvény-
hatóság határozatáig függessze  fel. 

Az Ugy jeleni állását a bizottsággal Gya-
1 lókay Sándor főispán  ismertette, ki szemé-
' lyes érintkezésbe lepve Beöjtby László ke-
reskedelemügyi miniszterrel, azt a kedvező 
választ nyerte, hogy a varmegye bizonyos 
anyagi hozzajarulása mellett kesz az ügyet 
újból tárgyalas alá venni és a személyforgal-
mat Madel'alváról Csíkszeredára áthelyezni. 
Ez esetben a közvetlen kocsijaratok télen át 
is megindíthatok lennének, ami szintén jogos 
kívánságát képezi a varmegye közönségének. 
A bizottság a főispán  eddigi fáradozásait  és 
felvilágosításait  örömmet vette ea öt a to-
vábbi részletkérdések tisztázására felkérte. 

Az -ülés ezzel véget ért. 

Színészet 
Csikazeret  a, 1912. február  12. 

A sziniévad vége felé  járunk. Jövő hét 
végén Tompa Kálmán befejezi  előadásainak 
sorozatát. drtesülésünk Bzerint 25-én lesz az 
utolsó előadás. 

A hátralevő idő regertoírja változatos i s 
több nagy sikerű újdonsággal kecsegtet, köz-
tük a Leányvásár, Sárga liliom. Ugy a dara-
bok, nflnt  az előadások általában kielégítet-
tek a hozzájuk fűzött  várakozást, mit legjob-
ban bizonyít az a körülmény, hogy az előadá-
sok naponként telt ház előtt folynak.  Csupán 
a szezonban másodszor színre kerOlő darabok 
előadását nem látogatják, mi városunk ki-
csinységében leli egyedüli magyarázatát. 

Szerdán a jól megreklamirozott „Csitnlj 
szivem" c. énekesnek nevezett bóbóisat ének 
nélkül került színre. A darab tele van trá-
gárságokkal és másként Bem elégítette kl a 
hozzáfűzött  várakozásokat. Az előadás maga 
jó volt. Külön kiemelendők Török Kornélia, 
Sándor Ilonka, Saáry Margit, Kertész és Tompa 
Béla. Kertész kitűnő játékán sokat mulatott 
a közönség. Feltűnő szép táncot mutattak be 
Tompa Bela éa Sándor Ilonka. 

Csütörtökön .Éljen a király" c. francia  bo-
hózat ment kivételesen kevesebb számú kö-
zönség előtt. — A darab szellemes ötletei és 
mulatságos helyzetei igen jó estét szereitek a 
közönséguek. Épen ezért kellemes csalódás-
ban volt részünk, mert a darabról nem a 
legjobb hírek keringtek. Az egyes szereplők 
közül igen jók voltak Tompa Béla, Makay 
Elemér, Sándor Ilonka. Msgis Makayuak ro-
vásara kell írnunk azt a tulságoa nyers ere-
detiséget, inely a darab drastikumalt nem 
liogy elsimítaná, de még jobban kiélezi. Ezt 
jövőre hagyja el, mert nálunk azzal célt nem 
ér, legfeljebb  a karzaton- Sándor Ilonka és 
Tompa Béla tánc.it ismét élveztük. A darab-
ban a rendórbiztos hálás kis szerep, de sze-
luélyesitője teljesea hidegen hagyott. — 
Tompa Kálmánuak itt :uég azt a megjegyzést 
tesszük meg, bogy nemcsak a férfikar  hiá-
nyos, hanem segedizineszei is feltűnő  gyen-
gek. Szerdahelyiről végleg meggyőződtünk, 
hogy a szinpadou nehézkes, játéka bizonyta-
lan, sok kifogás  alá esik. A szinlapra nyo-
mott vastagított betűk után sokkal többet és 
jobbat vártunk tőle. Épen C4ak R'pet vesszük 
ki, melyben kisterjedelmű hangja és játéka 
jól érvenyesült Ezeket csak altaláno* meg-
jegyzésbe tesszük, mert az előadás e kisebb 
hibákat leszámítva, határozottan jó volt. 

l'enteken este Katona József  örökbecsű 
történelmi drámája „Bánk Bán" került szinre. 
Nem tulozunk, ba azt állítjuk, hogy városunk-
bau soha ínég ilyen kiállításban és előadás-
ban „Bánk ban"-t nem láttuk. Közönségünk a 
Bánk bán előadásán zBufolásig  megtöltötte a 
színháztermet s ez egyenesen rácáfolt  azokra, 
kik eddig abban a hiszeinben voltak, hogy kö-
zönségünket csak a léha operettek és bohó-
zatok vonzák, mert műértő közönségünk min-
dig Bziveaen érdeklődik a dráma és szinmü-
vek iránt, csak azok olyau előadásban kerül-
jenek Bziure, mint a Bank bán. Igaz, hogy 
egy ilyen nagy színműnek az előadásához 
megfelelő  színpad is kell, de remélhetőleg as 
ÍB már a jövő sziniévadra meg lesz B akkor 
méltán elvárjuk Tompa Kálmán színigazgató 
tói, bogy ne az .Ártatlan Zsuzsidhoz haaonlé 
operettel, hanem a mostani beköszöntőjéhes 
híven a Bánk bánnal nyissa meg előadásai-
nak sorozatát A Bánk bán előadását illető-
leg annak nehéz es fárasztó  címszerepét Tompa 
Kálmán játszotta meg a tőle megszokott igazi 
mester alakításban. Ezúttal azonban Tompa 
Kálmán elemében volt, nem nézte a mi kis 
terjedelmű színpadunkat, hanem oda képzelte 
magát a kolozsvári hatalmas színpadra s ugy 
játszott, bogy játékával mindnyájunkat magá-
val ragadott. Ezért a közönség és a különö-
sen nagy számban jelen volt középiskolai if-
juság több ízben nyílt színen is ünnepelte a 
nagy művészt. Kitűnő alakítást nyújtott a Pe-
tur bán azerepében Bakó Lajos ki ezen játé-
kával felülmúlta  összes eddigi sikereit. Ugyan-
csak elismert tehetségét mutatta meg Makal 
Elemér a Tiborcz ezerepében. Kertész Sán-
dor Biberachot nagy sikerrel személyesítette 
meg. Saáry Margit, Oertrudis királyné aze* 
repecen igazi művésznői tehetségét ragyog-
tatta. Ezeken felül  Tompa Irma, Tompa Beta, 
Szerdahelyi, Szekely, Jámbor és a többi sze-
replők mind hozzájárulták az est nagy sike-
réhez. 

Szombaton ,A lengyel menyecske* vig-
operett került telt ház előtt bemutatóra. A 
darab a jó operettek közé tartozik, melynek 
muzsikája fttlbemássóan  kedves és megkapó. 
Füredi Vilmát láttuk kedvesen és odaadóan 
játszani. Mindjárt a második héten megjegyez-
tük, hogy a közönség szívesen látná sűrűbbet) 
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szerepelni, ami azonban nem történt meg. — 
Okait sejtjük, de el nem fogadhatjuk.  Viszony 
lag mégis a legjobb hangja van és semmi 
sem állt útjában annak, hogy sBrllbben 
szerepeljen. KÍB szerepébeu igen jó alakítást 
láttunk Székely Károlytól, ki ai egyéniségé-
hez illő szerepekben mindig kiválót ad. Eznttul 
a részeg ember htt személyes'tójét láttuk. A 
mindig jó Kertésznek ez este ia kijutott az 
elismeresből. Sándor Ilonka tnlságos rekedt 
volt, mely énekét élvezhetetlenné tette. Bakó 
Lajos ez este jó szerepbei jutott, melyben 
érvényesült ÍB. 11a Bzerepeit megválogatnák, 
sokkal több sikert érne el. Jó volt Makay, 
jobb lehetett volna Tompa Béla, ki túlságos 
sokat játszik, ami egy jó színésznek határo-
zottan árt. Jámbor György állandóan nagy 
lámpalázzal kUzd, pedig igy jó bangjáunk ér-
vényesítésére nem kerül a sor. 

Vasárnap délután a .Falu rossza', este 
„Babuska" másodszor jó eluadásokban kerül-
tek színre. Este visszatetszést szült, hogy a 
függöny  felgördülése  után a színészek élénk 
és hangos veszekedésben voltak egymással, 
ami — ugy látszik — a darab preludiumát 
képezte. 

E héten szinre kerülnek a következő 
darabok : 

Szerdán .Utánam* színmű. 
Csütörtökön .Luxemburg grófja"  Szerda-

helyiné felléptével,  ki ez estén mint vendég 
játszik. 

Pénteken „Becsület" színmű. 
Szombaton „Leányvásár" operett. 
Vasárnap délután .Bukow a székelyek hó-

héra*, este pedig a tűzoltó estély miatt nem 
lesz előadás. 

Csikvármegye állategészségügye. 
A közigazgatási bizottság legutóbbi ülésé-

ben Révész Gyula törvh. fóállatorvos  megtette 
jelentését vármegyénk állategészségügyéről és 
létszámáról, melynek felelte  érdekes adatait az 
alábbiakban szószerint közöljük: 

Tekintete»  köiiyazytitási  B'uuttmy! 
Jelentem, hogy Csikvármegye p'lategészség-

Ugye folyó  év január havából kedvező volt. Ka-
gadós én feitőző  betegségek közül csak a Sertés-
vész állapíttatott meg Üyergyóremeti'u szói vátiyo-
hp'i é.s a veszettség (iyergyótölgyeseu és Gyér 
gyóbékás községekbe!) 1—l kutyán. 

Hogy pedig a mait 1911. évben lelol^t 
állategészségügyi viszonyokról rövid kivonatban 
beszámoljak, tisztelettel jelentem, hogy a véi me-
gye területén az á^ategészségügj i szakszolgálatot 
egy törvényhatósági, öt járási és egy helyha-
tósági állatorvos látta el. 

A vármegye állatállománya az 1911. év tava-
szán foganatosított  összeírás szerint 75116 darab 
szarvasmarha. 675 darab bivaly, 14622 darab ló, 
2H darab szamár, 20723 darab sertés, 114,132 
darab juh és 8679 darab kecskéből állott. Össze-
hasonlítva ezen adatokat az 1910. évi adatokkal, 
teltüuik, hogy a szarvasmarha 355 darabbal, a 
sertés Hl85 darabbal, a ló 693 darabbal, a juh 
21965 darabbal s a kecske 2205 darabbal szapo-
rodott Eme örvendetes állapot annak tulajdonít-
ható, hogy pár év óta a vármegye területén tisz-
tességes takarináoyterniés volt és a kedvező 
időjárás mellett a legeltetés is a télbe jól benyúló 
késő őszig történhetett s igy a gozdaközönaégnek 
a telel tetés gondot nem okozván, állatállománya 
szükséges mennyiségét megtartotta. 

A váiaiegye területén lévő 5 vasúti ál lat rak odú 
állomásán elszállíttatott összesen 2305 darab 
szarvasmarha, 355 darab juh és 3H6 drb. seités. 

A 15 közvágóhídon és 47 szuróhelyen köz-
fogyasztás  céljából levágatott összesen 3470 drb. 
szarvasmarha, II10 darab növendék, 751 darab 
szopós borjú, Htí darab bivaly, 10355 darab juh, 
3657 darab bárány, 387 darab kecske, 66 darab 
gödölye, 2177 darab sertés és 26 darab szopos 
malac. 

A közfogyasztásra  levágott állatok és azok 
húsának vizsgálatát 5 állatorvos, 7 emberorvos, 
3H vizsgázott és 15 nem vizsgázott laikus egyén 
látta el. A 15 nem vizsgázott busvizsgáló közül 
5 egyén a tanfolyamot  lip"gatta ugyan, de a vizs-
gán elbukott 

A vármegye terrletén következő ragadós és 
fertőző  állatbetegségek állapíttattak meg: 

lépfene  csak szarvasmarhák között fordult  elő 
szórváuyosan. Fertőzve volt 4 járás, 5 községben 
4 udvar és 1 legelő. Megbetegedett 5 drb. szarvas-
marha, melyek kőzni 3 drb. elhullott, 2 drb. kény-
szervágatott s ezeken a husssemle alkalmával 
állapíttatott meg a betegség. 

Itühkórtól fertőzve  volt 3 járás területén 6 
községben 26 udvar és 8 legelő. Ezen helyeken 
megbetegedett 12 drb. ló éa 162 drb. juh, melyek 
közül telgyógyult 12 drb. ló és 117 drb. jnh, 
igy a következő évre maradt még 35 darab be-
teg juh. 

Sertésorbánc 1 r t város és 2 járás területén 
8 községnek 17 udvarában fordult  elő, megbete-
gedett összesen 29 drb. sertés, melyek mind el is 
hullottak. 

Sertésvésszel fertőzve  volt 2 r t város és 3 
járás területén 26 községben 175 udvar és 10 
legelő. Ezen helyeken megbetegedett 813 darab 
sertés s közttlök gyógyult 161 drb., elhullott 590 
drb., leöletett beteg 116 (lrb., beteggyanus 6 drb. 
és fertőzésra  gyanús 25 drb. s igy a következő 
évre maradt még 17 drb. beteg. 

Juhhimlő 1 r t város és 3 járás 8 községének 
347 udvarában és 29 legelőjén fordult  elő. Meg-
betegedett 11023 drb. juh és 53 drb. kecske, 
melyek közül gyógyult 9111 drb. juh és 33 drb. 
kecske, elhullott 1659 drb. juh s leöletett fertő-
zésre gyanús 130 drb., betegmaradt a következő 
évre 223 «lrb. 

A veszettség 1 r t város és 4 járás ÍM köz-
ségében fordult  elő. Kiirtatott veszettségben szeii-
vedő 16 drb., veszettség lertozésnek gyanítja miatt 
44 drb. és egyéb kóborló 41 drb. kutya. Veszett-
ségben megbetegedett és elhullott 2 darab kutya, 
1 drb. ló, 5 drb. szarvasmarha, 3 drb. juh 3 drb. 
sertés és 1 drb. macska. Veszett kutya által meg-
mart és azonnal kiirtatott 3 drb. sertés és 6 
drb. juh. l-egyen szabad ezúttal megemlítenem, 
hogy a veszettség elfojtása  körüli munkálatok 
közben a gyergyószentmiklósi és gyergyótölgyesí 
járási iu bir. állatorvos fertőzte  magút s igy mind-
kettő kénytelen volt védőójtás céljából a Buda-
pesti Pasteur iutézetbe meuni. 

A sercsegő üszök 1 r t város és 3 járus terü-
letén 5 községben fordult  elő. Fertőzve volt 3 
udvar és 2 legelő, mely helyeken megbetegedett 13 
drb. szarvasmarba s mind el is hullott. 

Végül még jelentem, hogy védőőjtásban része-
sült lépfene  ellen 2 községbeu 33 drL. szarvas-
marha, orbánc ellen 10 községben 636 darab 
sertés és sercegő iiszök ellen 3 községben 360 
drb. szarvasmarha. 

Csíkszereda, 1912. február  hó 11-én. 
Hevese  Uynla  s. k., 

törv. inkvi. fönllatorvos. 

a pénz-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lapunk vezető  helyén közöljük  ki-

tűnő  tollú  közgazdasági  írónk  és belmun-
katársunk  magvas és nagy szaktudással 
megirt  cikkét  vasutügyünkról,  melyet bei-
munkatársunk  a Dudapesti  Hírlapnak  is 
megküldött  és amely annak idei  40-ik szá-
mában. egész terjedelmében  napvilágot  is 
látott.  A cikkre  — melynek  tárgyával  e 
lap hasábjain már többször és külön-külön 
szakszerűen  foglalkoztunk  — felhívjuk  ol-
vasóink ügyeimét. 

— Kinevezések. A vallás- cs közokta-
tásügyi miniszter az állami polgári iskoláknál 
K a i t á r Károly gyergyőalfalvi  és V e I k e i 
Zoltán ditrői tanítókat a VIII. fizetési  osztályba, 
G á b o s y László ditrői tanítót pedig a IX. 
fizetési  osztályba kinevezte. 

— Pénzügyi kinevezések. A pénzügy 
miniszter Kiss Gábor dévai számvizsgálót 
számtanácsossá, Benkó Jakab csíkszeredai 
péuzügyi számtisztet pénzügyi számellenőrré. 
Csiky Kálmán gyimesbttkki fővámhivatali  el-
lenőrt fóvámhivatali  főtisztté,  Qál Ödön gyi-
mesbükki mellékvámhivatali vámszedőt fő-
vámhivatali tisztté, Ferenczy Dénes gyergyó-
szentmiklósi adóhivatali pénztárnokot ebbeu a 
minőségében és jelen állomáshelyén való 
meghagyása mellett a VIII. fizetési  osztályba, 
Tóth Vilmos és Qál Sándor csíkszeredai adó-
hivatali tiszteket főtisztekké  és végül Kovács 
Jenő csíkszeredai adóhivatali tisztet a X. 
fizetési  osztályba kinevezte. 

— Rendkívüli közgyűlés. A vármegye 
törvényhatósági bizottsága március köze|>én 
rendkívüli közgyűlést tart, melynek két leg-
fontosabb  tárgya a madéfalvi  elágazó állomás 
Csíkszeredára való áthelyezése és 
ügyigazgatóság építése lesz. 

— Halálozáaok. Gáspár Endre tanító, 
városunk szülötte f.  hó 9-én Tápiószecsőn el-
hunyt. A hirtelen elhunyt, képzett fiatal  ta-
nító halálát városunkban nagy Bzámu rokon-
ság gyászolja. 

Id. Kancz Ignácné szül. Hancz Ágnes I. 
bó 7-én Csíkszeredában elhunyt. 

Özv. id. L'BikBzeutmártoni Szabó Mihályné 
I. hó 10-én 79 éves korában Dicsószentmár-
tonon elhunyt. Dr. Szabó Alajos kir. törvény-
széki biró elhunytban édesanyját gyászolja. 

— Csikvármegye állatlétszáma. Ré-
vész Gyula törvh. fóállatorvos  a hétfői  köz-
igazgatási bizottsági ülésen jelentést tett a 
vármegye állatállományáról. Az é rdekeB ada-
tokat az alábbiakban közöljük. Az állatállo-
mány az 1911. év tavaszán foganatosított 
összeírás szerint: 76115 darab szarvasmarha 
675 darab bivaly, 14622 darab ló, 28 darab 
szamár, 20723 darab sertés, 114,132 darab 
juh és 8679 darab kecskéből állott. Összeha-
sonlítva ezen adatokat az 1910. évi adatok-
kal, feltűnik,  hogy a szarvasmarha 355 da-
rabbal, a sertés 8185 darabbal, a ló 693 
darabbal, a juh 21965 darabbal, a kecske 
2205 darabbal szaporodott. Eme örvendetes 
állapot annak tulajdonítható, bogy pár év óta 
a vármegye területéu tisztességes takarmány-
termés volt éB a kedvező időjárás mellett a 
legeltetés is a télbe jól benyúló késő őszig 
történhetett, s igy a gazdaközönségnak a fe-
leltetés gondot nem okozván, állatállománya 
szükséges mennyiségét megtarthatta. A vár-
megye területén levő 5 vasúti állatrakodó 
állomáson elszállíttatott összesen 2405 darab 
szarvasmarha, 355 djrab juh és 386 darab 
sertés. 

— Blgáaolta a vonat. Folyó hó 8-án a 
reggeli órákban a málnásfűrdői  és sepsibük-
Biádi vasúti állomások között levő 15. számn 
pályaőr a vasúti sineken egy Ismeretlen férfi 
összeroncsolt halmára akadt. A nyomoiatot a 

csendőrség azonnal bevezette s megállapította, 
bogy a szerencsétlen féfl  Csiszár Ignác tus-
nádi harangozónak 18-20 év körüli hülye 
fia.  Sikerűit megállapítani azt is, hogy a flut 
a szerda esti vonat gázolta el. A részletek 
ismeretlenek. 

— Ki akar egy koronával ezer ko 
rónát nyerni ? Engedélyezett társasjáték 
melynek tárgyát képezi egy A d I e r-f  é 1 e ha l 
l ó e r ő s m o t o r b i c i k l i . Jóságáért fele-
lősség vállaltatik. A helybeli nyerő díjtalanul 
beoktattalik. A húzás Sepsiszentgyörgyön a. m. 
kir. pénzügyi kirendeltség jelenlétében törté-
nik 1912. év i m á j u s hó 16-án. Egy 
s o r s j e g y á r a 1 k o r o n a . Sorsjegyek kap-
hatók lapunk kiadóhivatalában Csíkszeredában. 

— Meghívó. A Csíkszeredai Kereskedők 
Köre f.  hó 18-án délután 4 órától kezdödöleg 
tartja a kör helyiségeiben XIV. évi rendes 
közgyük s-t, melyre a t. taro!, ezúton Msz'n 
lettel mtgiiivatnak. Tárgysorozat: I iilnói»i 
megnyitó. 2. Két jegyzőkönyv-hite tő vá-
lasztása. 3. Titkári jelentés. 4. Altalános 
tisztújítás. 5. Indítványok. Csíkszeredán, 1912 
február  11-en Gál József,  elnök. Merza Ke 
zsó, titkár. 

A belügyminiszter értesítése a 
koleramentea országokról. A belügyin 
n'sztertől ma értesítés érkezett Csík várait 
gye közöuségéhez, hogy Bulgária, Montenegró, 
Olaszország, Oroszország és Törökország ko 
leramentesek. 

Szerkesztői üzenetek. 
— Csikvármegye szerkeastösöge. A 

figyelmünkbe  ajánlott ügyet — amint azt a 
múltban is különös előszeretettel tettük — 
továbbra is uz eddigi lelkesedéssel karoljuk 
fel,  mint vármegyénk legégetőbb közérdekét. 
Hozzátesszük, hogy amíg papír és tinta lesz, 
nem szűnünk meg szavunkat felemelui  vár-
megyénk e jogos érdekéért, amint azt vezető 
cikkünkből olvashatja. — Sőt egygyel tovább 
mentünk, inert a kérdést már a fővárosi  la-
pokbun is szóvá tettük. 

LeeJutányosabli bevásárlási forrás 
úgymint: hajtápokban, manükör-
készlclckben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
különlcgeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, főlerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 
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Árlejtési hirdetmény. 
Alattirt pénztári igazgatóság árlejtést 

hirdet a lomási faipar  R. T. galócás te 
iepi korházában szükségelt következő 
tárgyakra. 

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

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

Alsó része 90 cm. magas, 90 cm. 
széles és 60 cm. mély, felső  része 105 
cin. magas, 90 cm. széles és 33 cm. 
mély. 

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

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

4. Egy. ruhaiogas vasból fehérre 
zománcolva. 

5. Egy takaréktűzhely. 
6. Egy kamarabeli tálas festetlen 

puhafából. 
7. Egy zairos bödön 30 liter tarta-

lommal. 
Ajánlatok egészben vagy a szüksé-

gelt egyes részeire legkésőbb f.  évi 
február  hó .'20-ig alattirt igazgatósághoz 
benyújtandók. 

Csíkszereda, 1912. január hó 27-én. 
Mersa Rezső, 

elnök. 2-2 
Józsa Géza, 

igazgató 

1560—1912. szám. 

bj. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Csikszenttamás nagyközség elöljáró-
sága a községi képviselő-testületnek 
42—911. kgy. sz. határozata alapján az 
épitendfi  5 tantermes községi iskola s 
a vele egyfedél  alá épitendő 3 szoba, 
konyha, kamara és megfelelő  mellék-
helyiségekből álló igazgató-tanítói la-
kás építkezésénél előforduló  föld,  kő-
műves, ács, asztalos és lakatos mun-
káknak versenytárgyalás utján leendő 
együttes biztosítására az 1912. év 
február  bó 24 ik napján d. e. 10 óra-
Kor a ko'-'g hivatalos házánál meg-
tartaná yilvános szóbeli verseny-
tárgyalást hirdet. 

Versenytárgyalási feltételek  : 
1. Előirányzott összeg 40000 kor., 

azaz negyvenezer korona. 
2. Ajánlattevők tartoznak a kikiál-

tási ár 5 százalékát a versenytárgyalás 
megkezdése előtt készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban a községi 
pénztárba letenni, mely összeg a válla-
lat eluyerése esetén a vállalati összeg 
10 százalékáig azonnal kiegészítendő 
lesz. 

3. Vállalkozó köteles lesz az összes 
épikezési anyag (u. m. kő, mész, tégla, 
cserép, homok és épüietfa)  szükségle-
tét Csikszeuttamás község közbirtokos-
ságánál, a többi itt nem található 
anyagokat hazai termelőktől beszerezni, 
mely körülmény miuden egyes esetbeu 
hitelt érdemlőleg igazolandó lesz. 

4. Zárt írásbeli, utó vagy távirati 
ajánlatok el nem fogadtatnak. 

5. Auyagegységárak, tervrajzok és 
részletes költségvetés a községi elöl 
járóságnál a hivatalos órák ala.t bete-
kinthetők. 

6. A község fenntartja  magának 
azon jogot, hogy az ajánlatok el vagy 
el nem fogadása  felett  — tekintet nél-
kül az ajánlati árra — dönthesseu. 

Csikszenttamás, 1912. február  5 
A község előjárósága: 

Tóth László, i-2 Adám János, 
k. jegyző. k. biró. 

7—1912. 
kgy. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csikszenttamás nagyközség elöljáró-

sága a községi képviselő-testületnek 
7 1912. kgy. sz. határozata alapján az 
épiteudő apaállat istálló építkezésénél 
felmerülő  . összes munkálatok együttes 
biztosítására 1912. é v február  h ó 
24-én d. e . 0 ó r a k o r a község hi-
vatalos házánál nyilvános szóbeii ve r -
s e n y t á r g y a l á s t hirdet. 

Versenytárgyalási feltételek  : 
1. Előirányzott összeg 7000 korona, 

azaz hétezer korona. 
2. Ajánlattevők tartoznak a kikiál-

tási ár 10 százalékát a tárgyalás meg-
kezdése előtt készpénzben vagy óva-
dékképes értékpapírban a községi pénz-
tárba letenni. 

3. Vállalkozó köteles lesz az összes 
építkezési anyagokat (u. m. kő, mész, 
homok, tégla és cserép, valamint épü-
ietfa)  Csikszenttamás község közbirto 
kosságánál, egyébb itt nem található 
anyagot pedig hazai gyártmányból, s 
hazai termelőktől beszerezni s ezen 
körülményt minden esetben igazolni 
tartozik. 

4. Zárt Írásbeli, utó- vagy távirati 
ajánlatok el nem fogadtatnak. 

6. Anyagegységárak, tervrajzok és 
részletes költségvetés a községi elöl-
járóságnál betekinthetők a rendeB hiva-
talos órák alatt. 

6. A község fenntartja  magának 
azon jogot, hogy a benyújtott ajánlatok 
el vagy el nem fogadása  felett,  tekin-
tet nélkül az ajánlati árra, határoz-
hasson. 

Csikszenttamáson, 1912 február  5. 
Az elöljáróság: 

Tóth hiszló, i-2 Adám János, 
k. jegyző. k. biró. 
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PESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PADLÓ PESZKA ÉS 6ERENPA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

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

állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
TELEFON 19. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgai! 

Rnlocnh Priffvac  kézimunka üzlete, rövid , szövött és DUlBBtU nigjoa kötött áruit, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, lutú, divánpúrna 

és gobe,:n képek. 
Nagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka nzövetek, selv-

niek, gyapjú és gyapott fonalukban. 
Duh valaxzték férfi,  noi és gyerek hai'isnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 14 52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

Szvoboda és Székely női- és férfi-divatáru  raktár a, Csíkszereda. 
F é t é r , s a x o l c ü z l e t . 

ÉRTESÍTÉS, 
Van szereucsénk » nagybecsű vásárló közönség szives tudomására jultahii. liogy Székely 
Ödön ur női* és férti-divatúni  kereskedését társas i'izhtté alakítottuk ál. umly üzletet 

Szvoboda és Székely cég alatt fogjuk  tovább vezetni. 
Raktárunkon 35.000 korona értékű téli áru vsui ös.szclialuio/.va. s tekintettel a téli sai.ioti 
rövidségére, az üzlelünkben levő minden női- és l'érll divatárucikkeket mélyen leszállítóit 

— - — árban árusítunk el. r 

Minden takarékos vevőnek a jelen nehéz megélhetési viszonyok mellett jól felibp»tl  érdeke, 
hogy évtizedekon át alig akad ily kedvező, sőt szerencsésnek mondható vételei kedvez-
ményt felhasználni,  s meggyőződést szerezni az igaz állításainkról, mérlegelve a mélyen 
leszállított és saját ár közötti óriási nagy különbséget. — Nagy tekintettel leszünk arra, 
hogy mind elsőrendű cégeinktől készpénzes bevásárlásokat eszközlünk, módot uyujtuuk 
a Csikszereda éa vidéke nagybecsű vásárló közönségének arra. hogy uiinden saisonra a 
mai kor igéuyeinek meglelelő minden ujabb és divatosabb árucikuél üzletünkben meg-
találja szükségletét. Jelen árkedvezménnyel a tavaszi snisonig állunk rendelkezésre. 11 
tavaszi saisonra pedig személyesen vásárolt Ízléses bámulatba ejtő uj divatcikkekkel lépünk 
az amúgy is nagy divatnak hódoló városunk és vidéke közönségének elébe s meggyő-
ződve vagwuik arról, hogy saját vevőink lógják szolid és megbizhaló üzletünket egy-

másnak nagy dicsérettel ajánlani. 3 5 
A l á z a t o s t i s z t e l e t t e l 

S z T o l o o d a é s S z é 3 s e l 3 r . 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Értesítés. -
Van szerencsém a n. é. építtető kö- g 
zönség becses tudomására juttatni, O 

hogy miután § 

Rudics István úrral minden-s 
jnemii közösséget megsziin-j 
2 tettem, vállalataimat magam; 
g:: tovább fogom  vezetni. :: ^ 
S Elvállalok bárminemű építkezési ler- § 
O vek készítését és keresztül vitelét, g 

§ fiirészgyár,  sodronypálya, 
S ács- és kömives munkálatait 8 
8 alegjutányosabb árak mellett. 8 
o o 
O Irodámat " ' ~ 

üyergyószentmiklóson és O 
8 Csíkszeredán tovább ** 
O Kérve a nagyérdemű közönség be- 5 
8 cses pártfogását  továbbra is. 8 
O 
O 
O 2 - 8 
O 

Alázatos tisztelettel: 
Vécsey Gábor 

_ k<.-|>»-p m it licv cs kfimUves  rao»lcr. _ 
88000000001000000000000080 

<U> <ll> <U> <ll> <U/ <!)« <U> <ll> >!(' <ii< MI/xIUlMI» xil/ »ll< >11r\Ui  «UrtUr »U< xli' >11' 

EH 1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Vau Hzcrencsém a t. hölgyközönség azivea tudomására hnzní, hogy n mumzelem 
P á r I S b a 11 van tanulmány uton, a honnan február  hó elsején jön vissza. 

S Z E Z O N S Z E R Ü UJDONSÁáOK 
március hó elejéo már raktáron lesznek. Szinliózi sáli ujdouságok már megérkeztek. 

A t. hölgy közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

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

27—52 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. | ^ 

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

Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

05, 1IKI, Ilii), 300 és li'.MJ liter ürtiirtalum. 
Fülleszt 40—60 perc alatt. 
Hordozható pálinkafőző 

üstök 
100— 400 liter űrtartalom. — Az u j 
szeszadótörvény előirásaiszerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

i 
Tusnádfürdön  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 i r d i . 

2-3 

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! 

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

Nagymihály Sándor, 38— 
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 
Sz. : 294—911. 

EGY TUflONG 
ki két-négy középiskolát 

végzett, felvételik  a 

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

3-3 ZÂ 

Csikbánkfalván,  keveset használt, 
teljesen jó karban lévő 1 drb. 20 ló-
'Tfjü,  fűrészpor  tüzelésre berendezett 
lokomobil, 2 drb. egyik 24 széles, 

isik 14 széles keret fűrész  teljes 
Iszereléssel együtt. 1—2 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Eladó épületes belsóéj, 
a tapolcai uton, a gimnázium közelében 
i'gy 3 szoba, konyha, pince és pincela-
kasból álló kőház, szabad kézből eladó. 

Értekesni lehet L a j o s József  kő-
mívesnél, Taplocán. |_3 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossutli-Lajos és Apaffy-utcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezsö-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cim: Schier Ferencz kir. mérr.öknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. 7— 

k. b. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentdomokosi közbirtokosság 

eladja nyílt árverésen a földmivelési 
miniszter ur 9Ö430—908. számú rende-
letével megadott engedély alapján a 
Csikmadaras U-ik határrész „Kís-áca" 
nevű erdörészben mintegy 84-03 kat. 
koldon törzsenkiuli felvétel  alapján 
kéregnélküli és a termelési és szállí-
tási apadt-kok levonásával 16051 köb-
méterre becsült lucfenyő  haezonfa  tö-
meget. 

Kikiáltási ár 86700 korona, azaz 
nyolcvanhatezer hétszáz kor. 

Az értékesítés céljából 1912. évi 
február  hó 22-én d. u. 2 órakor Csik-
szeutdomokos községházánál nyilvános 
szó- és zárt Írásbeli versenytárgyalás 
fog  tartatni. 

A ftttomeg  becsáron alul nem fog 
eladatni. 

Utóajáulatok nem fogadtatnak  el. 
Az iráabeli ajánlatok ellátandók sza-

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

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

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

ferencz Antal, Barabás Jinos, 
küzb. jegyző. 2—2 küzb. elnök. 

Csak a 

minőség 
tévén lett 

világhírű 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

A hygienikus i 

Palma kaucsuk! 
ágybetét 

m i n ő s é g e 
— elsflranţu 

VIPOR ÉS TÁRSA (SŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMON 
állandó raktárt tart mindenféle  faanysgokban,  u. m.: 

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

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
6.11 a n d - ó a n I c a p H a t ó . 17-52 

Minden szombaton b é r v á g á s o k a t elfogadnak-
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6ÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSN|ARTI-UTCA 21. SZÁNJ. 
Elvállal ugy épület- mint bútorasztalos munkákat bármily kívánt kivilei-
ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely IlAz ablakuit 

10 nap alatt elkészíti, imiiaiimimiimmmiiimimmi iiiiiiiniiiiiiii22—52 

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

anyagot el- és visszaszállítja. """«"" iiiitiiiiiiniiiiiiiiiaiiiiMiiiiaiiaiiiminlHii 

FIGYELEMRE MELTO! 
Olcsó inunka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késó a bánat, ezen tapasztalai szakmánkban több-
ször fordul  eló, miiit bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Kgy úttal tudatni kivánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a in. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden 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, Csikszereda, Kossuth L.-utca. 

28-52 

jjl ^U óralánook, gyűrűk, rütbevalók, siemüvegek ét bömérók állandóan kaphatók 1 
-=3G' 

ESD= 

HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓ! 
Épitési anyagraktár, vasbeton, miikö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utoa 48. szám 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 cszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-cament friss  és legkitűnőbb minóségii. Gipsz stakn-
tur és szobrász. Nad fűzve  stakaturokra és egyéb l'ák eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllenez  többféle  minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elsilgetelö lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum Iák telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Albeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Kchamottu tűzálló 

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

CEMENTÁRU-GYÁR. 
Kutkarikák betonból -HO-l OO, 1:20, 1-50—2-00 - 300 és -100 méter átm-rőjü kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülycsztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel k - ii"k magas vízállások megadás • Cement-cserép több-
féle  sziaben, betoncsövek, hi l.ik és átereszek kés/.itése. Btton- és mttkélépcsök, szí-
nes járda és burkolati cem iilapok gyártása és elhelyezése. Itató- és stetövaluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkövek.  mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készitése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfeleli  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csikszereda. 
13-

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANGSZERGYÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
c*. és kir. udvari azállitó, szinházak, zenedék, hadswrttg stli. szállítója, a Kákóezi táro-
gató és a Imngfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchid-u. 5. Gyár: Öntöhaz-u. 2. 

Ajánlja a siijál gyárában kós/.ült húros, vonós, íuvo tis Ülő 
hangszóróit és u/.ok itlkitlrészoit, t̂ uinitisztu liurokut. 

H e g e d ö k 3, 4. 5, 6 forinttól feljebb a legjobb frlszorelés 
szerint. — T a r o g a t ó röpu fából. ujc/.iist billcutyüvcl és is-
kolával 30 foriutiól feljebb. — H á r m o n : k é k legjobb elpusz-
tilliatatlun hangokkal 2.90, 3, 4, 5 írttól feljebb. Különle-
gesség ttCfllhttDpu  hungvorsenv harmonikák, saját minták. 
STOWASSER a hangfokoao  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedű vugy gonlonku johli, erfisebh ós lá-
gyabb hangot nyer (biztos siker) hegedűbe javítással 4 írt. 
H a r m ó n i u m világhirit legjobb gyártmány 65 írttól feljebb. 
J a v í t á s o k nz összes hangszereken különleges szaks/.erU 
pontossággal, jutányos árou. — Zenekarok teljes fols  te-
re lése előnyös (elletelek mellett, jutányos árban, elismert 
kitünö minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállitója. 

Mflfeyarorax&g  legnagyobb vonós és, fúvós  h&ngsaerek gyára általánosan a legszolii 
— gálásról elismerve. — Arjegystk kívánatra Ingyen és bérmentve. 

Ţ Ţ I \ ¥ I J M Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I K A IVI ! ^a azt ^nrjn, hogy jó kinézése legyen, 
U 1 1 1 1 I l i I Ha azl akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F ő r a k t á r C s i k v á r m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-íéle poharas sör — n a p o n k é n t friss  c s a p o l á s — 

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

SL  2 0 - SZSLZSCCL - v a r r ó g é 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. 
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Uj bútor , varrógép- és kerékpár-nagyraktár! 

p H - p o j t p c I ^ ! U 1 szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagy-
L_l I C O l l C O 1 érdemű közönségének szíves tudomására hozni, hogy 
Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utca 9. szám (Lukács Juliska 
bérpalota) helyisegeben egy teljesen uj modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktáron tanom a legkényesebb igényeknek meg-
telelő összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u 111.: szalon , eliédló-
és halós/solia berendezések, valamint vas- és rézbulorok a legjobb gyárt-
mány u. hajlított es borszékek és saját gyártmányú töltött székek, modem 
ebédlő díványok, valódi lószór- és afrik  madracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok li —10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az összes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és 
central hobbin varrógépek díszes kivitelben is, a legjutáuyosnbb árak 
melleit, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
den árl'elemelés nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
párakhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Klvallalok továbbá mindeuféle  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, hogy áruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani. Magamat a n. é. 

közönség szives ügyeimébe ajánlva és becses pártfogását  kéri 
Ackermann Ignátz asztalos, kárpitos és díszítő, Csíkszereda. 

Főraktár Oyergyószentmlklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 
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Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Hirscher-utca 

majdnem határtalan tartósságu, igen kőnnyG födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . Iroda: Hirsclwr-utca 18. sz. 
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