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Kéziratok nem adatnak ' " 

Tizenkettedik óra. 
(P.) Az a végtelen nemtörődömség, 

nielylyel közügyeinket kezeljük, mahol-
nap meghozza keserű gyümölcsét — és 
Csikvármegye egyszerstnidenkorra elvágja 
ereit kultúrájának, gazdagságának, ma-
gyarságának. A helyeit, hogy a keleti 
határ erős védbástyájává igyekeznék lenni, 
megáll, tétováz, vár — várja a helyze-
tet nem ismerők tapogatódzását és hely-
telen információikat  hallgtitásá  val  szett 
trsiti.  Nem Uraim, ez igy tovább nem 
mehet! Mi nem fogunk  elzárkózni a jö-
vőben attól sem, hogy felszólalásunkat 
meg is adressáljuk. Nern fogunk  általá-
nosságban beszélni — hanem meg is 
címezzük azt — a megye vezeiö embe-
reinek. Hivatalosnak és nem hivatalos-
nak egyaránt. Akár fog  ez tetszeni nekik 
— akár nem. 

Airól van szó — mini már megírtuk, 
hogy a kormány a Székely udvarhely— 
csíkszeredai vasulvonal törvénybe ikta-
tott tervét végleg elejteni szándékozik. 
Erdély transversalis vasuljál akarják meg-
építeni Kolozsvár—Marosvásárhely—Pa-
rajd—Székelyudvarhely-Sepsiszentgyörgy 
felé. 

Ez a terv amennyire erőszakolt, 
annyim helytelen.  Megengedjük, hogy 
a székely vasutak hálózatát ki kell épí-
teni, a kiépilell rossz zsák utcákat meg 
kell oldani, de azt ne tegyék ugy — 
hogy más vidékek szerzett jogai sem-
mibe se vétessenek! Többször kimulal-
tuk e lapok hasábjain — mullkori szá-
munkban legutóbb — hogy a Székely-
udvarhely—csíkszeredai vasút megépí-
tése létérdeke  Udvarhely  és  Csikvár-
megyéknek;  közgazdaságilag csak elő-
nyös és nemzetiségi szempontból egye-
nesen kívánatos. Rámulatott erre annak 
idején L'gron  Gábor; — törvényünk 
van róla;  a néhány évvel előbb Tus-
nádfürdón  tartott székely - kongresszus 
mint linl.iszthatntlunl  sürgette  — és 
ma az az eredmény — hogy terveznek 
egy párhuzamos székely körvasutat. 

Elfogadjuk,  hogy ez a vasút is szük-
séges. De nem ugy a mint azt tervezik. 
Mert a Kolozsvár—Marosvásárhely—Ud-
varhelyi vonal csak helyi  érdekeket 
szolgáltat.  Csak ezekért kell megépíteni, 
mint vicinális vasutat. De folytatása-
képpen  ennek a vonalnak  nem jöhet 
az Udvarhely—Sepsiszentgyörgyi — 
hanem csak azlldvarhely—Csíkszeredai. 
És pedig első rangú fővonalképpen. 
Elsőrangusitva a Héjjasfalva—Székelyud-
varhelyi h. é. vasút vonalait. Ezeknek 
megépitési és financiális  nehézségei, ki-
mutattuk: — már régen dajkamesék. — 
Megépíteni pedig meg kell. Mert ez az 
egyedüli rövid .összeköttetésünk Romá-
niával. Igy  megépíteni  a „ transversa 
lis"  vasutat  igen is észszerű  — de 
ugy ahogy tervezték,  csak kortes 
szolgálatra  alkalmas. 

Vármegyénk végtelen szerénységgel 
— hogy ne mondjuk élhetetlenséggel 
kíséri vasutügyünket és aktaszerü elinté-

zel megelégszik. — Pedig Bernády 
yörgy, vagy Hegedűs Lóránt nem fog 

•/ekünk  építeni vasutat. Ezt  magunk 
nak kell  megcsinálni.  Képviselőstől, 
fúispánostól,  alíspánostól, törvényhatósági 
— közigazgatási bizottságostól és min-
den épkézláb emberünkkel együtt. 

Erre kérjük hát őket ismételten, kezd-
jenek hoziá. Folytassanak polémiát — 
kilincseljenek — győzzenek meg min-
denkit Ezt kívánja megyéjük, ezért van-

nak állásukban, hogy a megye ily fon-
tos érdekeit kijátszani ne engedjék. Néma 
gyereknek az anyja sem érti szavát! De 
a lármázó gyerekek mindig kapnak va-
lamit, sokszor — ha igazukat meg nem 
értik — azért, hogy hallgassanak. 

Meg kell mozgatnunk minden embe-
rünket és felsorolni  minden ervünket, 
mert ha most nem sikerül — akkor a 
Hargita hegye örök időkre  kinai  vá-
laszfala  lesz  — a gazdaságnak  — a 
kultúrának.  Egy ilyen harcban a kímé-
letlenséget is megokolt fegyvernek  tart-
juk, hisz a, válaszfalak  még Kínában is 
ledőltek. És Vsiktnegye  maradisága 
tul  tesz Kínáén?? 

A hercegprímás 80 éves. A her-
priinás megünnepelte 80-ik szülelésnap-
ját. A király meleghangú táviratban üd-
vözölte az agg hercegprímást. 

= Fejedelmek találkozása. A ta-
vasz elejére szenzációs külpolitikai ese-
ménynek ígérkezik megvalósulása esetén 
az a hir, hogy az orosz cár, a német 
császár és a magyar király osztrák terü-
leten találkozni lógnak. 

A kinai köztársaság. Pekingi 
táviratok szerint a kinai köztársaság ideig-
lenes elnökéül Juansikajt választották 
meg. A köztársaság proklamálásáról hi-
vatalosan értesítették az európai hatal-
makat, az Egyesült államokat és Japánt. 

Az uj külügyminiszter. Gróf 
Aehrenthál külügyminiszter szombaton 
hosszas agonia után meghalt. A király 
külügyminiszterré Berchtold Lipót grót, 
volt pétervári nagykövetet nevezte ki. 
Az uj külügyminiszter dúsgazdag ember, 
óriási birtokai Csehországban, Mosonban 
és Trencsénben vannak. 

A béke kilátásai. A hétfői  nap 
a válság legkritikusabb napjának Ígérke-
zik. A Kossuth-párt és Justh-párt harcra 
készül, inig Andrássy a harc nélkül való 
kibontakozás mellett foglalt  állást. 

A szinikerület sorsa. 
l'sik.szeredu, 1912. iebrnúr 11). 

Lat a címet azért választottuk ki, bogy ámbár 
u s/oiubuti szimkcrülell választmányi ülés tárgyso-
rozat láhu uem volt lelvéve, kis liijju volt, liogy egy 
várutluuul Joli szélvihar a még csecsemő korai éro 
szinikerillctei el nem seperte. Pedig bizouy, bizony 
kár lett volna érte! 

A/. ülés lefolyását  iniudou részletében nehéz leuue 
leírni, de uugy vonásuibau a törtéueli hűségei sze-
münk elótt túrijuk. 

Az ülésen mitideu város képviseltette uiugűl. El-
jött uz ülésre Kállay Ubul országgyűlési képviselő, 
a kerület elnöke. Alogj elen lek Csikszeredu ke]»vise-
letébeu Jency László kir. ügyész, Sepsiszentgyörgy-
ről Múlik Loránd polgármester helyettes, (iyurgyo-
szent ml klós ró 1 Orel Dezsó polgármester, tízászrégeu-
ből Kerekes Tlvadur városi mérnök, Torduról Zilulii 
hebcs Audor polgármester, TusuudfUrdorol  Usutak 
liéla lürdőíguzgato, Kézdívásárlielyról .Sára tiyulu 
lojegyző, Kovászua és Élőpatak részéről dr. Zeului 
Leo ügyvéd, Erzsébetváros részéről dr. (iaal Eudre 
uljegyzó, Pelrozséuy részéről dr. Szlávy Tibor lois-
páui titkár és Foga ras részéről dr. Uj falusi  Jeuő vá-
rosuuk polgármestere, lieszt vett uz ülésen még Fe-
jér ttuuüor ulisp&ji, dr. Eilhes Uyula és Vákár Artbur 
lapszerkesztők. 

Kállay Ubul elnököt megjelenésekor az Qlés lel-
kesén megéljenezte. 

A tárgysorozat legfontosabb  pontját Toiupa Kál-
mán sziuiguzgutó véglegesítene, illetve a vele egy 
évi próbaidőre kötött szerződésuck 1914. év végéig 
leendő meghosszabbítása képesbe. E kérdés tárgya-
lásénál tört ki ti vihar, mely lürteleu puskaporossá 
tette a levegőt, wegakusztotta a nyugodt tárgyalást 
és teljes íeliordulást eredményesen. As addig lap-
pangó ellentétek uyilt harcban törtek ki, melynek éie 
részüou a „hegemóniát' kesébeu tartó Csíkszereda, 
részben pod lg Tompa Kálmán elleu irányult. 

Hosszas ós végnélküii vita folyt  le, melyben 
resztvettek az összes válusztuiáuyi tagok, Illetve meg-
hatalmazottak. Közben egy pillanatig kínosan meg-
akadt a tárgyalás; kilépésükét hangoztatták Torda 
és Szászrégeu, mely ellentétek csak nagyiieheseo, 
Kállay elnök tapintatos eljárásaival voltak elsimít-
hatok. Végre szavazás alá kerlllt a sor aíólett, hogy 
uj pályázatot hirdetnek-e a kerületre, )vagy további 
két évre Tompának adják a kerületet. Ámbár Szász-
régenuek, (Jyergyóazentmiklósnak és Kézdivásárhely-
nek kifogásaik  voltak amiatt, hogy sa egy évi próba 
év még Mm kelt le és a városok nem láthatták as 

uj társulatot és igy véleményüket setn nyilváníthat-
juk. Kzzel szemben Tompávul a kerület oly szerző-
dést kötött, hogy íolyó évi március hó l-ig — már a 
szervezkedés lehetőségeéri is — a társulat véglege-
sítése felelt  döul. Ez uz iudok vitto axtáu az ügyet 
szuvuzás ulá, mely kiuos meglepetést hozott. Tordu, 
S'iuszrégcii, < ryergyú.szentmiklós. Kovászuu, Elöpalak 
es Kézdivásárhely, mely városok Tompa elleu fog-
inlluk állást, uj pályázat kiírására szavaztak, viszont 
('sikszercdu, Sepsiszentgyörgy, l'usuádfürdő,  Erzsé-
betváros, Pogurusés Peirozseny Toiupa Káimáu vég-
legesítését kiváulúk. Szóvul luit varos hul ellen! 
Ksilluy elnök erre döulölt Tompa Káimáu véglege-
sítése uiellell. Ezzel uzoubuii uz ügy ueiu volt befe-
jezve, mert uz elleupárt iudulutosau kikelt Hetro-
zséuy szuvuzuttt elleu, mely éppen az Ules folyamán 
vétetett u kerület kebelébe fel  s tuiut ilyeuuek sza-
vuzuti jogosultságát — erre uz ülésre — mereven 
kétségbe vonták. A víluir ekkor érte el u tetőpontját, 
mi'i't hisz uz uz egy szuvuztit jelentette Tompa Kál-
uiiiu távozását, vagy — amiui u rossz nyelvek moud-
j:ik — Feltér Károly előbbi szinigazgutó visszujöve-
le lét, ki tényleg u uupou véletlenül, vagy célludu-
losgn, u városbuu lurtózkodoti. A felláiuudt  indulat 
hevében ftullny  elnök hírtelen lemondott eluÖki tisz-
téről és helyét elhagytu. Ezl megelőzőleg pedig Ke-
rekes Tivudur bejelentette Szászregeu kilépését es uz 
üleslelcmboi eltávozott. 

Ugy látszott egy pillanatig, hogy u kerület tel-
jesen széirobbuut. A jobb meggyőződés uzoubau ki-
uos csend Ulüii győzőit és Ivuiluy Ubul u közőhaj-
uuk engedve, kiluro éljenzés mellett loglultu el ujbol 
elnöki s/ékét. Ezl kóvetoleg u viltur — hu uem is 
uzouuul — elüli és uz elnöki euuuciulió többé kílu-
gus lúr^yuvu ueiu létetveu, u kerület so*'su seui letl 
lőifbé  keiséges. Tompa Kálmánon lesz u sor, hogy u 
iiK-g elölte isitiercllt'U városokat invftgyúixc  urroJ, 
liogy u kerület színészete rohamosan lejiődik és hogy 
giiruiiciui uyujl urru, miszerint u legközelebbi jövő-
ben ii kerűletuek e^y városa sem lesy. ulcgedeileu. 
Ezt mi lokozoii igényeink illán is erüseu hisszük. 
Neki pétiig u szombuii, iu nézve bizonyaru uugy csa-
lódás uiúu, lokozottubíi erővel és uiulucióvul kell lö-
rekeduí urru, liogy u kezdel uehézse^eíu túlesve, jövő 
éviién olyan társulatiul lépjen u kerület közöusége 
elé, .milyent még nem láiiuuk. Egy olyuu uugy us 
szép múlttal rendelkező, lelkes sziuuszeuiberuek ezek 
ulan erkölcsi köleh'ssége. 

A csíki iskolák. 
Nupjaiukbiiu uüg vtin tárg}', melyről ugy 

egvi-sck, mini erkiilc.si testületek atinyit beszéltek 
e> fiuk  voina, iiiiut a népneve lésről. És valóbuu 
hasznosabb szolgálatot senki sem tehet az embe-
riségnek, mintha a nép számúm eszközüket hoz 
léti*e, unuuk célszerű nevelésére. 

A népnevelés u nemzetek boldogsága és nyo-
uionisüga. emelkedése és sülyedése. Mennyire kí-
vánatos ukár egyesek, akár családok, egyház, 
megyék és állam részéről, liogy a „népnevelés 
si.orosuu vett érielmét lel íogvn, azért u legmusz-
szebb menü áldozatokat is meghozzák". Semmi 
sem von maga ultin oly nagyszerű következmé-
nyeket és semmi setu boszulju meg magiit oly 
rettetleseii, mint uz elhuuyugolt, liíúnyos uépiieve-
lés. Üizonyúiu ilyen és ehhez hnsolihí goudtdutok-
kal volt útbiitvu Csik meg}» közigazgatási bizott-
sága, midőn l'olyó év jaiiuur havi gyűlésén beha-
tóim l'oglulkozott a népoktatási ügyünkkel, bántö-
lag hutvu reá u/.ou szomorú szám, liogy Csik 
megyében 45 százaléka a tanköteleseknek uem 
jár iskolába. 

Búul ez minden jőzuu, gondolkodni tudó em-
bert. Mikor alTelett gondolkozunk, nézzünk szét, 
kutassuk az okát, hogy mi az oka ezen szégyen-
számnak és minő eszközökkel lehctue ezt u mi-
nimii mru csökkenteni. 

Azzal, hogy a kir. tanfelügyelő  uiiuden hó-
napban a mulasztásokról pontos udutot Ing a 
bizottság elé terjeszteni, még nagyolj, de uagyon 
keveset segiteuek a bajou. Segítenek a bajou az-
zal, ha azt vizsgálják, hogy voltaképpen van-e 
elég iskola és hogy uz iskolák a törvéuy rende-
leteinek mugt'eleloleg vaunok-e el lutlyezve; as 
árvu, elhagyott gyermekekről van-e kellőképpen 
goudoskodva 'i  Tegyék vizsgálat tárgyává, hogy az 
iskola l'enutaitó, legyen az állam, egyház, vagy 
község, teljesíti-e a törvéuy ben előirt köteles-
ségét 

Jliszeu olyuu szépen és világosén meg vau 
irva, hogy mindeu olyau község, telep, amelyben 
üO tanköteles vau, Iskolával legyen ellátva; az is 
meg van irva, hogy a tanterem milyeu méretű le-
gyen. Hisz errul a ~magas minisztérium egész 
lervnyzköuyvet adott kL 

itt vau a hiba. Tudok megnevezni Csik me-
gyében telepet, amelyet az anyaközségtfll  3 km. 
mező választ el, a tankötelesek száma megha-
ladja a 35-öt és a mai napig mig nincs iskola. 
Meggyőződtem, hogy ezen telep lakosai kŐziil na-
gyon kevés van, ki az irás és olvasás mestersé-
géhez értene, mert ki az a szttlő, ki a esiki 20 
tokos hidegben, járatlan utakon gyermekét isko-
lába killdi helységétől 3 kin. távolságba ? 

Ez is neveli a számot Tudok megnevezni 
4500 lelket számláló községet, hol öt tanterem 
vau, ha csakugyan ebből is búmat tanteremnek 
lehetne nevezni, mivel térfogatok  nem több 35 
ma-néL Hova lehet itt 00—80 tankötelest elhe-

lyezni és tanítani ? Ebben a helységben legkeve-
seLb ftO  tanköteles nem jár iskolábaf  mert nincs 
hova. Kértek ők állatni iskolát, azaz a meglevő-
nek fejlesztését,  de még mai napig késik. Hogy 
jobban megérts ük a csíki viszonyokat, nézzük, 
bogy hogyan megy itt az államosítás. Az állam 
a formalitást  betartva, megköti az illető hatóság-
gal a szerződést Hogy aztán a szerződésben ki-
kötött pontozatok végre is lesznek-e hajtva, az ki-
tűnik az alább el mondandókból. 

Aminő helyzet és állapot vár a missioná-
riusokra, messze ismeretlen helyeken, olyan forma 
egy állami tanítónak kezdetben helyzete Csíkban. 
Kiuevezi a magyar minisztérium, ö, az ideális 
lélek, a tiiuugynek leikent apostola ambícióval, 
hivatâsszeretetteţ indul uj otthonába. Hegérkezik. 
Nincs iskola. O neki akárhányszor, a kezdő ta-
nítónak tétetik kötelességévé, hogy a faluba  tan-
terem után nézzen, azaz alkalmas helyiséget bér-
lete ajánljon. Az ő részére ineg az állam ad lak-
bért, hogy azzul tessék magának megfelelő  lakást 
bérelni. 

Jegyezzük meg, hogy a csíki falusi  ember 
lakásába nem épit 60—80 gyermeket befogadó 
termet, nem épit fölösleges  lakást olyant, amely 
bérlieadható legyen, lg)' történik uieg Csikban 
nem egy helyen, hogy alacsony, sziik szobákban 
van meghiizódva a in. kir. állami iskola. Termé-
szetes, hogy ez nem képes a tanhöteleseket befo-
gadni. aminek a következménye az, hogy minden 
kérclmezui tudót felment  a gondnokság. Ez az, 
ami a szégyen számot teremti. Xo meg aztán valljuk 
meg és ismerjük el, liogy az irgalmasság cseleke-
detével, bogy t. i. a szegény árvákról is emberi-
leg gondoskodnánk, még idáig keveset törődtünk. 
Hány szegény pásztor-gyermekkel találkoztam, ki 
kérdezősködéscuire azt felelte,  liogy még ez ideig 
nem járt iskolába, pedig amint fejlődése  mutatta, 
tul vau a 11 éveu. Hogy mi az oka ennek, azt 
nem kell kutatni, hisz minden kicsit is gondol-
kozni tudó ember tudhntja. 

Valamiül a gazdag Alföldön  palotaszertt épü-
leteket emel az állam iskolák részére, ugy ne zár-
kózzék el ettől itt a periférián  se; a tanerőket 
szaporítsa, emeljen árvaliázakat a hiszem, hogy a 
szegycuszám elmarad itt. Máiion  Bálint. 

Esküdtszéki tárgyalás. 
A csíkszeredai kir. törvényszéknél a tavaszi 

esküdtszék! főtárgyai  ás ok f.  hó 19-én, hétfőn  kez-
dődtek meg, amely napra az eskQdtbiróság a kö-
ve kezökép alakult meg: 

Az esküdtbíróság elnöke: Detnény Ferenc kir. 
Ítélőtáblai biró, a tanács tagjai: Báldi Aurél kir. 
törvényszéki bíró és Szacsvay Imre kir. járes-
biró, jegyző : Ur. Baróti Sándor kir. törvényszéki 
joggyakomok. 

A kisorsolt és vissza nein utasított rendes es-
küdtek : Szabó Ferenc, Jakab Ferenc, Kolumbán 
József.  Virág Menyhért, ilj. Jánossy János, Mor-
vái Istváu, Krausz .János, Kiss Sándor, Péter Ist-
váu, Székely Károly, Málnássy Kristóf,  id. Poskás 
Taiuás, helyettes esküdtek : Biró József  és Balázs 
István. 

Tárgyalásra keriilt a halált okozó súlyos testi-
sértés bűntettével vádolt Csermák Sándor bűn-
ügye, amelyben a közvádat Jeuey László kir. 
ügyész képviselte, a védelmet pedig dr. Szántó 
Samu ügyvéd látta el. 

A főtárgyaláson  megállapított tényállás szerint 
Csermák Sándor csougrádiuindszenti kubikos föld-
munkás, vádlott 1911. évi augusztus hó 27-én a 
Gyergyószentmiklóshoz tartozó „Poiigráczalja" nevtt 
határrészén Görgícze Mihály csikszentilomokosi 
lákóst egy karóval, mindeu ok nélkül, ugy fejbe 
ütötte, hogy Bértett ezen Ütés által okozott súlyos 
sérülésébe még az nap belehalt 

Az esküdtek a főtárgyaláson  felmerült  bizo-
nyítékok szerint vádHottat ezen cselekményéért bű-
nösnek mondották ki a halált okozó snlyos testi-
sértés büutettében, mely .verdikt alapján a kir. 
törvénysz.k Csermák Sándort (6) hat évi fegy-
házbüntetésre Ítélte. A büntetésből 1911. évi 
augusztus hó 28-tól a főtárgyalás  napjáig előzetes 
letartóztatásban, illetve vizsgálati fogságban  eltöl-
tött idővel öt hónapot és 21 napot kitöltött-
nek vett. 

A kihirdetett ítéletben kozvádló megnyugodott, 
ellenben vádlott és védője semmiségi panaszt je-
lentett be. 

A mostani esküdtsxéki ciklus folyamán  még a 
következő elkészített ügyek kerülnek ffltárgyaláara: 
Február 20-án Bálint Ferenc és társa, szándékos 
emberölés büntette ; 21-én Dobos Mihály, szándé-
kos emberölés büntette ; 22-én Demes Ignác Jó-
zsef,  halált okozó súlyos testisértés büntette} 
23-án Balázs Bécsi Istváuné és társa, gyermek-
ölés, Öletve szándékos emberölés büntette» 384a 
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kezdődik meg a gyújtogatás bUntetté vei vádolt 
Ferenczi György éa 35 társa elleni nagyszabású 
bűnügynek a tárgy aláaa, amely a perbe idézett 
személyek u g y néma miatt előreláthatólag 7—8 
napoa ét fog  tárgyaltatni. 

A csíkszeredai Italásztársaságról. 
Csikszereda,  1912. február  19. 

A földmirelésügyi  miniszterin* kiadásában  megjelenő 
m Haiti  uzat'  e. szaklap  érdikee  ismertetést  közöl  a nem, 
régen megalakult  én már eildig  is életképesnek  bizonyulj 
csíkszeredai  haldsztársaságról.  Az ismerteti*  az ahibbi-
akban *zószerint  közöljük: 

A LAhaco* aljén fakad  Ceikrármegye  egyetlen  délre 
tört  nagyobb folyója:  az Olt.  Egyrészt  a csiki,  másrészt 
a Hargita  és a barili  hegycsoportok  lejtőiről  alázuduló 
nagyszám* kristálytiszta  eizil hatasafji  patakok  már a 
vármegye területén  tekintélyes  folyórá  dagasztják  az őket 
befogadó  (Htot.  Ez a dtka  szép rízhálózat  valamikor 
ugyancsak  gazdag  roli pisztrángokban.  A mióta azon-
ban a dnga,  a mértgfü,  mész, éjjeli szigonyozds  és a 
többi pusztító  halfogásmód  használata Csikországban  is 
általánossá  lett,  a régi állományból  hírmondó  is esak alig 
maradt.  Hivatalos  körök  nem mulasztották  ugyan el az 
érintett  rizhélózaton  érdekelt  halászati  jogtulajdonosokat 
társulatokba  szervezni, azért,  hogy eme tára» la tok  hiva-
tásszerűen  végezzék  vizeiknek  iyból raló halasi tótéi  és 
ettél  ogyütt  a halászai feljavítását.  Csakhogy  a társula-
tokban  nem igen mutatkozott  az ehhez raló érzék  és 
akarat,  minélfogva  tevékenységüknek  alig is toll  egyéb 
ha nz Ha,  mint az, hogy az eddig  szétdarabolt  halászati 
jogok  commaszáltattak  és a társulut,  mint jogi személy 
tiital,  a maga egészében rált  értékesithetővé. 

Bérlő  is akadt  a „Csíkszeredai  tíalásztársaség*  képé-
ben, amele a vármegye. intelligenciájából  azért  alakult, 
hogy a 12 évre kibérelt  hatalmas rizhálózatot  rendsze-
resen behalasitva,  tagjainak  a spoiihorgászat  üzéséhez 
minlot és alkalmat  nyújtson. A bérlő  társaság  megala-
kulása  után «I  kormánytól  segélyt  kért  a régből,  hogy a 
halusitásban rejlő  közérdekű  feladatát  minél hamarább 
megoldhassa.  A fOldmirelési  miniszter a segélyt  meg i« 
adta  olyan alakban,  amelyik  a halászatra  nizre előrelát-
hatólag  igen szép gyBmölesöt  érlel. 

Ugyani*  a csikszeretlai  m- kir.  földmivesiskola  az 
általa  kezeli  harasi gazdaság  révén u szóbanforgó  víz-
hálózat  egyik  királi  erén: o Tekerő  patakon,  h*»!ászati 
jogtnlajtlonos  is és mint ilyen, az iskola  ügyeinek  inté-
zője  már régebben foglalkozott  olyan halteayésztőtelep 
^rendezésének  eszméjével, a hol a növendékek  n hal-
termelésben  is kiképezhetik  ro/mimtk.  Így  aztán önként 
kinálkostftt  a mtniszteriumn*  nézre az a megoldás,  hogy 
a füldmivesiskolánál  taneszközként  szolgáló  halköltőház, 
a köztenyésztésnek  in használjon, annyiltan,  hogy ott 
költsék  az OH-  és mellékvizeinek  népesitésére a szüksé-
ges hulanyagot, 

A miniszter lOtM)  komuát  folyósított  a költőház  cél-
jairu, az arxzág*>s halászati  felügyelőséget  bizva meg 
annak mielőbb  leendő  felállítására!.  A ház remélhetőleg 
rövidesen  elkészül  és a tarasz folyamán  sziraiTányos 
pisztrángikrák  költetésérel  m unkáját  tényleg  megkezdi 
és ti réletlennek  szerencsés találkozása  folytán  a esikiak 
is mielőbb  részesei lesznta az óhajtott  hulkaltura  hu iz-
minak. 

Oláb prapaiaida a SiátelyfolL 
Ugy látszik, nemcsak az oláb nemzetiségi 

párt es a bukaresti kultur Liga vetette rá 
ujabban magát a Székelyföldön  élő görögke-
leti és görög katbolikus magyarokra, hanem ap-
sai Mihályi Győző, balazsfatvi  görög katbolikus 
ersek is, miként hivatalos lapja, az Uniera 
irja. Ezek a szegény székelyek velutleniil 
ugy anis olyan felekezetekbe  rekedlek, melynek 
legfőbb  kormányzását „Az erőszakosan magya-
rosító1' magyar kormányok kizárólag olah egy-
házi főhatóságokra  bíztak. Mióta a kongrua 
revén még 5U—60 lelket számláló görög ke-
leti és gdrőg katbolikus felekezeti  szórványok 
elere is oláb papot lehet állítani, a székely-
falvakban  egymásután jelentek meg ujabban 
az oláh papok, a kik a hit szent nevében és 
a klilömbeoí nem üdvözülbetés fenyegetéséve. 
kezdik rákényszeríteni az oláhul egy szót sem 
tudó szekelységet, hogy az egyház szent nyel-
vet, az oláb nyelvet okvetlenül megtanulják. 
Természetesen nehezen megy a dolog, a hol 
iskolát nem tuduak létesíteni, mert egyelőre 
uiég csak ott tartanak, bogy a szegeuy szekely 
gyermeket oláh imádsagra laoitjak, a melyek 
pedig még legalább egyelőre előttünk kínai 
nyelven hangzanak. 

Székelyföldön  az oláh papok már annyira 
elszaporodtak, hogy espereei színod usra is 
összeülhettek, melyből az tan az egyes közsé-
gekre rázuditották ..z úgynevezett szent missió-
kai. Igy került aztán a szent missió Szóvátara 
is, a híres székelyföldi  fürdőre  u karácsonyi 
ünnepek elélt, a mikor a környékbeli oláh pa-
pokon kívül megjelent Balazsfalváról  a jámbor 
székelyek között dr. Rueu Alexandru theoló-
giai tanár, az érsek megbízottja is. Mivel a 
nep egy szót sem ért a Trajau allitólagos uyel-
veu, rettenetesen kerékbetört magyar nyelven 
világosították lei a szegeny hívőket, bogy mek-
kora bűnben elnek, hogy elteledtek az egyházi 
szent nyelvet, az üdvöziilhetés legfőbb  feltéte-
let. A szegeny tudatlan szekelyek meg ia fed-
tek, mert — mi tűrés tagadas, benne — ne-
kik sejtelmük sem volt soha, Ooorátului Jüan 
Gergely papjuk miket mond a jó Isi ennek 
mjnddu vasarnap és Unoepuap masfélórán  át 
az oltár előtt. Egészen megkönnyebbedett a 
lelkük aztán akkor, a mikor Gergely pépának 
sikerült Szóvátára egy oláh suhancot keríte-
nie, a ki eddig sohasem hallott szépen tud 
énekelni ai „Isten nyelvén*. Eddig a szegény 
nep a római katholikus imakönyvekból imád-
kozott és énekalt, mig a pépa elvégezte dol-
gst az Istennel, pedig igazán hiszik, hogy lega-
labb nehany imádságot a szent oláh nyelven 
i kell mindenkinek tudnia, különben senki 
sem jnt a mennyországba. 

Eddig a hitoktatás is a hivek nyelvén folyt 
az iskolaban, most pedig az tg oláh papok 
alatt, a szegény gyermekek az oláh nyelvrej-
lelmein Izzadnak a hittanl órák alatt és az 
ilyen hitoktatásért a szegény magyar 

szerény tehetségéhez mérten 100—200 koro-
nákkal honorálja a lelkes oláb pópák fáradsá-
gos munkája*. 

Hát bizony igy folyik  * székelyföldi  Szó 
vátán „a lelketlen magyarosítás" 111 

Színészet. 
Csikszereda,  1912. február  19. 

Az elmúlt héten több ismert daraliot fris-
sített fel  Tompa Kálmán, melynek szokatlanul 
szép közönségo volt. Az előadások is általá-
ban jók voltak éB es — csakis ez — teszi 
érthetővé a közönségnek állandóan meleg ér-
deklődését. Az egyes hiányokra, melyek pót-
landók, de kabiw t-kérdést nem képeznek, 
már több izben rámutattunk és ezeket Tompa 
Kálmáu bizonyára pótolni is fogja,  ha a mi 
lelkes közönségünk további fokozottabb  tá 
•nógatására számit. 

Kedden Török Kornélia hirteleo betejséte 
fo  ytán „Kipp Van Winkle* másodszor ment 
szép számú közönség előtt. A választás sze-
rencsés volt, mert az előadás a legjobbak 
közé tartozik. Füredi Vilina tisztán, csengő 
hangon énekelt és igen kedvesen játszott. — 
Szerdahelyinek pedig — amint már egy izben 
emlirettük — legjobb szerepe ez. Nem nagy 
terjedelmű hangja Rippben jól érvényesül és 
játéka is teljesen kielegitó. Jó volt Kertész 
és Makai, ugyszi i tén a többi szereplők is. 

Szerdán Bernstein „Utánnam" c. hatásos 
színmüve telt ház előtt került bemutatóra. A 
darabban Bakó ismét jó szerephez jutott, 
melyb n jól megállta helyét. Tompa Béla el-
lenben nem egyéniségéhez találó szerepet k t-
pott s igy azt nem is sikerült érvényre jut-
tatni. Jutéka, maszkja és hangja nem e sze 
rephez való. Saáry Margit ismét ragyogtatta 
tehetségét, igazi elemében volt. A közönség 
nagy elismeréssel vnlt művészi játékáért., — 
Török Kornélia helyett Láng Juliskának kis 
szerepe volt s igy nem Bokát ártott, bár az 
ilyen beugrások veszélyesek. A többi szerep 
lők kieebb szerepekben kifogástalanok  voltak. 

Csütörtökön Lehár Ferenc operettjének 
.Luxemburg grófjá"-nak  előadása igazi ese-
ményszámba mehet. — Gyöuyörködtünk egy 
igazi énekesnő szép énekében, aki nem a Fe-
dák fele  iskola hive, nem lábbal színez ott, 
ahol hang kell. Sz. Révész Helén raiut ven-
dég a Didier Augela szerepében annyira meg-
nyerte mindjárt elsó föllépésével  a közönség 
tetszését, hogy azt hiszem, a közönség miu-
den tagjának az a gondolata támadt: vájjon 
miért nem köti állandóan társulatához Tompa 
igazgató ezt a kiváló művészi erőt? Szép 
csengesd soprán hangjával olyan könnyen bá-
nik. oly kedveseo csicsereg, mintha nem ÍB a 
közönseguek, hanem a maga gyönyörűségére 
énekelne. A felső  haugoktól nem riad vissza, 
nem esik hirtelen tul rajtok, nem szorul rá. 
hogy a kardalosnő vágja ki a rezet. Kiejtése 
Is nagyou tiszta, érthető, arcjátéka, mozgás t 
a szinpadon semmi kívánni valót nem hagy-
nak hatra. Megjelenése eiegáus, különösen az 
utolsó felvonásban  volt szép egy fekete  bár-
sony ruhában, ibolya-kalapocskával fején.  A 
többi szereplőket is mintha fölvillanyozta  volna. 
Mindenik iparkodott művészete zsengéjét, ja-
vát nyujtaui, mind egytől-egylg derék munkát 
végezlek, ugy bogy a közönség minuvégig 
gyönyörűséggel hallgatta a mesterien rende-
zett, gördülekeny előadást. 

Fenteken a városunk közönsége által már 
ismert „Becsület" Sudennann nagy hatású 
színmüve került szinre. Az előadás nem volt 
a legjobbak közül való, mit főleg  Saáry Mar-
git gyengélkedésének tudbatuuk be, k: látha-
tólag fáradtan  és betegen játszott. 

Szombaton „Kis gróf  operett másodszor 
igen jó elóadásbau ment. Az elóadasról már 
megemlékeztünk. 

Vasárnap délután .Bukow, a székelyek 
hóhéra" anuyira zsúfolt  ház előtt ment, bogy 
a színházban helyet sem lehetett kapni. Az 
előadás jó volt. Este szünet volt, mert derék 
tűzoltóink fényes  es nagysikerű estélye töltötte 
be a Vigadót. 

A csütörtökre  hirdetett  „Eleven ördög" 
operette  helyett  T.  Sándor  Ilonka  beteg-
sége miatt Sz.  Rávéss Belén vendég  fel-
léptével  ,Az elvált  asszony" nagyoperette 
kerül  szinre. Zóna előadás.  Szelvények, 
„A leányvásár"  oimü operette  első  elő-
adását  kivéve,  kivétel  nélkül  érvényesek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A belügyminiszter Pap Gézát 

budapesti államrendőrséghez dijas logaltnazó-
gyakorookká nevezte ki. 

— Halálozás. Szultán Gergely osikazeradai 
kereskedő 1*. hó 17-én hosszas és kinos szenvedés 
után elhunyt. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja. 

— Kinevezés. A kolozsvári ítélőtábla el-
nöke Zakariás L^jw ügyvédjelöltet a kolozsvári íté-
lőtábla kerületébe oegélydijas joggyakomokká ne-
vezte ki és szolgálattételre Déan osztotta be. 

— Eljegyzés. Pn»káe Qerö óaebeshelyi áll. 
Unité eljegyezte Stein Ferdinánd veraeczi földbir-
tokos leányát, Annnekát 

— Tombola . Nagy latrán festőművész  folyó 
hó 26-én, vasárnap délután 5 órakor a Kaszinó 
helyiségében S danb eredeti festményét  ki tombo-
láiba, melyre felhívjuk  a közönség figyelmét 

— A kimmalorfkl  Jár*» k ö o é ( l elöljáróinak 
ér tekez le te . A kiszonalaiki  járás főszolgabírója  Bar-
talis Ágost  a járásához tartozó  községek  elöljáróival 
folyö  hó JH-án  a járiis székhelyén,  Csikszentmártonban 
írtrkrzltlrU  tartott.  Az értekezlet  cétja az roti, hogy a 
mozi kezdődő  három épet cilctitzm  megrAla.zt6tt  kOzséffi 
rWIjiírók  kioktatást  iiyrrjfiirk-  arra nizte, hogy hiruta-
lukbati  MI a leBtftaiiiéjfBk  ég annak miktpen  tartoznak 
tteget  tenni. SzQksJg  rott  ezen értekezlet  etsö torban azon 
községi  elöljárók  miatt, kik  megelőzőleg  nem voltak,  ha-
nem esak most leltek  előljérórá,  de  szükség  volt  a mát 
hivatalt  piselt  elöljárók  miatt is, hogy az ujabb rendel-
kezések  tndomásnkra  hozassanak,  a mattban tapasztalt 
szabálytalanságok  elkerülésért  utasíttassanak  és hogy a 
járás igazgatásában  az egyöntetűség  megóeassék.  A' eét-
ból a községi  és körjegyzők  is az éiiekezletrr.  hmttalosak 
róttak.  Jelen  rolt  ralamennyi község  jegyzője.  Úrija, 
helyettes  bírája,  pénztárnoka,  közgyáma  és esküdtjei, 
összesen mintegy 150-en. A /őszolgabiró  a k.  jegyzőket, 
bírókat,  pénzlárnolcokat  és esküdteket  Csikcármegge  árva-
székének  elnöke  a közgyámokat,  a járási m. kir.  állator-
ros és Oábar János  szolgabíró  a helyettes  bírókat  látták 
el a szükséges  oktatásokkal,  ami egy délelőttöt  igénybe 
vett.  Délben az értekezleten  jelen voltak  a község  nagy-
rendéglőjében  társas ebédre  jöttek  össze, melyen a járís 
főszolgabírója  is és a főszolgabírói  hivatal majdnem  tel-
jes számban részt  rftt.  Pohárköszöntőkben  nem volt  hiány. 
Az elsői  Hartalis  A/fost  főszolgabíró  tartotta.  Köszöntő-
jében a tőle  már megszokott  nagy tudással  és történelmi 
ismerettel  fejtegette,  hogy a nemzetségekből  miként  kelet-
kzzett  u íulu,  a faluból  pedig  a mai község.  Mi  volt  a nem-
zetiség,  mik voltak  a feladatai,  kötelességei  és jogai, mi-
ként  téli  el eredeti  hivatásától,  rendeltetésétől.  Az állam-
hatalom lassankint  szolgálatába  hajtotta  és vezetői  a mai 
nap mindenféle  hatóstíg  rendbirságotásának  ki rannak 
szolgáltaira.  Felköszöntőjének  végével  a mindenféle  teher-
rel agyonhulmozott  valamennyi hatóság sanyargatása 
alatt  nyögő  községi  elöljárók  jóvoltáért  ürítette  a poha-
rat. L'tánn  Ferenczi  béta tusnádi  körjegyző,  mint az al-
csiki  jegyzők  nesztora rátaszolt  a főszolgabíró  szavaira. 
Beszélt  még tJábor  János  szolgabíró,  Tompos  János' 
csikszrntgyörgyi  fiénztárnok,  tiergely  tirrgrli/  rsiivzrnl-
iiurei k.  jegyző,  l'iiiíg  Mihály  rsikszenlsimuni  községi 
biró és még számosan. A társas rbéil  későn,  vacsora alán 
éli céget a legnagyobb  egyetértésben  és a legjobb kedvben. 

Egy jeteu colt. 
— Házllpar-klállltás Miskolcon. A maros-

vásárhelyi kereskeeeliai és iparkamara az érdeltek 
tudomására liuzza, hogy Miskoluzoa 11112. évi 
április 3—lti-ig háziipar és amatőr iparművészeti, 
valamint kéziinuuka kiállítás lesz. A kiállításon 
valű részvétel bejelentésekor 3 koroua bejelentési 
díj Hzetendő, melynek ellenében minden kiállító 
díjtalanul kapja a katalógust, a kiállítás hivatalos 
lapját s n megnyit*) ünnepre egy 2 koroua értékű 
belépü-jegyet. A rendezőség továbbá a kiállítás 
költségén gonduskodik a beküldött tárgyak elhe-
lyezéséi-öl, őrizetéről, tiiz, törés és lopás elinni 
biztosításáról s vieNzaszállitásárúl. Helydíjban a 
tárgyuk beküldésekor M meterenkiut 2 koroua 
tizeteudő. Szóbeli vugy levéli kérdezősködésekre 
bárkinek készséggel ad felvilágosítást  a ktállitási 
iroda: Miskolc, Széchényi-utca 35 sz. 1. einelet. 

— A osiitszeredai Önkéntes Tüaoltó 
egylet, t. IIJ 18-au vasáruap igen jólsikerült 
tancestélyt reudezett. Az estély ugy erkölcsi-
leg, mint auy.-î ilag a legsikerültebbek közé 
tartozott, a mi főleg  az egylet vezetőség ér-
deme. Mgjelentek az estélyen n védnökök 
majdnem teljes számban Ott láttuk a páholy-
ban: Gyalókay H iudor főispánt  családjával, dr. 
Szlávy Tibor főispáni  titkárt »s nejét, T Na y 
Imrét os nejét, dr. Ujfalusi  Jenőt és nejét, dr. 
Fejér Antalt, dr. Györgypál UoiuokoBt. A pol-
gárság igen szép számmal jelent meg s iga-
záu nagyon jó kedvvel és fesztelenKéggel  tán-
colt a késő reggeli órákig. A tűzoltók soraiban 
láttuk Deér Kálmán gyergyószentmiklósi tűz 
oltó főparancsnokot  is, ki fáradságot  nem is 
merve jelent meg e mulatságon többed magá-
val, hogy éppen ezen intézmény iránti ér-
deklődést fokozza  és a barátságot a két 
egylet között minél fokozattabbá  tegye. 

— Csak Mauthner-fele  magvakat vá-
sárolnak helyesen gondolkodó, számító gazdák 
és kertészek még akkor is, ba mások olcsób-
bak volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy 
ez csakis a magvak rovására és a vevők ká-
rára 

Aranylakodalom. Csikszenttamás köz-
ség február  16-én ritka ünnepélynek volt 
színhelye. E napon ünnepelte Ágoston Jószef 
nyugalmazott köijegyző és neje: Kis Anna 
aranylakodalmát. Megható ünnepély volt ez. 
A tiszteletnek, szeretetnek éB hálás elimerés-
nek Boha Bem láttam akkora megnyilatkozá-
sát, mint ez Ünnepélyen. Délelőtt fél  11 
órakor, mikor as ünnepély kezdetét vette, 
több mint 90 veudég volt összegyűlve az ün-
nepeltek házában, honnan hosszú kettős Bo-
rokban vonult fel  az impozáns menet a tem-
plomba. Szentmise alatt, a tanitók vezetése 
alatt működő helybeli dalárda énekelt szivet-
leiket felemelőleg.  Szentmise végén Vilmán 
Géza helybeli plebáoos gyönyörű ünnepi be-
szédet mondott. Beszéde megkapó és megható 
volt. A keresetlen, de az ő őszinte lelkéből 
fakadó  szavak alatt nagyon sok Bzemben 
csillogtak a meghatottság és szeretet köny-
nyei.. Különösen a közbecsülésben megőszült, 
mindnyájunk tiszteletet és Bzeretetét élvező 
Bara Jáuos Szenttamás érdemes főgondnoki-
nak szemében csillogtak, ki ezelőtt 50 évvel 
az ünnepeltek menyegzőjén a gazdai tisztet 
töltötte be, kit szintén alig válaUÍ el néhány 
hónap az ő aranymenyegzójétól. Az elmés és 
találós beszéd végével az egyház áldását 
adta az ünnepeltekre, mire felcsendült  á kó-
ros megható „Téged Isten dicsérünk*-je. 
Délután 100 terítékű lakoma volt, Ünnepeltek 
vendégszerető házánál. Itt a jelenvoltak szebb-
nél szebb pohárköszöntőkben a tiszteletnek, 
szeretetnek és hálás elismerésnek annyi drága 
gyöngyét rakták ünnepeltek homlokára, a 
mennyit csak olyanoknak Jattat a sora, kik 
egész életöket, mint az ünnepeltek tették, a 
közügynek szentelték s kik akkor voltak a 

legboldogabbak, mikor szenvedő embertár-
saikon segíthettek. Ebéd alatt a dalárda élén, 
a község nevében Ágoston József  íg. tanító 
köszöntötte lelkes és UgyeB beszédben az 
ünnepelteket, biztosítván őket a község osz-
tatlan szeretetéről és tiszteletéről. A toaszlok 
során egy szép és dicséretre méltó eszme 
nyert megvalósulást. A jelen voltak ünnepel-
tek nevére, őrök emlékül, alapítványt adtak 
össze a szenttamási Bzegény sorsú iskolás 
gyermekek segélyezésére. A szeretetnek ezen 
szép megnyilvánulásáért ünnepeltek érzékeny 
szavakban mondottak köszönetet Üdvözlő 
sürgönyöket, illetve leveleket küldöttek: Fe-
jér Sándor alispán, Dr. Kásionyi A., Dr. 
Fejér Antal, Dr. Daradics F , Fejér Endre és 
még sok mások. Ebéd után az ünnepeltek 
tiszteletére színielőadás volt az iskola terem 
ben. Eló lett adva az .Aranylakodalom" einiií 
színműnek egy kedves, megkapó jelenete, me; 
a .Gyám atyus" című színdarab. A szereplők 
egytől-egyig derekasan megfeleltek,  mit a je-
lenetek és felvonások  végén felhangzott  taps-
viharok legjobban bizonyítottak. Előadás után 
fényes  és gazdag vacsora következett, hol 
újból megindultak a toasztok árjai. Vacsora 
után kezdetét vette a tánc, melynek csak a 
hajnali órák vetettek vég<t. —cz~f. 

— A dalegylet közgyűlése. A csíkszere-
dai dal- és zeneegylet f.  hó 11-én tartotta ineg 
évi közgyűlését, inelyen a pénztári nzámadások 
megvizsgáltattak és a tisztikar újra alakíttatott. 
Elnök lett dr. Ujlinliisv dem! polgármester, társel-
nökük : dr. Iinei'H János és dr. Dőczy Kálmán, 
ulehiök : Farkas linre. titkár : Kovács Jend, zene-
kanuenter Nádasdy Béla, pénztárnok : Jakab Ödön, 
gazda: Winzám Miklós, ellenőrök : Ferenczy Ernő 
én Mcrza Rezső, ligyés.z: Dr. Gál József,  választ-
mányi tagok : Űiró József,  Darvas Béla, dr, Dávid 
László, Hajnód Ignác, Hajnód László, dr. KÍH.S 
Béla, Merzn Gyula, Nagy István, Urban Tivadar, 
Péter János, Kancz Lőrinc, Sprencz György, dr. 
Szlávy Tibor, Szaim Lajos, Veress Árpád éa Zsö-
gön Zoltán. Az egyesület a gyakorin ti órákat 
cHÜtÖrtökÖn, pénteken é.s nzomlmtoii a Városház 
tanácstermében tartja. 

— Motorbenzin ára. A inarosvásárhelvi ke-
reskedelmi és iparkamara tudatja az éplekelb-kM. 
hogy a keresk. 111. kir. miniszter ur 1M12. feliniiír 
U-éa ÍHI32. sz. a. kelt rendeletévid az ailiMiK'11'. 
motorbenzin mérsékelt eladási árút 1. i'vi 1',-lnu.u 
bó 15-tól kezdődőleg, az érdekelt ásványolaj 
initú gyárakkal történt megállapodás alapján li;ii 
hónapra illetőleg további intézkedésig iaétenn;i-
zsánkint 1H (tizennyolc) koronában állapította meg. 

— Áruminta-kiállítás keleten. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, 
bogy a ni. kir. kereskedelmi minisztérium igazga-
tósága Belgrádban és Szófiában  f.  év április és 
májuabnu 14—14 napra terjedő áruiníiitn-kíúllitHst 
rendez, melyen bfinutatja  azon mezőgazdasági és 
ipai-í termékek mintáit, melyekre a mondott helye-
ken vevőt keres. Collectióval jelentkezni kell a 
nevezett igazgatóságnál (Akadémia-utca 3.; a lehető 
legrövidebb idő alatt 

— Elgásolt pályaőr. F. hó 15-én hajnal-
ban a 804. számú személyvonat Csikmadaras 
állomástól nem messze elgázolta Z o l t á n Dá-
niel pályaőrt, aki azonnal uiegbalL Az elhunyt-
nak feleségén  kivül több gyermeke maradt ár-
ván. A vizsgálat megindult annak kiderítésére, 
hogy mi okozta a szerencsétlenséget. 

— A saerenose szárnyon jár. Smilovits 
Márton fukereskedő  az Osztály sorsjeggyel 
60000 koronát nyert. 

— Cseledtarto gazdák figyelmébe.  Az 
1900. évi XVI. t.-c. 8. §-a értelmében minden 
munkaadó köteles a szolgálatába álló minden 
egyes gazdasági cseléd után az Oraz. Gazd. 
Munkás- és Cselédpénztár javára évenkint 1 
K. 20 fillért  a községi elöljáróságnál (városi 
tanácsnál) adó módjára befizetni  akkor is, ha 
a cseléd csupán egy hónapig szolgált nála. Ha 
ezt a gazdák elmulasztják s a cselédet bal-
eset éri, akkor Bulyos fizetési  kötelezettség 
hárul a gazdákra. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. E. Köszönettel vettük helyszűke miatt 

azonban csak következő számunkban hozhatjuk. 

Önkéntes árverés a RAkóczi-utcábai 
lévő Tóth János-féle  belafisiţ; 
1912. évi március 2-án délelőtt 
9 órakor a helyszínén önkéntesen 
elárvereiödik. 1—s 

Szám 852 -012. kj. 
Hirdetmény. 

Alulírott elöljáróság közhirré teszi, 
hogy Karcfalva  község vadászterllle 6 
egyraásutáni évre 1912 év  március 
hó 1-én  a községházánál haszonbérbe 
adatik. 

Kareifalva,  1012. év február  20-án. 
Potofszky ferenez, Bartalls Gergely, 

községi jegyző. községi biró. 

Egy újonnan épült kőház, 
mely áll 2 szoba, konyha, kamra, pince és 
kerthelyiségből és melléképületekből eladó. 
Értekezhetni e lap kiadóhivatalában. 
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8. szám. C S I K I S L A P r O K 3-ik oldal. 

1569—1912. szám. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csikszenttamás nagyközség elöljáró-

sága a községi képviaelö-testületnen 
42—911. kgy. sz. határozata alapján az 
építendő 5 tantermes községi iskola s 
a vele egyfedél  alá épitendA 3 szoba, 
konyha, kamara és megfelelő  mellék-
helyiségekből álló igazgató-tanitói la-
kás építkezésénél előforduló  föld,  kő-
műves, ács, asztalos és lakatos mun-
káknak versenytárgyalás utján leendő 
együttes biztosítására az 1912. év 
február  hó 24 ik napjan d. e. 10 óra-
kor a község hivatalos házánál meg-
ta r tandó nyilvános szóbeli v e r s e n y -
tárgyalást hirdet. 

Versenytárgyalási feltételek  : 
1. Előirányzott összeg 40000 kor., 

aznz negyvenezer korona. 
2. Ajánlattevők tartoznak a kikiál-
ár 5 százalékát a versenytárgyalás 

.Megkezdése előtt készpénzben vug> 
vadékképes értékpapirbau a községi 

pénztárba letenni, mely összeg a válla-
lat elDyerése 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 épületfa)  szükségle-
tét Csikszenttamás község közbirtokos-
ságánál, a többi itt nem található 
anyagokat hazai termelőktől beszerezni, 
mely körülmény minden egyes esetben 
hitelt érdemlöleg igazolandó lesz. 

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

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

6. A község fenntartja  magának 
azon jogút, liogy az ajánlatok el vagy 
el nem fogadása  felett  — tekintet nél-
kül az ujánlati árra — dönthessen 

Csikszenttamás, 1912. február  5 
A község elöjárósága: 

Tóth László, 2-2 Ádám János, 
k. jegyző. k. biró. 

Sz. 35—1912. végreh. 
ÁKVEKK.Hl HIUDETMÉN'Y. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1911. évi V. 1477. sz. végzése foly-
tán dr. Tauber József  ügyvéd és Standorfer 
lgnácz végrehajtató részére 253 korona 20 fillér 
és 149 korona óO fillér  követelés s jir. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly-
tán alperestói lefoglalt  és 2120 korouára be-
csült ingóságokra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1911. V. 1477. sz. végzésével a további 
eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és felül-
foglaltutók  követelése erejéig is, atnenynyi-
ben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
a végrehajtástszenvedó lakásán Csíkszeredában 
leendő megtartása határidőül i912. evi feb-
ruár hó 34-én délu; i, 4 ói ;a kitüzetik, ami-
kor a bíróilag lefog...it  ú j jk és pedig bú-
torok stb. stb. a legtöbbet igerónek készpénz-
fizetés  mellett, szükség eseten becsáron alul 
is el fegnak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
leset megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, 
hogy amenuyiben részükre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem Lüuik, elsőbbségi be-
jelentéseiket az árverés megkezdései^; alulirt 
kiküldöttnél irasban beadni vagy pedig szuval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert külünbeu 
csuk a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. evi február  hó 
9-ik napjan. Molnár Sándor, 

kir. bir. végrehajtó. 

7—1912. 
kgy-

V e r s e n y t á r g y a i i s i h i r d e t m é n y . 
Csikszenttamás nagyközség elöljáró 

sága a községi képviselő-testületnek 
7 — 1912. kgy. sz. határozata alapján az 
építendő apaállat istálló építkezésénél 
felmerülő  összes munkálatok együttes 
biztosítására 1912. é v f eb ruá r  h ó 
2 4 - é n d . e . 9 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 elótt készpénzben vagy óva-
dékképes értékpapírban a községi pénz-
tárba letenni. 

3. Vállalkozó köteles lesz az összes 
építkezési anyagokat (u. m. kö, mész, 
homok, tégla éB cserép, valamint épü-
letfa)  Csikszenttamás község közbirto 
kosságáoál, 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. 

5. Anyagegységárak, tervrajzok és 
részletes költségvetés a községi élői-
íróságnál betekinthetók a rendes hiva-
iilos órák alatt. 

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

Csikszenttamáson, 1912 február  6. 
Az elöljáróság: 

Tóth IIASZIA, 2 - 2 Ádám János, 
k. jegy lő. k. biró. 

Szám 10(1—1912. végrh. 
Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 

Alulírott bírósági végrehajtó az Irftíl.  évi 
LX. t.-c. 102. <j-a erteliuebeu ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járasbirósagnak 
1911. evi V. 1540. szamu vegzese kovetkez-
teben dr. Tauber József  ugyved által képviseli 
Ublatt Testverek budapesti ceg javára 4!H ko-
rona 41 fillér  s jar. erejéig 1912. évi januar 
hó 10-en foganatosított  kielégítési végrehaj-
tás utján le- es lelültőglalt es 5JU0 koronáin 
becsült következő ingosagok, u. iu.: árucik-
kek nyilvános árvereseu eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1911. évi V. 1540. számú végzése loly-
tán 491 korona 41 tiller es batralekos tőke-
követelés, bíróilag mar megállapított költségek 
erejéig a végrehajtást szenvedő lakasan 
liyimesen leendő megtartására 1912. evi 
februar  ho 23-ik napjanak d. e. ÍO oraja 
hataridoül kitüzetik es útihoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegy zessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingosagok uz Ititíl. evi LX. 
t.-c. 107. és 100. jj-ai erteliuebeu keszpenzli-
zetes mellett, a legtöbbet igeronek, szükség 
eseten becsaron alul is el fognak  adalui. 

Amenuyiben az elárverezendő iugősagokat 
mások is le- es felülfoglaltaltak  es azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen arveies az 
IHöl. evi LX. t.-e. 120. íj. erteliuebeu ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi február  hó 
1-só uapján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrolmjlu. 

Modern kutépités. 
U j k u t a k é p í t é s é t c e m e n t g y ú r ü k -
k e l , s ü l y e s z t ő r e n d s z e r r e l s k isza-
r a d t r e g i k u t a k l e n n e b b sü lyesz-
t é s e t j u t á n y o s a r o n e lvá l l a lom. 

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

Csikbánkfalván,  keveset használt, 
teljesen jó karbau lévő 1 drb. 20 ló-
erejü, fűrészpor  tüzelésre berendezett 
lokomobi l , 2 drb. egyik 24 széles, 
másik 14 szeles keret fűrész  teljes 
felszereléssel  együtt. 2—2 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Oyituesfelsőloki  templom-alap tulaj-

donát képező Bodor Péter-féle  ajándék 
nevezetesen a csikszentmihályi 1206. 
sz. tljkvben épület nélkül 1— 2. rendsz. 
ugyanodavaló 4000. sz. tljkben 1. rend-
szám alatt felvett  ingatlan 10.000 kor., 
kikiáltási árun kezdve, azonfelül  Csik-
szentmihályi 4059. sz. tljkben 1—3. 
rendszám alatti ingatlan 4000 korona 
kikiáltási áron kezdve azon fellll  (Jyi-
niesfelsőlok'jn  a községházánál 1912. évi 
március 4-én d. e. 9 órakor Püspök ur 
952—1912. szám alatt adott engedélye 
alapján nyilvános m-igiii szó éa zárt-
írásbeli ajánlatokkal ejtendő árverésen 
örökáron ehtdu k. 

Árverési feltételtk: 
Arverelni szándékozók kötelesek a 

kikiáltási ár l(l*/0-át. bánatpénz gyauánt 
uz árverező kezébe letenni. A bánat-
pénzzel felszerelt  zárt írásbeli ajánla 
tuk a szóbeli árverés megkezdéséig fo-
gadtatnak el. 

A megígért vétel ár uz árverés 
jóváhagyása után 15 nap múlva egy 
összegben fizetendő  le az egyház ta-
nácsnak. 

Az árverés vevüie nézve azonnal, 
eladó, templom-alapra a jóváhagyástól 
feltételezetten  kötelező. Eladó teinplom-
alup az eladandó ingatlan területéért 
uem szavatol. 

Utóajánlatok nem fogadtutnak  el. 
Az cludaudó ingatlan illetékét egész-

ben vevő köteles hordozni. 
Uyimusfelsólok,  1912. február  1(>. 

Anda Géza, 
lelkész, i'lniik. 

F i a H Ó ^agy Simon birtokos magyar— 
t l w U U erdélyi fehér  lajla (enyészetéből 
10 darab 3 éves elsőrendű legelőn nevelt 

Szolyor, up.: lllyelalva, vasul Uzon. 
Háromszékvármegye. •>—0 

Eladó épületes belsőség, 
a tapolcai uton, a gimnázium közelében 
egy 3 szoba, konyha, pince és pincela-
kásból álló kőház, szabad kézből eladó. 

Értekezni lehet L a j o s József  kő-
mivesnél, Taplocán. 2—3 

Tusnádfürddn  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 í ü r d ő . I 

G 
l o i k a e l a d ó , 
;i darab k2';2 éves és <i darab 
2 éves erdélyi tiszlavérü faj. 
:: :: Értekezhetni lehet :: 
Jakab Mártonnál, Csikzsögödön. 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossulli-Lajos és Apaífy-utcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzléthelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére k i adó . — 
Cim: S c h i e r F e r e n c z kir. mérnöknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. u— 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Bolesch Frigyes kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
kötött árui Brassó, Kolostor utca 29. 

Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban. milieu, lutó, divánpárua 
és ^olielíli képek. 

Nagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kéziiinnikii szövetek, sely-
mek, gyapjú és gyapult fonalakban, 

Ihis *.ula.s/ték lérl'i, nöi és gyerek harisnyákban, triknkbun úgyszintén férfi  ingek, 
nadrágok, gallérok, közeliik, uyakkeinlűk és zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 15—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
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1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értes í tés ! 
Vilii szerencséin a t. hölgyközönség szives tudomására liozní, liogy a mninzeleiu 
P á r l s b a n volt tanulmány uton, a honnan február  hó elsején jött vissza. 

SZE ZO NSZE RÜ UJPONSAőOK 
március lió elejétől már raktáron vaunak. Szyiházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

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

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

2tt—52 
JjţJj | Vidéki megrendelések gyorsan es pontosan eszközöltetnek. 
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világhírű 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

H ílyjilLIV.t.Ub HliiaB^K 

PolmakaucsuK 
ágybetét 

itinösége 
— elsőrangú — 

VIPOR ÉS TÁRSA CŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSItyON 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m.: 

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

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n d ó a n . I s ap laAtó . is-52 

Minden szombaton b ó r v á g á s o k a t elfogadnak. 
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6ÉHÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
Elvállal ugy épület- mint bútorasztalos munkákat bármily kivánt kivitel 
ben. Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 

10 nap alatt eI készi ti minimii 

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

11111 anyagot el- és visszaszállítja 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  elö, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte 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 
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. 

Óralánook, gyűrűk, fülbevalók,  •flemüvegek  éi hómórók ánandóan kaphatók! 

HALLÓI ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 

i 
i 

! 

Építési anyagraktár, vasbeton, míikö- és cementárugyár. 
Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 48. szám alatt nagy épitési anyagraktár t rendestem 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  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi asifalt 
fedéllemei  többféle  minőségben. Kollarit körlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  eltiigetelA lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbesit pala igen könnyű és tartós. Teljes' fodéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Horayolt cserép agyagból. Vakolat kfipor,  Schamotte tűzálló 

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

CEMENTÁRU-GYÁR. 
Kutkarikák  betonból -80-100, 1'20, 1 5 0 - 2 0 0 - 3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sűlyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gózűzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- es mdkAlépcsÖk, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetöváluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedk&vek.  Mindeunemű beton- és cementipar-vállalat, uranit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeleseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, 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 P R É H E R - S Ö R T I 6 Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a-jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F<5ral£tár C s l k v á i m e g y a r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponkén t friss  c s apo l á s — 

csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 
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ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐBE BERENDEZETT HAWGSZEROYÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
ca. és* kir. udvari szállító, színházak, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. 

Ajánlja n saját gyárában készült húros, vonós, fúvó  és Ütő 
hangszereit izek alkatrészeit, Quinttiszta húrokat. 

Hegedűk 3. 4. 5, 0 forinttól  filjebli  n Irpjobb fölszerelés 
szerint. — Tárogató rüpiifűböl.  ujczflst  billentyűvel és is-
kolával 30 forinttól  Teljehh. — Hármon :kák legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 2.50, 3, 4, 5 írttól feljebb.  Különle-
pessétr acélhauga haugversenv harmoutkák, saját minták. 
STOWASSER a hangfokoső  gerenda feltalálója,  mely 
által Imrtnily hegedű vagy gordouku jobb, eresebb és lá-
eynltb hangot nyer (biztos siker) liegeUCibe juvitásaal 4 frt. 
HaTmonium viíáphirfl  legjobb gyártmány 65 írttól feljebb. 
J a v í t á s o k ez 6ssy.es hangszereken knlönlegc* Rzakszerfl 
pontossággal. jutHuyos ároo. — Zenekarok teljes felaae-
relése előnyős feltetelek  mellett, jutányos árban, elismert 
kitQnő minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

Magyarország legnagyobb vonós éa fúvós  hangsserek gyára általánosan a legszolidabb kiszól• 
20— g&lásról elismerve. — Árjegystk kívánatra Ingyen éa bérmentve. —20 
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(Tv4 .pQj4 .AQl Vau szerencsém Csikszereda város és vidéke nagy-
I C o l l C ö I érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 

Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utca 9. szám (Lukács Juliska 
bérpalota) helyiségeben egy teljesen u j modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktáron tartóin a legkényesebb igényeknek meg-
telelő összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon-, ebédló-
és halúszoha berendezések, valamint vas- és rézbutorok a legjobb gyárt-
niáuyu. hajlított és borszékek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
eliedló díványok, valódi lószór- és afrik  madracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok 0—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 bobbin varrógépek díszes kivitelben is. a legjutáuyosabb árak 
mellett, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
deu árfelemelés  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
párúkhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Elvállalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó munkálatok 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 figyelmébe  ajánlva és becses pártfogását  kéri 
Aokermann Ignáts asztalos, kárpitos és diszitö, Csikszereda. 

Főraktár Oyergyószentmlklós (Piactér). Flókraktdr Csíkszereda. 
fmmimiiBiwiiMilllll mmm 

Hosszurovő Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyfl  fffdőanyag,  olcsó áron kapható 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 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 . Hirscher-utca 18. sz. 




