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A Miizetek baladása örökös küzdésben, 
vi-wuiieshen nyilatkozik meg. Nemcsak az 
••üyfst'k'.  da a nagy tömegek tehetsége is fej-
T.'-l nvarapodik e nemes erőkifejtés  közbeu. 

\ n,i -.egény hazánk szomorú sorsa, hogy u 
liii/u pályán a legszélső gyep jutott neki és 

csak akkor eredhetett úgyszólván út-
iul,] mikor társai már jó messzire jártak. 

A helyzet e hátrányos volta azonban ko-
r.uiwem ok » kétségbeesésre. Az e^yes ein 
h.T léte tUnó kis zaj, tovalebbenő árnykép 
isupiiu s igy nem nagy tér nyílik a mulasz-
tások, késesek helyrehozására. De a nemze-
tek léte más mérték alá esik. Véget), kor-
látolt lényünkön tul messze elnyúlik az, mint 
»z örökkévalóság valóságos kis mikrokoz-
iiiusa, a világegyetem örökkévalóságának 
makrokuziuusával szemben. A valószínű szá-
mítás akár az egyéneknél, ugy itt sem szól 
amellett, hogy az ifjúkor  serdülő irüivel a 
férfikor  munkáinak, nehéz küzdelmeinek, él-
vezeteinek minden nyűgét magunkra vállaljuk 
Kégi, igaz mondás, hogy a helyzetek kihasz-
nálásában áll a legnagyobb bölcsesség. Ks 
ami nemzetünk éppen ezeu a téreu nem jart 
el kelló tapintattal. Megpillantva a messze 
járó versenytársakat fanatikus  lelkesültségé-
ben önmagát fcorb"'tsolvr  sieteu elóru s ma 
már azt l.isszük, ; >gj egy sorban állunk a 
nagy mü\ nemzetekkel 

A lát <at tényleg e mellett szól. De az 
éles, az őszintét kutató szem hamarosan ész-
n-vcszi. hogy egész miivelódésUnk olyan mint 

mesterségesen érlelt gyUmölc.H. Nemzeti fej-
iiMiisijnk áprilisát éljük s utunkban már cse-
resznye, xzumóca mosolyog... Nagyságában az 
ilyen mesterségesen érlelt gyümölcs néha tán 
túlszárnyalja, néha tán túlszárnyalja a terme-
uzetes uton termeltet, de színben, illatos za-
matban, fogyatékos. 

A legnagyobb baja művelődésünknek, hogy 
inkább incidialiter, hogy ugy mondjuk : zse-
niálisán haladunk, mint rendszeresen. Hiány-
zik belőlünk a sokat gúnyolt, de erednie 
nyeibeu, sikereiben annyira iidviis német ala-
posság, mely igaz sokszor nevetségesen apró-
lékos részletekbe bocsátkozik, de annál biz-
tosabban mentes a tévedéstől. Kz az alaposság 
nyújtotta nekik azt az előnyt, hogy a népes-

ségnek még legalacsonyabb rétegeiben is bu 
tudta vezetni, ha nem is magukat » tudomá-
nyokat, de legalább is az értelmiségnek ama 
bizonyos fokát,  mely a nagy népenseinblet az 
értékelés magasabb fokára  emelte és jogo-
sulttá tette azt a nézetet, hogy inagat az 
egész néinet nemzetet — a maga egész tel-
jességében — müveit. 

N\TU akarunk dicséretet zengeni a néme-
teknek, akik ugyan derekasan felhasználták  a 
müv.lodésükre kínálkozó alkalmakat, de akik 
épp oly kevéssé haladhattak volna előre, 
miut mi, ha nz alkuimat erre nélkülözték 
volna, — ha ók is, ugy, mint jómagunk év-
századokon át, kenytelenek lettek volna vé-
dőbástyául szolgálni a többi uetuzetm-k. A 
Kelet berohanásainak kellett ellenallanunk, 
hogy a Nyugat háboríthatatlanul haladhasson 
a kultúra felé,  inig mi csak a fegyverforgatás 
művészetében remekelhettünk. 

Jogunk vau arra, hogy büszkék lehessüuk 
arra u müvetségre melyet alig neliaiiy évti-
zed alatt elsajátítottunk. Kz azonban nem 
ment fel  minket attól a kötelességtől, hogy n 
nagyjábau megszerzett müveltseget immár 
mélyítsük és kövessük az alapossag ama pél-
dáját, melyet a Nyugat, különösen a németek 
szolgáltatnak nekünk. 

Ehhez a legelső kellék a tanultságot a 
nép legszélesebb rétegeibe .evezetni. Arra 
kell első sorban töl duü , hogy az anal-
fabéták  számat miunuumr.i redukáljuk, s a 
uep erkölcsi szinvoualát lehető legmagasabbra 
emeljük. 

| P A P D O M O K O S T 
Csíkszereda, 11112. márciusi 5. 

Hosszas, érdemekben gazdug közszolgálat utúu 
vármegyénk egy régi, derék tisztviselője dőlt ki 
sorainkból. Elhuuyt* lelett meg kell állnunk egy 
pillanatig, mert e kicsiny székely vármegyébeu 
igen kevesen vaunak, kik a uiiudeuuupi élet tova 
siető ftorgutagából  saját erejükön kiemelkedve, — 
eredményekben gazdag multat hagynak maguk után. 
Kihunyt azokhoz a kevesekhez tartozolt, kiket a 
példás kötelességtudat, a becsületesség és tetterő 
egy hosszít életeu keresztül — egyedid a közjó 
érdekében — tűrhetetlenül vitt előre. 

Közszolgálatban és társudalouibau mindig egy-
forma  lankadatlan erővel működni, leküzdeni ezer 

akadályt és ük erős akarattal kitii/ött rélt. csend-
ben, észrevétlenül elérni, mind oly fivnyek,  me-
lyeket napjuilikbati cttdk u ritka emberek tnlajdon-
stígailmz soroz |j o tu» k. 

Pap Domokos közpályáját lN7X-li»n a csík-
szeredai úlLmné[iitészcti hivatalnál kezdette, foly-
tatta és fejezte  he. Harmincnégy évi közszolgá-
lata alatt sai véből gyűlölte és megvetette a ban-
gnlntosMágnt. nz iiunepeltretést és hÍ7.elkcdést. S/.i-
gorn és rigoi'ozns volt kölelességtmlásáhan : sze-
rette, megtartotta és megtuitattu hiviitalánuk min-
den tagjával u legyeimet. Szókimondó volt ki a 
népszerűséget nem hajhászta s e miatt el sem érte 
azt, de tekintélyt és tiszteletet szerzett magának. 
Egyedüli élteti) eleme a munka volt n ha futólag 
végig tekintünk Jms.szu közpályáján, niiii<l<'uiitt 
alkotásoknt tidálinik. Mikor pályáját megkezdette, 
l'sikvármegyéhen kiiznti hálózatról még szó sem 
vult, de nemsokára megkezdődött a munku, mely 
vármegyénk köziili hálózatát az ország legjobb-
jává tette. Alatta leljesun kiépültek állami és tör-
vényhatósági ntuink és ma biiszkén mondhatjuk 
el. Iingy iiem muruilt egyéb szükséglet hátra, mint 
csak a meglevő utak és uzok laitozékaiuak jók ár-
ban tartása. 

A nyolcvanas évek közepén épitette a Hor» 
szék—Maroshévizi állami utat, melyet u mult év* 
ben a kereskedelemügyi minisztérium egy magas 
állásii tisztviselője európai mintautnak nevezett. 0 
építette a lügéstelki-gyiuiesi, a brassó—csíksze-
reda—mai oslié vízi utat, mely a UKW-es években 
leU államosítva, továbbá a luaroshéviz—tölgyesi, 
a székely udvarhely—gyergyószentmíklósi ilenyéd 
zetelaki—tekeröpalukij és Uucsíuí állami utakat. 
Alatta épültek ki törvéuyhutósági közutaink, Így a 
kászoni, a szárhegy—ditró—putna—tölgyesi,  i 
szentiuárton—>szeiitsinioiii, a vasláb—gyergyószent-
mikiősi, a gyergyóujíalu- - alíalvi és a miudszentí 
megyei utak. 

Végül nagy érdeme van a inult évben megkez-
dett gyergyószentmíklós—békást állatni nt meg-
valósításában, melynek eszméjét a tusnádi székely-
kongresszusra ő készítette elő és azóta állandóau 
napirenden tartva, megvalósítás stádiumába jut-
tatta. Klete legszebb muukájáuak — amint 5 ne-
vezte «s elkészültét nem érhette meg. Többi al-
kotásai azonban megyeszerte leiiutart)ák emlékét. 

Középületeink közül a csíkszeredai megyei 
közkórház, a polgári leányiskola, kír. törvényszék 
és lögiiunáziuni * iuternátus az ő vezetése és 
ellenőrzése mellett épültek lel, ugyszíntéu összes 
közúti vasliidjoiuk. 

Pap Domokos a vármegye törvényhatósági és 
közigazgatási bizottságának is hosszú idd óta mun-
kás tagja volt. Ezenkívül benne volt igen sok al-
bizottságba, mely tevékenységeiben is mindig a 
szigorú tárgyilagosság, az élet alapos ismeretével 
párosult méltányosság és igazságosság vezette. 
Ugy itt, mint hivatalában elismerést vívott ki ma-
gának az által, bog)' teljes függetlenségét  mindig 
megőrizte és meggyőződésében befolyásolható  nem 
volt. Ezt pedig csak ugy tehette, hogy soha poli-
tikai vagy más pártokhoz neiu tartozott, hanem 
többre becsülte vármegyéje érdekeit a személyes 
érdekek alacsony torzsalkodásainál. 

Ilyen közpálya után a tnlfeszitett  manka ál-
dozata lett. Evek óta sorvaszt) kór támadta meg 
életerejét, melv azonban nein tudta megállítani 
munkájában, mely nélkül ugy sem tudott volna 
élni. Az utóbbi hónapokban vasakarata és tett-
ereje már nem birt győzedelmeskedni a betegség 
lelett. Xap-nnp után betegen járt hivatalba, mert a 
nyugalmat nem tudta igénybe veuni. mivel 34 évi 
szolgálata alatt nein ismerte azt egyetlen napig 
sem. Betegsége egy pár héttel előbb hatalmasodott 
el, mely ellen Budapesten keresett gyógyulást, de 
hasztalan. Folyó hó 2-áu nemesen érző szive meg-
szűnt dobogni. Halála liirére a csíkszeredai állam» 
építészeti hivatal, a vármegye, Csíkszereda város, 
melynek virílis tagja volt, a Csíkszeredai Takarék-
pénztár, melynek felügyelő  bizottsági tajga volt 
és nz Uri Kaszinó gyászlobogót tűztek ki és hi-
vatala halálán») külön jelentést küldött szét. 

Magánéletében a szolidság, szerénység, taka-
rékosság jellemezte, szép családjában pedig a sze-
rető és gondos lérj, illetve családapa volt. 

Hült tetemét folyó  hó 5-én általános részvét 
mellett a csík somlyói Szent-Ferencrendiek kriptá-
jában helyezték el, io.-ívnek coníratere is volt. — 
A fényes  szertartást Üílínt Lajos főesperes  nagy 
segédlettel végezte és temetés előtt szent misét 
mondott. 

Elhunytat igen kiterjedt rokonság gyászolja. 
Puritánságára jellemző, hogy temetésén köszö-

nik az o kiváltságára nem voltak, csaladja azon-
ban a koszorumegváltásokból a csíkszeredai állam-
építészeti hivatal segédszemélyzete és utkaparói 
részére a „Pap Domokos jótékonysági alapa-ot lé-
tesítette, melyből a hivatal lőnöke nevezettek Öz-
vegyei és árváinak segélyt ad. 

A család a következő jelentést adta k i : 
Pap Domokosné született Sándor Anna; Pap 

Mariska, Béla, (íéza. Margit és László; dr. Nagy 
Jenő, dr. Elthes (Jyula, Jovánovits Ildikó; Nagy 

A „CSÍKI L A P O K " T Á R Q Z Á J A . 
B t t e t t e M k . 

Az Istenháza mindig állni fog. 
Míg lesz az ember előtt egy titok. 
Amelynek egyéb megfejtése  nincsen. 
Csalt Ö, az Isten! 

A költészet, a dal őrökre él, 
Mig az ember, hisz, szeret és remél, 
Mig lesz a szívben bánat mely megenyhül. 
Ha dallá csendül I 

— Hitünk, dalunk, eszményünk csillaga: 
Világitónk, sok sivár éjszaka. 
Bolond mind, aki ezek ellen fordul, 
E földi  sorbul I 

Sxnbalcska  Mihály. 

9 . O u t í i . 

Nekem te volt egy j i tanárom 
A sevét gyakran ina is áldom 
Ez egy ember, aki megértett 
Nzeretve, mindig lelkesített. 

Oyülöltem mathesist, phUikát 
Úszkálva jó és jeles között 
S a Jó" e középső kalkulus 
Csak mégis énhozzám költözött 

Meg nem fogott  sekunda engem 
Pedig akkor gyerek lehettem 
Tanárom, mindig résen állott 
Sekundára maga vigyázott. 

8 e tanár még ma is ir nekem 
Nem pózolt soha életiben 
Nagy úr s lelk'ismeret nem bántja 
Ha elébe jön tanítván ya. 

Mátrai  Fereaa  Béla. 

A a t t t ü a i k a i , 
I r t a ; Kováo* P e r . n o . 

Az író ember egy elkárhozott lélek, hacsak 
nem az iró mesterség egy kárbozatos kenyer-
kereseL (Ha lehetne vele kenyeret keretűi.) 
Az ÍBpan kimegy a mezőre káromkodni, az 
építész elmegy más fuluba  hazat fedni,  nz er-
dész kimegy az erdőre s ott lefekszik  az ar-
nyékba, az orvos végig fogdossa  a falu  pul-
zusát (előtte még a pap is öltögeti a nyelvet;, 
az ügyvéd ámítja a tekintetes eskttdtbirősá-
got; szóval mindenki jár-kel, csak a szegeny 
iro rágja oda haza a stílust, akalamust vagy 
ha tetszik, a jelenkor legújabb vivinauyat, a 
pennanyelet. 

Ebből aztán háromolnak reá kellemetle-
nebbnel, kellemetlenebb dolgok. 

Ha a szabó, cipész, szatócs és a többi öt 
számlával keresi, mindig otthon tataija. Jegy-
zéket kell vezessen, h o g y a derek emberek-
nek mit mondott a múltkor, hogy jövőre mit 
fog  mondani. 

A mérnöknél az ilyenekkel könnyen bán-
nak. A szobalány végez velük. 

— Teesek máskor jónni. a mérnök ur oda 
van Arpádfalvára,  meghatározni, hogy ott merre 
van kelet, hogy a tornyot nehogy rossz iranyba 
építsék. 

És ez a válasz kielégítő, el is hiszik, mert 
hát a mérnök urnák ez a mestensege. Igaz, 
hogy most az egyszer itthon van s egy alag-
csövezés tervezetet késsiti az ebédlőasztalon. 

Kn rólam nem lehet azt allitani, hogy el-
mentem a tópartjára írni, mert akkor vagy 
versiflkálónak,  vagy bolondnak tartana a ci-
pészem, a mi eleg nagy baj volna reám nézve, 
a hitelezés terén létező nimbuszom tekintetében. 

Hanem van nekem egy olyan állandó lá-
togatóm, a ki rosszabb az uzsorásnál, rosszabb 
a borult időben jelentkező köszvénynél, az 
epilepsiánál, a holdkoroBságnál és minden 
egyéb elképzelhető rossznál. 

Már annyira mentem vele, hogy néha ösz-
sieszidom, kiebrudalom, de ő < em tágít, ha 
ai qjtót zárva tr'.álja, zsupszl beugrik az ablakon. 

Valami istentelen frnneia,  ide internálták 
falura,  nem tudván, hogy mit kezdjenek vele. 
Felügyel reá egy nagynénje vagy miféléje,  de 
attól minduntalan megugrik és eugem gyötör, 
folytatván  velem ilyeu párbeszédeket: 

— Tudja Ön mi a metalízika? 
— Hogyne. 
— NosV 
— A feldobott  kő lefelé  esik, mert a föld 

vonzza. 
— Ha, ha haV 
— y v i 
— A metalízika, egy elvont tudomány, a 

mit csak igen kevesen ertenek meg. 
— No hát én nem tartozom azon kevesek 

közé. 
— Dehogy nem, én megtanítom reá. 
— Ungem ugyan ne. 
— Hisz-e Ün a hypnotikus golyó hatásában. 
— Nem én. 
Erre a zsebébe nyúlt és elővont egy fa-

nyéllel ellátott alul vörösre festett,  félig  po-
ronddal töltött, felül  átlátszó, almanagyságu 
üveggömböt, a melynek a közepében egy 
gombostű ágaskodott, a gombjával felfelé. 

— No most ide vigyázzon I Nézzen .erre a 
gombra mit itt ezen gólyóban lát, én Önt el 
fogom  altatni s meglátja, hogy álmában cso-
dadolgokat fog  művelni. 

— Igen a nagyapám, nekem most más 
dolgom van. 

— Olvasta-e Ön Kant Imanuelnek a Sve-
denboigról irt könyvét. 

— Dehogy olvastam, nem vagyok én bolond. 
— Hát en az vagyok ? 
— Kérdezze meg a házi orvosát 
— De mit szól Ön a Visnu és Sira Isten-

Bégekhez y 
— Még a magaméinak Bem győzök eleget 

imádkozni. 
— Ne ismerné Ön a Brahma vallást? 
— Nem vagyok hive. 
— Aproposl Mit szól Ön a Spiritiszta 

seáncokhoz. •„ 

— Épenséggel semmit. Nem szeretem a 
spirituszt, azt nálunk a parasztok isszák, a 
latinoknál meg a testet élteti. 

— Na hiszen ez az. Az utóbbinak tana, a 
Spiritizmus. 

— Báoom is én. 
Miután látta, hogy velem ugyan nem F.okra 

megy. fogta  a kalapját, végig méregetett a 
savó szemeivel, bideg reszkető kezót búcsú-
zóra kínálta s indult kifelé,  de az ajtóból 
visszafordult 

Engem a hideg verejték lepett el. Mi len 
most? 

— Ön egy nagyon bitetlen materialista. 
— Lehet 
— Kérem. 
— Tessék. 
— Hogy éo önnek a szellemek létezését 

bebizonyítsam, ma éjjel autosuggestio utján 
bypnotizálni fogom  magamat s pont éjféli  ti-
zenkét órakor megállok ac ön ágya előtt, 
mint szellem. Csak arra az egyre kérem, hogy 
akkor legyen ébren s holnap ne tagadja el, a 
mit látott 

Én lefeküdtem  s ugy elaludtam, mint a 
bunda, ltoggel eszembe jutott, hogy a meta-
fizikust  nem vártam meg ébren, a hogy ó 
kívánta. No nem baj, majd ménkor. 

Egyszer csak jön a szakácsné a mészá-
rostól. 

— Na istállóm, az a sáppadt ur aki Héka 
Gergely uréknál volt megszállva, az éjjel 
meghall. 

Én megütődtem, talán az experimentum 
áldozata lett 

Pedig nem. 
Egy kiló sáfrán  volt a feje  alatt, ennek a 

mérges illatát lehelte be s meghalt az ettől 
támadt tUdővénéaben. 

A vele volt öregasszony beszélte el, a te-
metés után, hogy a fia  csalódott szerelem ál-
dozata. Képzelgő volt, folyton  a túlvilágot ta-
nulmányozta, mindig a négy dimenaieju lé-
nyeket kereste. 



2-ík oldal. C S Í K I L A P O J L 10. 

Zoltán és Jenő; Pap János; Kikimlai Gyula éfl 
családja; Sándor Áipád és családja, valamint ki 
terjedt rokoDaág nevében fájdalomtól  megtört szív-
vel tudatják, hogy forrón  szeretett férje,  atyjuk, 
apósak, nagy atyjuk, testvére illetve sógoruk Pap 
Domokos kir. niAszaki tanácsos, a csíkszeredai m. 
kir. államépitészeti hivatal ffinöke  életének 64-ik, 
boldog házasságáuak 30-ik évében, fájdalmas  szen-
védés és a haldoklók nzentségének felvétele  után 
folyó  évi máicius hó 2-án éjjel 10 órakor Buda-
pesten elhunyt. A megboldogultnak halt tetemei 
folyó  évi március hó il-An lognt&k a budapesti Ke-
repesi-ut melletti temető halottusházban ravatalra 
tétetni, délelőtt fél  12 órakor beogenteltetni és 
(Vén délelőtt H órakor a ottikszeredai vasúti állo-
másról u rsiksomlyói szentierencrendi szerzetesek 
kriptájába helyeztetni. A megboldogult lelki üdvé-
ért uz engesztelő szentiuisiváldozat C'HÍksomlyou 
a temetés előtt, Csíkszeredában pedig ti-án délelőtt 
10 órakor fog  bemutattatni. E g é s z életéleu a mun-
kásság vezette, a szorgalom é* kitartás éltette és 
az öntudat jutuln.azta. Budapest, 1912. mún ius 
hó 2-HII. Békében nyugodjék ! 

Táviratlevél meghonosítása. 
Németországban fényesen  bevált és meg-

szokott táviratiét elet akarja meghonosítani Ma-
gyarországon a kereskedelmi miniszter. A hi-
vatalos lap ugyanis a kereskedelmi miniszter-
nek rendeletét közli a táviratlevelek föladásá-
ról a belföldi  forgalomban,  melynek értelmé-
ben február  elejétől kezdve úgynevezett tévi-
ratlevelek  is küldhetők. 

A táviratleveleket az éj folyamán  távirati 
uton továbbítják rendeltetési belylikre s ott 
másnap reggel, lehetőleg már az első indítás-
sal ugy kézbesittik, mint a közönséges leveleket 

A táviratlevelek föladását  egyelőre vsak 
kísérletképpen engedik meg s csak azon helyek 
közt válthatók, a bol a táviró teljes éjjeli szol-
gálatot tart. E helyek a következők: Budapest, 
Brassó, Debrecen, Érsekújvár, Eszék, Kiume, 
(iyőr, Kassa, Kolozsvár, Miskolc, Nagykanizsa, 
Nagyszeben, Pancsova, Pozsony, Sopron, Sza-
badka, Szeged, Székesfehérvár,  Szolnok, Te-
mesvár, Újvidék, Zágráb, Zimony. 

A fölsorolt  táviróhivatalainak közvetítésé-
vel azonban a magyar szent korona országai-
nak bármely más helyére is lehet táviróleve-
leket killdeoi olyan módon, hogy a táviratle-
veleket küldeni olyan módon, hogy a távirat-
leveleket éjjeli időben a megnevezett helyekig 
táviratilag, onnan kezdve pedig postával kül-
dik, még pedig a legelső indítással, mely a 
megjelölt irányban lehetséges. 

A táviratleveleket csak esti 8 órától éjjeli 
12 óráig lehet feladni.  A mint a táviratokat, 
:> táviratleveleket is célszerű a táviró által ki-
adott táviratlapon kiállítani. A táviratleveleket 
csak közértelmü nyelven lehet szerkeszteni s 
azokat a cini előtt: Táviratlavél, vagy rövi-
dítve TL díjköteles megjegyzéssel keli ellátni. 
Köviditett cím, valamint poşte restante meg 
van engedve. 

A címet a következő módon kell írni! TI, 
Fehér János, Kossuth utca 3. Szabadka, vagy 
a 3. pontban emiitett esetben: TL Postával 
Szabó János, Temesvár. 

A táviratlevél cime szavankinl  2 fillér, 
táviratlevelenkint azonban legalább  60 fillér. 
A táviratlevelekért semmiféle  kárpótlás nein 
jár sem elvesztésükért, elferditésükért  vagy 
késedelmükért, sem pedig ezeknek következ-
ményeiért. Dijtérítésnek is csak akkor van 
helye, ha a távirólevél szolgálati hiba követ-
keztében kallódott el, vagy pedig későbben ér-
kezett meg rendeltetési helyérc, mintha közön-
séges levélben adták volna postára 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ingyenes jogvédelem a Székely-

földön.  A gazdaközönség birtokjogi és telek-
könyvi viszonyai kevés helyen adnak annyi al-
kalmat a pörlekedésre és a jogi segítség igény-
bevételére, mint a speciális helyzetű Székely-
földön.  A nemzetiségi pénzintézetek vagyon-
szerzését a legtöbb esetben az okozta, hogy a 
falusi  kisgazda csak nkkor fordult  Ügyvédhez, 
a mikor már késő volt. A székelysé teljes 
gazdasági válságának elkerülésére a földmive-
lesügyi kormány 1907-ben Marosvásárhelyt in-
gyenes jogsegitséget és jogvédelmet szerzett, 
amelynek jogtanácsosa mindennemű adó-, bir-
tok-, telekkönyvi ügy ben díjtalan tanácsot adott 
a hozzáfordulóknak.  A legújabb kimutatás sze-
rint K'l l-ben 1676 kisgazda vette igénybe ezt 
a segítséget. Ennyi esetben szolgált a kiren-
deltség jogi tanácsosai, kiszámíthatatlan kárt 
eB sok fölösleges  pörlekedést hárítván el a 
tanulatlan emberektől. A kirendeltség a mult 
statisztika eredményén okulva, az ingyenes 
jogvédelmet már legközelebb az összeB szé-
kely vármegyékben szervezni fogja 

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

— Elasámoláa és köszönet. A madó-
falvi  (.február  17-én rendezett) műsoros estély 
összes bevétele 320 K. Kiadásainak összege 
120 K. Tiszta jövedelem tehát az építendő 
templom javára 200 korona. Felülfizettek  • 
Meski Jakab 60 K., Meakó Lakta, Meskó 

Kálmán 20-20 K., Russ Ferencz (Sepsiszent-
györgy), Biró Ferencz, Erdélyi Akos 10-lU 

Fekete Imre 8 K., N. N. 6 K., Fodor Mik-
lós, Mánya Kristóf,  Szentes Gyula 5 - 5 K., 
László Tamás, Léhner Márton 4 - 4 K., Bor-
dás István, Baricz József,  Köntzei Benedek 
3 - 3 K„ Búzás Józef,  Bartó F., Csutak Gás-
pár, Zsidó 0., Lehner Antal, Száva ZaltarlM, 
Miklós Balázs, Képes L. 2 - 2 K-.Laszio S 
Bálint Vilmos, Palánc S., Jakab János, Kozs: 
nyai N.. Csűrös N., Olti DomokoM.V.) kőszegi 
Lajos, Fisch, Ilyés 1., Pesztroví Barto K , Bor-
bély Berta, Olti Dinit, Olti Lajos, Olti Domo-
kos, Pánczél Mihály, Sárosiné, Kassai LajoB, 
Ráduly Kálmán l - l K„ Bodó Lajos, Laszlo 
Tamás 5 0 - 50 fiill.  — A rendezoseg e helyen 
is hálás köszönettel adózik a ncmesszivU ada-
kozóknak és Meskó Jakab urnák, aki az elő-
adáshoz szükséges — nagyobb értékű anyago 
gat is — teljesen ingyen bocsátotta rendel-
kezésre. 

- Magyar Nemzeti Zarándoklat Lo-
urdesba. A zarándoklat iránt uly mértékben 
mutatkozik érdeklődés, hogy nem egy, hanem 
két külöu vonatra is van kilátás. Lourdesból 
vett értesítés szerint a X. státió szobrász! része 
elkészült és a felállítás  a jövő hó elején tör-
ténik meg. A felszentelés  ünnepségén több 
franczia  zarándoklat vesz részt ugy, hogy nem-
csak a magyarok, hanem idegen nemzetbeliek 
tömege is hozzájárult az ünnepfényéhez.  Az 
énekkar naponta gyakorolja. P. Felicán fóher-
czegi udvari pap karnagy vezetése alatt a 
szebbnél szebb ma yar es latin énekeket, a 
mdylyel a franciákat  és az olaszokat nNrjn 
meglep >1 <t rendezőség. Főtiszt. Uaibl Sándj, 
apátkanonok úr (Pozsony káptalan u. 3) alig 
győzi felelettel  a Bzáinos érdeklődót és kéri a 
hozzá fordulókar,  hogy elégedjenek meg a prog-
rammal — miben minden benne van — és ne 
kivánjauak külön írásbeli értesítéseket is, hogy 
munkáját győzhesse. 

— Gyógyíthatatlan betegségnek tar-
tották évszázadok óta az Kpilepsiát. K régi 
hit azonban ujabban elveszti jogosultságát, 
mivel megbízható értesülésünk vau arról, ini-
szeriut egy budapesti specialista orvos tudo-
mányos alapon és bevált módszer szeriut gyó-
gyítja az epileptikus betegeket és e módsze-
rével a baj gyökeres gyógyítását teszi lehetővé, 
mit a gyógyult esetek nagy szúrna bizonyít. 
Ez orvon Dr. Szabó B Sándor (Budapest, Nagy-
koron:i-utca 18), ki gyógyulást keresőknek 
díjtalanul ad fölvilágosítást. 

— Fegyvergyakorlatok az 1912. ev-
ben. A hadügyminiszter rendelete szerint az 
1912. évi fegyvergyakorlatok  nagyjában a re-
gebbi rend szeriül tartatnak meg. A temesvári 
7. és a nagyszebeni 12. hadtest kötelékebe 
tartozó csapatok, a melyek az idéu az erdély i 
nagy hadgyakorlatokban részt vesznek, annyi 
tartalékost és jobban kiképzett póttartalékost 
fognak  behívni a fegyvergyakorlatra,  hogy a 
szazadok állománya 130 emberből álljon. Az 
idei nagygyakorlatok szeptember 8 áu kezdőd-
nek és azokon hetvenezer ember vesz reszt. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.') 
Felhivas-

Tisztelettel kérem, mindazon községi jegyző 
és érdeklő urakat, kik a Pálfly  András kitün-
tetése alkalmából Várdotfalvin  rendezendő 
banketten részt óhajtanak venni, hogy e hó 
10-ig teltetlenUI alólirtnil jelentkezni szíves-
kedjenek, mert nem lehetnénk azon helyzet-
ben, hogy a nem, vagy későn jelentkezők 
részére ebédet biztosithassunk. 

Csiktaploczu, 1912. márciuj 6-án. 
Péter József, 

jegyző. 
*) E rovatban közlőttekért nera villái felelős-

séget a szerbe9ztöscg. 

J Van uerenoaém a n. é. kösönaéf  beosea T 
ţ tudomására homi, hogy rak tá ron tartok ' 

J FÉBFI-, NÖI- ÉS GYIBIKCIPÖT í 
ţ alegegysserübbtól, alegjobb kivitelig Oyer- P I mek oipök minden aalntran, nagy válaaatek. I J Mértékntánl rendelést gyorsan éa pontosan k • MjköatSk. Kívánatra taáaboi Is elmegyek. B H Kérem a nagyérdemű vevő- és rendelő ka- L ţ aónaég U Í T U pártfogását,  adu uo lg állttal F 
! MANDEL IZIDOR Î 
3 Catksaereda, Kossuth Lajoa-ntoa «3. u . a. F 

i—ío •• 
Egy ügyes fiu,  ki legalább 2 - 3 közép 

iskolát végzett, tanulónak felvétetik 
Nuridsány Márton női- és férfi-divat 
üzletében, Csíkszeredában. 

i -

e E > 
" b i l c e L © I s L d - ó , 
3 darab 2'|2 éves és 3 darab 
2 éves erdélyi tisztavérü faj. 

:: Értekezhetni lehet :: :: 
Jakab Mártonnál, Csikzsögödön. 

Szám 1216-1911- végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. évi V. 1397. számú végzése következ-
tében dr. Daradics Kélix ügyvéd által képvi-
selt Reitter József  kolozsvári lakos jav&rn 287 
korona 06 fillér  s jár. erejéig 1911. évi de-
cember hó 12-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt  éa 1528 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
bútorok Btb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1911. évi V. 1397. számú végzése foly-
tán 287 korona OG fillér  tőkekövetelés, ennek 
1911. evi juliúj hó 25-ik napjától járó ű'/o 
kamatai. V,0/, váltódij és eddig összesen 78 
korona 20 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig a végrehajtást szenvedő la-
kásán Csíkszeredában leendő megtartására 
1812. maroius 23-ik napjanalt d. u. 4 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szűkség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és nzokra ki-
elégít -si jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. evi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi február  hó 
29. ti , jăn. Sándor, 

kir. -.r. végrehajtó. 

Sz. 1—912. i-2 
Hirdetmény. 

A Kászonímpér község közbirtokos-
sága tulajdonát kepező „Répáti" Báthori-
forrás  égvényes savanyúvíz az 1912. évi 
augusztus hó 1-tól kezdődöleg 10 — 10 
egymásután következő évekre; a Kászon-
ímpér községházánál a folyó  évi április 
hó 20-án tartandó nyilvános árverésen 
haszonbérbe fog  adatni, 8500 korona ki-
kiáltási áron. 

Az árverési és szerződési feltételek 
pedig ugyanezen idő alatt a község há-
zánál bárki által megtekinthetők. 

Kászonimpéren, 1912. évi február 
hó 20-án. 

Tlma Gyula, Mihálcz András, 
bírt. pénztárnok. bírt. elnök. 

Pályázati hirdetmény. 
A csikszenttamási Fogy. és Ért. Szövet-

kezet igazgatósága f.  1912. évi március hó 
25-ig terjedő határidővel a megüresedett 

üzletvezetői ál lásra 
pályázatot hirdet. Feltételek az igazga-
tóságnál megtekinthetők. X-2 

Hirdetmény. 
A csikszenlléleki templom renoválá-

sára alkalmas vállalkozó kerestetik. 
A tervrajz és elóméret költségvetés 

a plébánián 1912. évi március hó 16 ig 
megtekinthető. 

Csikszentlélek, 1912. március 1. 
i-2 Az egyháztanács elnöksége. 
Minden elfogadható  árban eladom 
12 H. P. lokomobil gőzgépemet 
igen jókarban van, március hó végéig 
megtekinthető tizemben. A n t o s piatló , 

Sepsikőröspatak. 1-2 

Ü g y n ö k ö k n e k 
intelligens keresztény személyek 
—r—felvétetnek,  —r.̂ rr-, 
Csíkszereda, Vigadó-szálló ajtó 3. 

Kiadói 
Három szoba, konyha és kamarából 
álló lakás április elsejére, a hozzátartozó 
mellékhelyiségekkel és zöldséges kerttel 

együtt bérbeadó. 
Bővebb értesítés nyújt a kiadóhivatal. 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és Apaffy-utcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cim: Schier Ferencz kir. mérnöknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. 10 

218 szám. 
1912. vgrb. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1661. évi 

LX. tc. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 161. azámu végzése következ-
tében dr. Daradics Félix Ügyvéd által képvi-
selt Konciere biztosító társaságnak javára 1042 
korona 66 fillér  s jár. erejéig 1910. évi augusz-
tus hó 19-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján le- éa lelUlfoglalt  és 2000 koronára 
becsült következő ingóságok IL m.: 100.000 
darab egetett tégla nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán,  1043 kor. 
66 fillér  tőkekövetelés, ennek 1910. évi már-
cius hó 20. napjától járó 6"/o kamatai, '/,•,« 
váltódij és eddig összeaen 110 koronában bí-
róilag már megállapított költségek erejéig az 
ingÓBág fekvési  helyén Csikzsögödön leendó 
megtartására 19X2. évi március 28. nap-
jának délutánt 6 óraja határidőül kitüzetik 
és ahhoz a veuni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1861. évi LX. tc. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi február  bó 
29-ik nupján. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 

Sz. 137—l»l l . végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az IHril. ,-vi LX. 

t.-c. 102. g-a értelmébeu ezeunel közliirrú [,'szi. Iiogv 
a csíkszeredai kir. járásbíróságnak r.H2. r\\ 
52. számú végzése következtében dr. T.inliri ,ir>-
zsef  ügyvéd által képviselt Forgalmi és guzriubuuk 
r.-L budapesti cég javára 2281 K. BO fill.  u jár. ere-
jéig 1912. évi január hö 27-én foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás utján le- és lelültbglalt és 2li40 ko-
ronára becsült következő ingdságok, u. in.: lovak, 
hámok, kocsi, szán, 2 légy védd és 1 nyereg szí-
jazatta! nyilvános árverésen eladatnak. 

Hely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 1912. éviV. 52. számú végzése folytán  2281 
kor. 60 HIL tőkekövetelés, ennek l t t l 1. november 
17. napjától járó 5 % kamatai, '/i*/. váltódij és eddig 
összesen 270 korona 88 fillérben  bíróilag iu;ü-
niegállapitott költségek erejéig végrehajtást szen-
vedő lakásán C s í k s z e r e d á b a n leendő megtar-
tására 1912. évi maroios ho 12-ik napja-
nak délelőtt 10 oraja határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni száudékozók ezeunel oly meg-
jegyzéssel hivatuak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. L-c. 107. és 108. g-a ér-
telmében készpénzfizetés  melleit, a legtöbbet Ígé-
rőnek, szükség esetén becsárou alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és felülfoglaltatták  és azokra kielégítési 
jogot nyertek volnn, ezen árverés az 1881. évi 
XL. tc. 120. g. értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi február  13-ik 
uapján. Molnár Sándor, 

kir. bír. végrehajtó. 

Egy újonnan épült kőház, 
mely áll 2 szoba, konyha, kamra, pince és 
kerthelyiségből és melléképületekből eladó, 
értekezhetni e lap kiadóhivatalában. 

3—5 
Szám 161—1912. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a erteliaében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. évi V. 41. számú végzése következ 
tében dr. Gross Aladár ügyvéd által képviseli 
Reinhart Flilöp javára 726 korona 76 tillér s 
jár. erejéig foganatosított  kielégítési végrebaj tas 
uţjân le- és felülfoglalt  és 1260 koronára be 
csült következő ingóságok, u. m. kocsik, htu' 
bútorok stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán,  fenti  tőke-
követelés, v / o váltódij és a bíróilag már 
megállapított költségek erejéig, végrehajtást 
szenvedő lakásán Ceiksziredávm leendő meg-
tartására 1912. maroios 7-ik napjának d. n. 
3 oraja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, bogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tc. 107. ós 108. $-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén becs áron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi február  bó 
13. napján. Keresetet Gyula, 

kir. blr. végrehajtó. 
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Szám 1 — 910. 1—2 

Hirdetmény. 
A csiksomlyói régi gimnázium B ta-

nító!-: épezde fő  éB melléképületeinek a 
Csikmi'íiyei árva- és Bzeretetliáz cél-
jaira vii.n átalakítása 18013 kor. 69 fill. 
összeg fivjéig  engedélyeztetet t . A fent 
említett munkálatok kivitelének biztosí-
t á s '>J' l l j ü l a z 1 9 1 2 - ^vi március lió 
:tn-ii. napjának d. e . 10 órá ja a megyei 
:ir\adZ'.'ívi elnök iroda helyiségében tar-

zűrt ajánlati versenytárgyalást 
•nrili'ii'k. 

\ versenyezni óhajtók felhivatnak, 
1,,,^, fentebbi  munkálatok végreha j -

iK elvállalására vonatkozó zárt 
ii, I uikat (az njánlali költségvetéssel 

, „ a kitűzött nap d. e. 10 Órájáig 
;i l i n i e i á rvasz ik i elnökhöz annyival 
iiik.iiJj igyekezzenek beadni, mivel a 
ki'áulib érkezet tek nem fognak  figye-
!'>:II!'O vétetni. Az ajánlathoz az általá-

rcltételekben előirt, az engedélye-
költségösszeg (illetve az ajánlati 

k.iitségvetés végösszege) 5 százaléká-
nak megfelelő  bánatpénz (vagy a bánat-
pénznek az állampénztárnál) kir. adóhi-
vataloknál történt letételét igazoló péuz-
túri nyugta) csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vouat-
kozó műszaki mllvelet és réezletes fel-
tételek alólirotl elnök irodájában a ren-
des hivatalos órákbau naponkint meg-
tekinthetők. 

A csikiuegyei árva- és szeretetház 
igazgató választmánya ucvében 

Csíkszereda, 1912. február  hó 27-ón 
Birtha József 
árvuszéki és igiizgulü 

válas/.liuüuvi cluök. 
O O O O O O O O O O O O O O O 0 O 9 9 1 3 0 0 0 0 

8 Értesítés. °8 
Q — 

O Van szerencsém a n. é. építtető kö-
§ zönség becses tudomására juttatni, 
O hogy miután Q 
oRudics István úrral minden-o 
onemií közösséget megszün-o 
S tettem, vállalataimat magam o 
o:: tovább fogom  vezetni. ::g 
8 Elvállalok bárminemű építkezési ter- ~ 
2 vek készítését és keresztül vitelét, 
g fürészgyár,  sodronypálya. § 
8 ács- és kömives munkálatait § 
8 a legjutányosabb árak mellett. 8 
g Irodámat Gyergyószentmiklóson és 8 
o Csíkszeredán tovább v e z e t e m . -

g Kérve a nagyérdemű közönség be-
li cses pártfogását  továbbra is. 
8 Alázatos tisztelettel: 
O u—u Vecsey Gábor 
Q ^ képealuu ác«- un kAmDvc* mutter. Q 

Árverési hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község közbirtokossága 

a tulajdonát képező .Bolondos" uevll 
havasban »50 hold 8» L)-öl területtel, 
úgyszintén a tulajdonátkepezó „Lovaszó" 
uevll havasban 13U7 hold 698 • - ö l te -
rülettel biró legelő területeket s igy 
összesen 2237 hold 786 • ölet, mint 
egy testet képező legelő területet 3 évi 
azaz 1912, 1913. és 1914. évekre ki-
ad ja haszonbérbe, uyilt árverésen Csik-
bánkfalva  község hazánál 1912. é v i 
marcin» hó 18 án d. e. 9 órakor, évi 
2UOO korona, azaz kettőezer korona 
kikiáltási á r mellett. 

Az árverezni szándékozók a kikiál-
tási á r 10 százalékát, mint bánatpénzt 
a közbirtokosság pénztárnokához lefi-
zetni kötelesek. 

Az árverési feltételek  a kössbirtokos-
íökségénél megtekinthetők, 

ikbánkfalván,  1912. évi március 
un. 
A közbirtokosság e lnöksége : 

Potyó Antal s. k„ Bálint ferencz  s. k., 
tu/.t»irt. jegyzú. 1—2 közbirt. etuük. 

F l a r l A Nagy Simon birtokos magyar— 
L - l d U U erdélyi fehér  fajta  tenyészetéből 
l'i eljrab 3 éves elsőrendű legelőn nevelt 

itulyor, up.: lllyefalva,  vasút Uzon. — 
Háromszékvinnegye. 9—e 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi munkásbiz-

tositó pénztár, Borszék község (és fürdő), 
Oyergyóbékás község, GyimesbUkk köz-
ség és Csíkszereda város székhelylyel 
rendszeresített kezelő pénztári orvosi 
állásokra pályázatot hirdet. 

A borsziki állás a pénztár részéről 
2600 (kettóezerhatszáz) korona kezdő 
fizetéssel  és 000 (ötszáz) korona fuvar-
átaláunyal, 

a gyergyöbikásl állás 1400 (egyezer-
négyszáz) korona fizetéssel  és 400 (négy-
száz) korona fuvarátalánuyal, 

a gyimesbiikkl állás 2II00 (kettőezer 
hatszaz) korona fizetéssel  és 350 (hft-
romszázötven) korona fuvarátalánnyal, 

a csíkszeredai állás 2000 (kettőezer) 
korouu fizetéssel  van javudalmuzva. 

A pénztári orvos a kerületi munkás 
biztosító pénztár igazgatósága és az Or-

igos Orvos Szövetség csikmegyei 
fiókját  alkotó pénztári orvosok kikül-
dött bizottsága által megállapított és most 
felsőbb  jóváhagyás alatt állo szabályza-
tok alapján szerződik a pénztárral és 
azoknak liatározmányait magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 

Az ellátási körlet a pénztári orvosok 
képviseletével közösen lett megállapítva 
s erre , valamint bárminemű más köze-
,ebbi részletre vonatkozólag u pénztár 
főorvosi  hivatala (címzett és bérmen-
tesített boríték beküldése ellenében) 
szívesen ad felvilágosítást. 

A borszéki pénztári orvosnak a lürdő-
idény alatt Borszéken fürdőorvoai  gyakor-
latra, esetleg a fürdővállalat  részéről 
(Budapest, tízabadságtér 1U szám) díj-
talan lakásra, a gyergyóbékásii.ak az 
1600 korona fizetessel  és mellék járan-
dóságokkal javadalmazott községi or-
vosi állás e lnyerésére lehet kilátása. 

A csíkszeredai pénztári orvos köte-
les a péuztári főorvos  akadályoztatása 
(szabadságolás, betegség, ideiglenes tá 
voltét) esetén ót helyettesileni. 

Apályázatok a folyó évi április hó 10 én 
déli 12 óráig alólirt pénztár Elnökségé-
hez küldendők be, a pályázók részérüli 
uzon határozott kötelezettség kijelen-
tésével, hogy az állást a megválasztá-
sától számítva legkésőbb uégy hét alatt 
elfoglalja. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi f'eb 
ruár hó 2-l-éu. 

Merza Rezső s. k., Józsa Géza s. k„ 
1-2 iţţazpuo. 

tíz. 1 0 5 - 1 9 1 2 . 1-3 

Hirdetmény. 
Csikszentimre község vadászterülete 

1912. évi április hó 20-au d. e. 10 óra-
kor a községházánál, (1 egymásután kö-
vetkező évre, a legtöbbet igérőuek bérbe 
fog  adatui. 

Csikszentímre, 1912 évi február  20. 
Gergely Gergely s. k„ Demes Antal s. k„ 

k.-jcg>zó. k. bíró. 

Modern kutépités. 
Uj kutak épitését cementgyúrúk-
kel, sülyesztó rendszerrel s kisza-
radt régi kutak lennebb súlyesz-
téset jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 4>-
cementárugyár és építési anyagkereskedö 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnlocnh Priffvoo  kézimunka üzlete, rövid, szövött és 
Dmcaui r i lgjoo kötött áruk, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az njévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, lutó, diváupáriia 

és gobelin képek. 
Nagy raktár mindennemű kezdett, kész kéziintmkák és kézimunka s'/iivetek. sely-

mek, gyapjú és gyuputt fonalakban.  -
I >u s valnszték lérfi.  női és gyerek harisnyákban, trikókban ugy szintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 17—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

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

ÉRTESÍTÉS. 
\ HU szerencsénk nagybecsű vásárló kö/.önseg szíves tudomására juttatni, hogy Székely 
Udön in női- és l'érli-divat áru kereskedését túrsas üzleté alukilntttik át, mely üzletet 

Szvoboda és Székely cég alatt fogjuk  tovább vezetni. 
It'uklániiikon XYoon koi»na értékű lélí ám van összehalinozva. s tekintettel a téli saison 
rövidség.'ri-. nz üzletünkben bvö mind<-n n.'.i- ,'s fé«1í  divatámcikkeket mélyen leszállított 

árban árusítunk el. 
Miiidi-u takarékos vevőnek a jelen nehéz megélhetési viszonyok mellett jól felfogott  érdeke, 
hogy évi izedekeii át alíg akad ily kedwző, süt szerencsésnek mondható vételei ketlvez-
ményt felhasználni,  s meggyőződést szerezni az igaz állításainkról, mérlegelve a mélyen 
leszállítóit és saját ár közön Í óriási nagy különbséget. Nagy tekintettel leszünk arra, 
hogy mind elsőrendű crgcinktöl készpénzes bevásárlásokat eszközlünk, módot nyujtuuk 
a Csíkszereda és vidéke nagybecsű vásárló közönségének arra. hogy minden saisoura a 
mai kor igényeinek meglelelö minden ujabb és divatosabb áruciknél üzletünkben meg-
találja szükségletét. Jelen sirkedvezméimyel a tavaszi saísoníg Alluuk rendelkezésre, a 
tavaszi saisoiira pedig személyesen vásárolt ízléses bámulatba ejtő nj divatcikkekkel lépünk 
az amngy is nagy divatnak hódoló városunk és vidéke közönségének elébe s meggyő-
ződve vagyunk arról, hogy saját vevőink lógják szolid és megbízható üzletünket egy-

másnak nagy díesérettel ajánlani. 5—5 
/V I:» •/.  i 11 < j >4 t i H / i e l c t t c l 

SZTTOTDOCLSC é © S z é l s e l ^ -

Sz. 33-1912. 2 - 3 
Pályagat i h i rde tmény . 

A (iyergyóbékás-domuki gör. kath. 
temploin felépítésére,  ezennel pályázat 
hirdettetik, miszerint a pályázni óhajtó 
válalkozók, írásba a pályázati kérésüket 
800 kor. uzaz nyolcszáz korona kézpénz 
biztosíték mellett, f o l y ó  é v i m á r c i u s 
3 0 - á i g nyújtsák be. 

Későbben beérkező pályázatok figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

Ezen építési készületeket úgymint: 
u szerződés mintáját, az építési feltéte-
leket, költségvetést, valamint a raj-
zot az Bgyliázfőliatóság  által, 1911. de 
cembcr 12-óu 9(il7 szám alatt jóváha-
gyattak, a melyeket a Uyóbékás-domuki 
gftr.  kaih. lelkészi hivatuluál hivatalos 
órák között, meglehet tekinteni. 
Uyergyóbékás-Domuk, 1912. febr.  22-én. 
Dregán Demeter, Kándea lános, 

íírk. k'lküs/.. i'̂ yliázi gondnok. 

| Leuotáofosalil)  bevásárlási fonás 
úgymint: hajtápokban, manQkör-
készletckben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben cs mindennemű 
különlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, lőlerakata 

FEKETE VILMOS 
Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kercskedéscbcn, CSÍKSZEREDÁBAN. 

1 8 -

Önkéntes árverés a Rákóczi-utcában 
lévő Tóth János-féle  belsőség 
1912. évi március 2-án délelőtt 
9 Órakor a helyszínén önkéntesen 
elárvcrezödik. 3—a 

DESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PADLÓ DESZKA ÉS GERENDA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) É5 FŰRÉSZPOR 
S Z Á R A Z F I A T A L B Ü K K T Ű Z I F A K U B I K Ö L E K B E N 

állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfűrész telepén. 
TELEFON 19. .-_— : 

1 A hygiemkus 1 

Csak a 

m i n ő s é g 
tévén lett 

világhírű 
a valódi 

PALMA I PoimakaucsuKl 
kautsuk-eipísarok  I ^ H ^ I 

e l s ő r a n g ú mmmJ 

V I P O R É S T Á R S A ( S Ö Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I M O N 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m. : 

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

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
Á l l a n d ó a n . I s a p b A t ó . 20-52 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v á g á s o k a t e l f o g a d n a k 
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6ÉKÖZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
Elvállal ugy épület- mint bútorasztalos munkákat bármily kívánt kivitel-
ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 

imul Imin 10 nap alatt elkészíti. mimim 

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

anyagot el- és visszaszállítja. 

FIGYELEMRE MELTO! 
Olcsó munka nora mindig olcsó, inert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késó a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  eló, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavításnál teljesen az órás ószinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Kgyuttal tudatni kívánom, hogy üzletem-
be;. bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

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

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

:U—52 

Q Óralánook, gyürük, fülbevalók,  asemüvegek él hőmérők állandóan kaphatók! 

H A L L Ó ! É R T E S Í T É S . H A L L Ó I 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemtl közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 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 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 aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit bórlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucuk-nazralt nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendáit bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tűzálló 

tígla és (old stb., mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból -SO-lOO, T3), 1 r>0-:> 00 - 3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz. ezek készitését is elvállalom sülyesztö rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-Cserép több-
fele  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mükölépcsök, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és étetiváluk min-
den nagyságban. Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, uranit-terasso beton stb. bur-
kolatuk készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csíkszereda. 
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1 kilogramm prima struc-pamut 9 korona. 

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 N E R - S Ö R T l ó Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F á r a l c t á x C B l l c - ţ r â x m o e y e r & s z ö r e : 

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

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

(151 7 - 5 2 

a- 2 0 _ SZSLZSLCL T r 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. 

l u i lebérDemálömésliez való utasilásl Mmait (bet bárkinek iurei Malik. 

Uj bútor, varrógép- és kerékpár-nagyraktár! 

Értesítési 
\ AN szíMvnrsétii a liiil«jyJ<özőn.st'G .szives tudomására IIOZDÍ, ho^y a mamzelem 
P á r l s b a n vnlt tanulmány utón, a honnan február  HÓ elsején jött viaszn. 

SZEZONSZERÜ UJPONSÁÓOK 
mán-ins hó elejétől már raktáron vannak. Színházi Kall ttjrionnágok már megérkeztek. 

A t. hölgy közönség szivi-s |iártfojráaát  kém», maraduk kiváló tisztelettel: 

MÁTHÉ JÓZSEF nöi divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (GrUnwald Albert-féle  ház). 
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Vidéki megrendelesek gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
\ <[(v /in /itv /n» /m/ti» /iiv TIV | TT> /nv^ itv <n» «tr» >n* IT> TT> <itv tiv 

p K + c k o j+ í ÍQ I ^ u n szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagy-
o l I C O l l C o I érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 
Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utca 9. szám (Lukacs Juliska 
bérpalota) helyiségeben egy teljesen u j modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktáron tartom a legkényesebb igényeknek meg-
telelő összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon-, ebédlő-
én lialószoba berendezések, valamint vas- és rézbutorok a legjobb gyárt-
mányú. hajlított és borszékek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
ebedló díványok, valódi lószór- és afrik  tnadracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok 6—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az ösBzes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész-, 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karíkabajÓB és 
central bobbin varrógépek diszes kivitelben is, a legjutányosabb árak 
mellett, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
den árfelemelés  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
párakhoz 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, bogy 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 Ignátz asztalos, kárpi tos es díszítő, Csíkszereda. 

Főraktár Gyergyószentmlklós (Piactér). Flókraktir Csíkszereda. 
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Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

P O R T L A N D - C E M E H T - Ó Y Á R B R A S S Ó B A N . 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTARU-RAKTÁRÁBAN. 

Wvnmtatt R m M a JdiMf  ktamyoadálábu. (Mknandttaa, 1M9 




