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Izgatások, gorombaságok. 
C a l k s i e r e d a , 1912. március 27. 

A magyar közélet igen veszélyes 
irány felé  terelődik. Hasznos alkotásuk 
helyett megbolygatni igyekszik a pol-
gáruk egymás közötti egyetértését, s a 
mellett csunyául elfajult  az érintkezési 
modor is. 

Minden nemzet kötelessége gyara-
pítani hatalmát. Ezt belső villongások-
kal elérni nem lehet, — ezek legfel-
jebb arra alkalmasak, hogy egyes pár-
tok, egyes osztályok érdekeit a töb 
biek rovására elmozdítsa. Pyrrhusi győ-
zelem az ilyen! Mert egyesek eiejéuek 
növelésével n legyőzöttek sokaságának 
gyengesége áll szemben, ezt pedig 
maga a nemzet BÍuyli meg. 

A személyi és vagyoni biztonság, a 
közhasznú cselekvés nemes feladata,  a 
nemzet hatalmának, presztízsének és 
polgárainak jóléte egyaránt megköve-
telik a közös egyetértést. Rosszul szol-
gálja hazáját, aki konkolyt hint az 
együttes, vállvetett munkásság termé-
kenysége közé. 

A történelem számtalan bizonyítja, 
hogy egyes céloknak közcélok fölé 
va'ó helyeslésével csak felfordulást, 
zenebonát, esetleg végpusztulást lehet 
előidézni. Csak a lengyelekre kell gou-
tlolnonk, kik elvesztették mindenüket, 
országukat, szabadságukat, mert a pár-
tok, sőt pártjaikban még az egyesek is, 
a közösség rovására saját akaratukat 
akarták minden áron érvényre juttatni, 
végfll  pedig egyetlen egy akaratuk sem 
érvényesült, s valamennyien elvesztek 
az egyenetlenség vermében. 

A magyar józanság ilyen végzetes 
bajba nem engedi ugyan sodortatni a 
nemzetet, de azért az izgatás nálunk 
is nagy szerencsétlenségeket okoz. A 
haladás, a fejlődés  munkájában görön-
gyöket gördít elénk. Glkedvteleniti a 
közös célokért harcolók kedvét, kik 
kénytelenek a teret a hatalraaskodók-
nak, a — rendesen — alsóbb népréte-
gek oktalan szenvedélyességét kiak-
názó agitátoroknak áteugedni, s igy 
munkájukat, tudásukat nem szentelhe-
tik a haza közös érdekeinek. 

Volt már nekünk nem egyszer az 
ilyen izgatások áldatlanságából részünk. 
A sötét középkorban orgiákat ültek a 
népbutító, egyes osztályokat pusztulás-
sal fenyegető,  végeredményükben pe-
dig az egész ország kárát okozó moz-
galmak. A középkor sötétségéből még 
az ujabb korba is átráncigáltak egyik-
ináiik hülyeséget, hogy megpróbálkoz-
zanak vele a nemtetsző ellenieket pusz-
títani. Nem sikerült, uetn is sikerülhet 
már a mai felvilágosultság  korában. 
Annyit azonban mégis elértek, hogy 
végtelen kárt hoztak az egész nem-
zetre. 

Az osztályok elleni izgatás tehát 
nem uj előttünk. Uj ellenben a hiug, 
mely mostanábun a közéletbe befura-
kodott : a mezteleu, uyers gorombaság. 

Mielőtt pálcát törnénk a goromba-
ság felett,  valljuk be, — amit tőle el-
tagadni nehéz volna, — hogy az őszin-
teséget jelent. Az őszinteséget pedig, 
ugy az egyének egymás közötti érint-
kezésében, mint a közéletben eddig 
sokszor sajnosan nélkülöztük. Azt kel-
lene hinni, hogy friss,  egészséges irány 

I 
kezd érvényesülni, ha nem látnók, 
hogy a gorombaság csak a szenvedé-
lyed szolgálatába szegődött. Ez a go-
• ombuság tehát lehet őszinte, de 
egyúttal nem az igazság szószólója, 
mert a gorombaság nem érv Bőt gyak-
ran még a legigazságosabb ügyet is 
elrontja. Ezért vau kiküszöbölve a dip-
lomácia Bima stílusából. 

Minthogy pedig a müveit, nemzet 
nevére ig?nyt tartunk, a közéleti sze-
replésbe nem szabad bevinnünk a go-
rombuságot. Az őszinteséget mindig le-
bet érvényesíteni udvarias formában, 
ha kell, komoly, megcátolhatlan érvek-
kel, ha kell, a szatíra éles, de fé-
nyesre csiszolt kardiával is. 

A régi jó hatvágások még ma is 
mulattatnak, de a közéletbeu a nyer-
seségnek helye nincs, azt onnan fel-
tétlenül el kell távolítani, ha hírünkön 
csorbát uem akarunk ejteni. 

Az izgatások ellen pedig csak a 
nép józansága segíthet. Nem szabad 
hajlani az izgatók szavára, hogy meg-
legyUuk óva országos botrányoktól és 
azoknak végtelenül káros hatásaitól. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Folyó hó 21-én nagy érdeklődés 

mellett folvt  le a törvényhatósági rend-
kívüli közgyűlés. 

A közgyűlés összehívását a fontos 
közérdekű p r o g r a m in p o n t o k tették 

A felcsiki  járás kettéválasztása foly-
tán Oöröcsfalva  és Vacsárcsi községek 
eredetileg a szépvizi járáshoz lettek 
csatolva ; a közgyűlés vissza csatolta 

a felcsiki  járáshoz, ellenben Pálfalvát 
a szépvizi járáshoz tartozónak mon-
dotta ki. 

Igen fontos  lépéssel haladt előre a 
vármegyeház kibővítésének és a pénz-
ügyi palota felépítésének  a kérdése. — 
Az alispánt felhatalmazta,  a közgyűlés, 
hogy a tervezet és költségvetés letisz-
tázása után a versenytárgyalási hir-
detményt azonnal közzé tehesse és az 
építkezéseket sürgősen megkezdesse. 

Az erkölcsileg sOlyedő falusi  nép 
megrontója, valamint a sok verekedé-
sek, emberölések okozója a vasár- és 
ünnepnapi korcsmázás volt. A közgyű-
lés ezen a bajon egy szabályrendelet-
tel vélt segíteni, amely rendelet sze-
rint vasár- és ünnepnapon minden 
korcsma reggel 9 órától másnap reg-
geli 6 óráig zárva lesz. 

Ez a kérdés a vármegyei jegyzői 
egyesület kezdeményezése folytán  ke-
rülvén napirendre, az a lelkes pártolás 
és fogadtatás,  amelyben a töi vény ha-
tósági urak a javaslatot részesítették 
általános nagy megnyugvást keltett. 

Reméljük, hogy a pénzügyi kormány 
ezen szociális horderejű szabályrende-
let érvényesüléséhez akadályt nem fog 
gördíteni, — mert ami Angolországuak 
jó és üdvös uz nekünk sem lehet rossz. 

Az uzvölgyi ut a törvényhatósági 
utak közé felvetetett. 

Ezen útvonal a vármegye alcsiki 
járásának keresktdeluii és gazdasági 
érdekeit szolgálja mert összeköttetést 
létesít Románia és álcáik között. 

Azt hisszük, hogy a pénzügyi pa-
lota mellett legfontosabb  kérdése a 
közgyűlésnek a .Vigadó" további sorsa 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA, 
fiitol. 

Picike  hangok  sirnak 
Bele az éjszakába 
Ide  tűnik  a lámpa árnya... 

At anya szól, csitítja  édesen 
Parányi kincsét,  gyermekét 
Isten!  — sóhajtva szól — ne még! 

S kicsiny kacsóit  issze'ére 
Kezecskéit  kezébe  zárja 
Igaz,  fohászkodó  imára... 

S az Éj lomhán nyugalmasan 
Tekint  a lámpafény  Ú  házra 
Talán  a hajnalt  még bevárja... 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

Parasztbecsület. 
Irta:  Biró Lajos. 

Az ember ott állott szürke, durva daróc-
ruhában a vádlottak padja előtt s jobbra is, 
balra is tőle egy-egy szuronyos börtöoór fog-
lalt helyet. Az asszony hátrább lilt, a tanuk 
részére kijelölt helyen s kötényét a szemei 
ié tartva, csendesen zokogott 

Egyébiránt csend volt, amilyen rendesen 
szokott lenui a törvényszékek tárgyalási ter-
mében, mikor nagyobb és érdekesebb eseteket 
tárgyalnak. 

Az ablakok nem voltak lefüggönyözve,  a 
széles üvegkarlkákon keresztül özönlött a ta-
vaszi sugárözön 0 fényt,  ragyogást, melegsé-
get árasztott szét a máskülönben komor te-
remben, melyaek egyik felében  a kíváncsi 
közönség tolongott, másik részében a törvény-
tevő urak foglaltak  helyet, középen pedig állott 
a vádlott, egy erfs,  izmos, Biétesválla omber, 
mint valami zqgár nyárfa  a puszták közepén. 

Az elnök megnyitotta a tirgyalánt, eleget 
tett a forawáf  követelményének, ismertette 

röviden n biinpör anyagát B azután a vádlott-
hoz fordult. 

— Lépjen elő. Haraszti András. Maga az-
zal van vádolva, bogy megülte Baltazár Imrét, 
a kiscebei földes  urat. Beismerte tettét a vizs-
gálóbíró elótt is, nem tagadott semmit, elmon-
dott mindent, bát ismételje még egyszer val-
lomását modt u törvényszék elótt. Beszéljen 
őszintén és igazán, könnyítsen a lelkén. 

Haraszti András a darócruhás rali, oda 
lépett a birák elé. Halvány dc férfiasan  szép 
fejét  magasra emelte, homlokából kisimította 
fekete  haját s érces, mélyen rezgó hangon 
szólott: 

— Igaz, megöltem az urat, mert volt 
okom reá. Kétszer lőttem a szivébe, mivel 
nem volt több goyó a puskámban. Ha lett 
volna . . . 

Az elnök hirtelen félbeszakította: 
— Nézze, Haraszti, ne indulatoskodjék, 

szálljon magába, azután sorrendben, amint tör-
tént, ugy mondja el nekilnk a dolgokat. Kezdje 
legelöl, tudja ott, ahol először vert fészket  va-
lami gyanú a lelkében s megingott a bizalma 
a felesége  iránt. 

A rab megrázta a fajét  B szomorúan mo-
solygott. 

— Az én lelkemben nem volt gyanú soha. 
Szerettem azt az asszonyt mindig, az utolsó 
pillanatokig, ott ájnározlam az ölemben a szí-
vem fölött  s hittem a szavának, hiszen olyan 
imádságszerüleg tudott hazudni. 

— Es mégis megcsalta? 
— Hogy megcsalt-e, elámitott-e, nem tu-

dom még ma sem. Csak arra emlékezem, hogy 
egy csendes, nyári alkonyatkor, mikor haza-
tértem a mezőről, az asszony repesve szaladott 
elibem, aztán elityságolta, hogy nálunk járt a 
tekintetes ur, a Baltazár Imre, megnézte a há-
zunkat, a szobát, még le is Uit s a feleségem 
orcáját megcsipkedve, azt mondta neki, hogy 

ilyen szép és takaros menyecske niucs több 
a faluban. 

A vádlott pillanatokra elhallgatott, mintha 
gondolatai közölt kereagé'ne. 

— A dologból magam sein csiuáltam sokat, 
sőt még az sem tilut fel,  hogy a tekintetes ur 
egyre gyakoribb vendég lett a házunknál. 

— A feleségének  sem szólott semmit V At-
tól sem kérdezősködött a látogatások célja 
felől? 

— Attól sem, senkitől. Egyszer, mikor tré-
fásan  megjegyeztem neki, hogy még zavart 
támaszt közöttünk az ur, oda borult a nya-
kamba s csúnya, rossz embernek nevezett, 
amiért félékenykedek  reája. Töbet aatán nem 
beszéltünk róla, de a falu  már suttogott felö-
lünk. Az emberek kárörvendő, lenéző pillantá-
sokat vetetlek felém,  a Turi Jóska, a szom-
szédom pedig egyenesen a szemembe mondta : 

— Könnyű neked, mert tekintetes ur a te-
leséged barálja! 

— Tekintetes törvényszék, ez a szó már a 
lelkemre esett. Most már világos volt a dolog, 
tudtam, bog}' mivel rágalmaz a falu  s meg-
mondom az asszonynak, hogy többet Baltazár 
Imrét nem akarom a házamban látni. 

Haraszti Audrás elhallgatott, homlokán ne-
héz verejtékcseppek verődtek ki s alélekzete 
is elszorult. 

Nos, azután, mi türtéut tovább ? — biztatta 
az elnök. 

A széles vállú ember megrázkódott, szemei 
megteltek könynyel, csakhogy éppen ki nem 
csordultak. 

— Azután . . . hát azután megvert az Is-
ten, uram, mind a két kezével. Szegények let-
tünk, elfogyott  a mink volt, az uraság szolgá-
latára szorultunk. A csapások, az árvíz, a rossz 
termés, szóval megütötték udvarunkon a do-
bot, a mikor belépett hozzánk a tekintetes ur, 
a Baltazár Imre s kifizette  mind az adóssá-

gaiul t. Senki sem kérte rá, a maga jószán-
tából telte, azt mondta, hogy nem akarja egy 
becsületes embernek a vesztét. Még a szol-
gálatával'is megkínált, kiküldött erdőkerülőnek, 
hogy hamarabb kiheverjük a bajt, bogy köny-
nyebhen visszafizessük  adósságainkat. És én 
mentem, futottam,  fáradtam  aztán, bogy szol-
gáljam a sok jót, mialatt az ur 

Megbicsaklott az erős ember szava B egy 
nehéz lélekzet szakadt fel  a melléből. 

— Megölte a boldogságomat s még kol-
dusabbá tett. Pénzt adott cserébe a becsüle-
letemért. Jól emlékszem reá, bogy mikor ugy 
uéha megkérdezem az asszonyt, jár-e Baltazár 
Imre a házunkhoz, kitérőleg, szégyenkezve fe-
lelte, hogy jár, sürün, majd minden este, de 
neki nincsen ereje, bátorsága hozzá, hogy el-
utasítsa, hiszen tartozunk neki, adÓBai vagyunk. 
És megvigasztalt, megölelt, bogy azért ne fél-
jek miatta, ő becsületes marad. 

— S maga mit szólott erre ? — kérdezte 
az elnök. 

— Nem válaszoltam semmit, elfogott  a ke-
serűség, a bánat. Erőt vett rajtam a fenyegető 
gyalázat érzete és azóta sürttn jártam haza. 
Olyankor, mikor nem várt reám Benki. Egyszer 
aztán könnyeB szemmel fogadott  az asszony B 
ijedten vallotta be, bogy mindjárt jön a tekin-
tetes ur, mert, nem tudja, hogy idehaza va-
gyok. Megszédültem és megtántorodtam. A vér 
elöntötte az arcomat s megparancsoltam az 
asszonynak, hogy fogadni  kell Baltazár Imrét 
Ugy akarom én. Látni, hallani akarom beszel-
getésüket, hogy megnyugtassam a lelkem, hogy 
bizonyságot szerezzek a dologról. 

A rab ismét elhalgatott, küzködött önma-
gaval, lelkének háborgó érzelmeivel. Csak ne-
hezen, vontatottan folytatta: 

— Azután jött az ur. Odaült a feleségem 
mellé, a ki mozdulni sem mert, átölelte a de-
rekát, simogatta a haját, beszélt neki a hálá-
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volt. — Miodeoki á l u l tudva volt és 
van, hogy a mai .Vigadd" nem felel 
meg sem rendeltetésének, MID céljának. 

Nem is fogják  a i épület hibáit fel 
sorolni mert a közgyűlés élénk bizony-
ságát adta, hogy tagjai előtt is ismere-
tesek ások a mizériák, amelyek a i épü-
letet használhatatlanná teszik. 

És nagy Örömünkre szolgál, hogy 
a kOzgyülés egyhangúlag fogadta  el 
azt az ndvOs javaslatot, amelynek célja 
az épületnek rendeltetésére való szak-
szerű átalakítása. 

A javaslat folytán  átalakítandó „Vi 
gadó* a már befektetett  tőkének is 
meghozza busás kamatját, mert komoly 
bérlők jelentkeztek már most az esetre, 
ha az átalakítás megtörténik. 

Egy pár személyi ügy elintézése 
után a közgyűlés 1 órakor véget ért. 

A községi jegyzők drágasági pótléka. 
A jegyzői kar évek óta várja anyagi hely-

zetének javítására irányaié miniszteri intézke-
déseket, de ugy látszik hiába váija, pedig 
mindenki tudja, bogy a jeleni alamizsna számba 
menő fizetésből  megélni nem lehet. Nem csoda 
tehát, hogy a jegyzői kar minden olyan intéz-
kedést, mely anyagijavitására irányul, a maga 
érdeme szerint a legmelegebben tudja méltá-
nyolni, ezért üdvözölte az egéBZ ország jegy-
zői kara Korponay István hevesi főszolgabíró 
azon intézkedését, melyben felhívta  járása köz-
ségei képviselő testületeit, bogy a mostani el-
viselhetetlen drágaságra való tekintettel a jegy 
zóket 30 százalékos drágasági pótlékban része-
sítsék, csakhamar hasonszellemü rendeletet bo-
csátott ki. Nagy Márton bihari, Dr. Sándor 
Gyula felcsiki,  főszolgabírók  ismert jegyző-
barátok. 

A kibocsátott rendeletnek már is megvan 
a kellő eredménye. Elismerésre valló példával 
járt elől Karcfalva  képviselőtestülete, ki jegy-
zőjének 1000 kor. drágasági pótlékot szava-
zott meg s ugyancsak a birtokossági jegyzői 
teendők végzéséért 800 kor. fizetést  állapí-
tott meg. 

A 30 százalékos drágasági pótlékot Oyimea-
középlok,Madéfalva,  Szentraíhály, Dánfalvaköz-
ségek képviselőtestületei szavazták idáig meg. 

A jegyzői kar reméli, hogy a vármegye többi 
járásában sem fog  hiányozni a jó akarat és 
hasonszellemü rendelet kibocsátásával lehetővé 
fogják  tenni, hogy a jegyzők a drágasági pót-
lékhoz mielőbb hozzájuthassanak. 

Kovács Simon Ünneplése. 
Vasárnap délelőtt Borzsova közsé 

gének ünnepe volt. — Községi biró 
jukat K o v á c s Simont ünnepelték ab-
ból az alkalomból, hogy 30 éves áldá-
sos, eredményes birósága után a leg-
felsőbb,  királyi kitüntetés érte. 

Az ünnepre már a délelőtt folyamán 
sokan mentek a szomszédos községek-
ből és Csíkszeredából. 

Vármegyénk főispánja  G y a l ó k a y 
Sándor féltizenkettökor  érkezett meg, 
akit már ott vártak V e j é r Sándor 
alispán és a megyei tisztviselők közül 
igen számosan. 

Az összegyűlt közönség K o v á c s 
Simon házához vonult. 

Itt a főispán  a miniszteri leiratok 
felolvasása  után szép és tartalmas be-
szédben méltatva az ünnepelt 30 éves 
érdemes működését, a ' j e l en volt nagy-
számú közönség zugó éljenzése között 
tűzte mellére a koronás aranyérdem-
keresztet. 

Meghatottan mondott köszönetet 
K o v á c s Simon a magas kitüntetésért, 
és mint helyesen mondá, nem a ke-
resztért dolgozott hanem a község köz-
ügyeiért. 

Az ünnep lefolyását  bankett követte, 
amely az ünnepelt községi biró házá-
nál folyt  le. 

Az ebéd folyamán  számos pohár-
köszöntő hangzott el. 

Az elsőt F e j é r Sándor alispán 
mondotta K o v á o s Simonra és csa-
ládjára. 

Majd G y a l ó k a y Sándor főispán 
alispánra, mondott köszöntői. 

Köszöntőt mondottak dr. Ú j f a -
l u s i Jenő, O r b á n János, dr. Z a-
k a r i á s István. 

A jelen voltak között ott láttuk a 
vármegye fő-  és alispánját, dr. U j f  a -
I u s i Jenő polgármestert, dr. S z 1 á v y 
Tibor főispáni  titkárt, dr. G a a I Endre 
vármegyei I só aljegyzőt, O r b á n János 
gyógyszerészt, dr. K o v á c s Albert, 
dr. É11 h e s Zoltán, dr. D á v i d László 
ügyvédeket és dr. M á r t o n László és 
D o m o k o s Sándor szolgabirókat és 
még sokakat ugy Csíkszeredából, mint 
a szomszéd községekből. 

Az ünnep a késői estéli órákig tar-
tott ós K o v á c s Simon nemcsak ér-

demes és kiváló községi bírónak, ha-
nem-egy igen szives házigazda is tu-
dott lenni. 

E helyen osak azt kívánjuk neki, 
bogy abban a becsületes munkájában 
amelyben eddig vezette a községet ve-
zesse ezután is közigazgatásunk büsz-
keségére. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .Hsrms* Haiyar AltaláaM VáHMtM Rész 
véaytárMaát, Maket t , keti JSIMMm a ttMfe-

fargalsarál  és pénzpiaciról. 
Budapest, március 21. 

A pénzviszonyok állandóan kedvezőtlen ala-
kulása, nemkülönben a külpolitikai helyzet, 
valamint a még mindig tartó kormányválság a 
tőzsde irányzatát hátrányosan befolyásolta  és a 
vezető értékek árfolyamai  további csökkenést 
szenvedtek, mely azonban a legtöbb ilynemű 
papírnál csak néhány koronáig terjedt Na-
gyobb mértékben befolyásolta  a pénzpiac hely-
zete a helyi értékeket, melyek közül egyesek 
egészen jelentékeny árfolyam  veszteséget szen-
vedtek, különösen azok az értékek, melyek az 
építési hitelek megvonása által közvetlenül vol-
tak érdekelve. A forgalom  szttk keretek között 
mozgott és az eladások csak átmenetileg vol-
tak nagyobb terjedelműek, részben az egyes 
riasztó külpolitikai hírekre, részben pedig teg-
nap a törlesztési bank fizetésképtelenségének 
hírére mely átmenetileg nyugtalanította a tőzsde 
hangulatát. A vezető bankértékek közül a ma-
gyar hitel részvények aránylag tartottak vol-
tak, a többi ilynemű részvény 3—5 koro-
nás árfolyamveszteséget  szenvedtek. A kisebb 
bankértékek is csökkenő árfolyamok  mellett 
kerültek forgalomba. 

Az iparvállalati részvények közül különösei 
a téglapapirokban eszközöltetnek nagyobb ela-
dások az épitési hitelek megvonása folytán 
gyöngülő konjunktúrára való tekiutettel, és 
ezen részvények közül főleg  Drascbe és Új-
laki részvények nagyobb árfolyamveszteséget 
Bzenvedtek. A többi iparvállalati részvények kö-
zül Salgótarjáni és Enztergom-Szászvári rész-
vények kb. 10 koronával alacsonyabb árfo-
lyamon zárultak, mig egyes ipari értékeink 
árfolyama  jóval jelentékenyebb csökkenést tün-
tet fel,  mint például Ganz Danubius, Beocsini 
cement részvények. 

A közlekedési papírok árfolyamai  lemorzso-
lódtak, Közúti valamivel szilárdabb volt. 

A sorsjegypiac változatlan, a forgalom  mi-
nimális. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Egy ál lamti tkár lemondása. Náray 

Szabó Sándor valllás- és közoktatásügyi állam-
titkár ma végleg elhagyta hivatalát Az állam-
titkár nyugalomba vonult, mintán idegzete nem 
birja a sok izgalommal járó aktivitást 

— Utaaáai ösaztőndlj felső  iparisko-
lát végzett Ujak saámára. A kereskede-
lemügyi miniszter f.  é. március hó 9-én a hazai 
kereskedelmi és iparkamarákhoz intézett kör-
leiratával a .Pesti magyar kereskedelmi bank' 
által 1692. évben alapított, külföldi  tanulmány-
útra szánt 1350 koronát kitevő utazási ösztön-
díjra pályázatot hirdetett. Az ösztöndíj elnye-
rése Iránt folyamodhatnak  oly iQak, kik vala-
mely hazai felsőipariskolát  jó eredménynyel 
végeztek, mely körülmény iBkolai végbizonyít-
vánnyal iga tolandó. A folyamodványban  meg-
jelölendő azon speciális ismeret, melyuek el-
sajátítása, vagy kibővítése vésett az illető a 
tanulmányutat megtenni szándékozik. 

— A püspök szegenyel. Ismeretes, hogy 
gróf  Majláth Gusztáv püspök egyike a legj. 
szivü embereknek, akit épen ezért ezren 
ezeren keresnek fel  kérésekkel. Ugy látszik, 
Majláth püspök is megsokalta az ellenőrizhetet-
len könyörgések áradatát s most egy pásztor-
levélben ezeket írja: Egyházmegyém minden 
részéből annyira keresnek föl  segélyt kérő le-
véllel, hogy a kérésnek semmikép sem tudok 
eleget lenn. Kérem azért egyházmegyém t 
papságát, hogy csak azokat ajánlja segélyre, a 
kik arra igazán érdemesek s akiknek kérését 
rendkívüli okok támogatják. Olyan kéréseket, 
melyek a lelkészek megkerülésével, közvetle-
nül intéztetnek hozzám, vagy tulmagas össze-
geket igényelnek, nem vehetek figyelembe. 

— Halálozás. Deáky Sándor, kir. taná-
csos, a kir. magyar tudomány-egyetem gazda-
sági hivatal igazgatója, f.  hó 18-án 64 éves 
korában elhunyt Budapesten. 

— A főheroeg,  min t ötvösmester. Az 
uralkodó családokban, igy a Habsburg családban 
is régi szokáB, hogy a család minden tagja 
valami iparosmesterséget tanul ki. Igy tanulta 
meg Ferenc József  ifjú  korában a cipészmes-
terséget. Mint érdekes esetei emiitjük meg a 
Politikai Híradó jelentése alapján, hogy József 
főherceg  fia  — ki most végzi a VIII. gimná-
ziumot — József  Ferenc kir. herceg az ötvös-
mesterséget tanulja. A mesterség titkaiba Hib-
ján Samu, az ipar művészeti iskola tanára ve-
zeti be, a ki a müötvösségre és a zománco-
zásra tanítja a fiatal  főherceget  A fiatal  fő-
herceg igen ügyes tanítványnak mutatkozik, az 
iskola nemrégiben tartott kiállításán két pár 
gombot és «gy pillangóval ékesített hajtíit mu-
tatott be. Féléve foglalkozik  az ötvösség ta-
nulásával és hetenkiut két délutáut fordít  rá. 

— Értesítés. Csikvármegye gazdasági 
egyesülete értesiti tagjait, hogy minden évben 
rendelni szokott takarmány és veteménymag-
vak megérkeztek s azok az egyesületi irodá-
ban (vármegyeház) a délelőtti órákban jelent-
kező egyesületi tagoknak rendelkezésére állnak. 

ról, a köszönetről, a mivel mi tartozunk neki 
s a miért ő viszonzásul nem vár egyebet, mint 
egyetlen csőkot, egyetlen ölelést, hiszen . . . 
Az asszony ekkor sikoltani kezdett és . . . 

— És? — kérdezte az elnök visszafojtott 
lélekzvttel. 

Haraszti András veritékes homlokkal, lassan 
nyögte ki a nehéz vallomást: 

— Megöltem e'y embert, a ki elrabolta a 
becsületemet! . . . 

Mikor aztán az elnök kihirdette a .súlyos 
Ítéletet, mely sok esztendei nehéz fogságról 
szólott B a közönség is elhagyta a tárgyalási 
termet, akkor a darócöltönyös rab lábai elé 
vetette magát egy gyászruhás asszony s össze-
kulcsolt kezekkel, sürü könyhullatások között 
szólott az urához: 

— Megtudsz-e nekem bocsátani András? 
Várhatok-e reád? 

A rab gondolkozott 
Nézte az ablakon beözönlő tavaszi nap suga-

rait, melyek körül repkedtek a teremben s fényt, 
derűt, ragyogást árasztottak mindenre, meleg-
séget hintettek széjjel s azután, mintha össze-
tört szivéből fakadna  fel  a sió, lassan, BUttogó 
hangon, keserűség és megbántódás nélkül 
mondta: 

— Imádkozzál értem, hogy újra talál-
kozzunk I 

És megfordulva  ment a szuronyok közt a 
börtön felé,  még csak vissza sem tekintett. 

Az asszony padig ott térdelt akkor is még 
sokáig és imádkozott és felesókolta  a távozó 
rab lépteinek nyomát. 

D u l c a . 
— Irta: Mátrai Wmme  Béla. — 

— Győrből elutazunk Celldömölkig. Innét 
a zalaegerszegi vonalon Jánosháián át talál-
juk Dukát Amint megyünk a hosszuperesz-
tegl aton, sz az akácfákkal  beültetett kis fa-

lucska jobbra marad el a fővonaltól.  Itt va-
gyunk a Kemenesalján... Erről a vidékről 
irta 1811-ben Berzsenyi Dániel Kazinczynak : 
.Oly tiszta és csinos magyar nép lakja, 
amelyhez hasonlót hiába keresnénk hazánk-
ban'.*) Duka nem nagy, de csupa uri birto-
kosság lakja. Egy darab régi Dunántul. Itt 
éltek a Békásayak, Vidosok, Horvátbok, Na-
gyok, Berzsenyiek és Kisfaludyak,  amely csa-
ládok részben még ma is megvannak. 

— Egy ős, nemesi kúria felé  tartok én is. 
Hosszú sárga húz, vagy kilenc, régi módi rá-
csos ablakkal. Mintha nem laknék senki itt, 
a zsalugáterek leengedve... Délelőtt erősen 
idetüz a nap s a háziúr — még a nemesi 
időkből maradt meg a jó szokása — ha nincs 
valami különösebb gazdaBági munka, bizony 
csak dél felé  szokott felkelni.  A ház Két 
részre oszlik. A kaputól balra egy kis kőépü-
letben van az udvaros vagy mindenes kocsis 
lakása, melyet drótkerítéssel körülfont  virá-
gos kert s messze lenyúló gyümölcsös választ 
el a kastélytól. Ma már rég fenn  vau az ura-
ság. A karszékében ül B pipázik. Mellette 
fekszik  Diána, az egykori hü vadászkutya, 
amelynek sikereire olyan büszke az öreg ur. 
Diána pedig már a nyolcadik. A többi va-
dászebek már kidűltek s örök álmukat aiusz-
szák a gencsi kúria kertje ben. Ezt már job-
ban csak emlékezésből tartja. Hogy megöre-
gedett, ritkábban űzheti e sportot, csak az 
érdeklődése maradt meg azóta. Ha vadász-
társaság érkezik a faluba,  nyugtalanul jár-kel 
a szobájában, kiáll a verandára, majd az ab-
laknál vizsgálódik, nem hall-e lövést Várakozik 
untalan.... 

— Nem halottál lövést, kérdi tőlem Is, 
ahogy belépek. Aztán elmondja háromszor ls 
magának: Vájjon mit lőhettek... Majd tovább 
füzl:  e j ! Nem volt érdemes ma elindulni. 
Ha érdemes lett volna nem ülnék itt. Pedig 
dehogy azér 01 Itthon. Egy Idő óta a szemei 
ls fájnak,  hisz a sokat lenézett okulárét Is 
feltette  már. 

— A felesége  a konyhában foglalatosko-
dik. Magas, büszke megjelenésű úrinő, «kitől 
a cselédség még ma is ngy fél,  mint haj-

*) Vadán Norbert Csorna-premontrei kanonok • 
.Dukál Tikiak Judit élete 6t arankái'. 

danta. Arcán már látszik előrehaladott kora, 
de vonásaiban ott lappanganak a régi szép-
ség nyomai. 

— Ha végigsétál a nemesi portán, alakja 
ma ÍB tiszteletet parancsol. Igaz, a nép is 
tisztelettudóbb ezen a vidéken. Századok óta 
a nemes birtokosság volt itt az uralkodó elem 
s ha a nemesség jogai a haladással el is mul-
tak, a tisztelet megmaradt 

— Nem kell könyvből olvasni. Ennek a 
faluuak  az élete ma is olyan mint valamikor 
régen az ősöké. Valami csendeB nyugalom 
üli meg a házat Ketten vannak — férj  és 
feleBég  — de azért a lány épugy felszolgál 
az' asztalnál, mintha vendég volna. Ha elérke-
zik az ozsonna ideje, a szolgáló teríteni kezd, 
felhord  mindent; a két öreg leül egymás 
mellé, inkább csak szokásból, de a régi ha-
gyományt nem engedik. Minden azon módon, 
mint sok évvel azelőtt, mikor még mindket-
ten fiatalok  voltak s unos-untalan mást sem 
tettek a vendégfogadásnál.  Azt mondják: vége 
a régi magyar világnak. Dehogy I Ez a kép 
ma is a régi. Eleven elbeszélés, aminőt Jókai 
és Vas Gereben Írtak. 

— De egyébről is nevezetes ez a kis 
helység. Itt élt s itt ÍB von eltemetve a készt 
helyi Helikon egykori ünnepeltje, a régi ma-
gyar költőnő: Dukai Takách Judit Néhány 
évvel exelőtt egy lelkes premontrei tanár fel-
kutatva hiteles nyomokon a rá vonatkozó 
összes adatokaţ megírta a költőnő életrajzát, 
amely kézröl-kézre jár most az egész Keme-
nesalján s fel  lelhető minden odavaló uri csa-
lád könyvtárában. Ott feküdt  az asztalon 
előttem, hát önkénytelenül is reá esett a te-
kintetem. El ia olvastam egy néhány szép 
költeményt belőle. Az öregek figyelemmel 
hallgatták, hisz ebben az akáclombos kisfaluban 
termett ezeknek a verseknek a javarésze. 

— Közben megérkezett a pbsta és a napi 
események felé  irányult a figyelem.  A friss 
lapok! Ok a vidéki emberek, a falusi  urak a 
legjobb újságolvasók I Kérdezd meg csak őket 
A napi politikában olyan tájékozodottak ók, 
mintha egyébbel sem foglalkoztak  volna éle-
tükben. Most ÍB,' hogy a szolgáló behozza a 
küldeményeket, az öreg urnák első dolga, 
bogy as qjságja után nyaljon. A többi, M 

nem égető) Holmi levelek s egyéb írásos 
közlemények maradhatnak. Azokat elintézi 
majd az asszony. Így la — szól 'megelége-
detten, amint vissza helyezkedik karosszé-
kébe, szemlélődvén a legújabb hírek között 

— Hogy ne zavarjuk az öreg urat, lassab-
ban kezdünk beszélgetni. Közben a nap is 
leáldozik s ismét vége egy kellemes délután-
nak. A szolgáló lámpát gyújt, becsukja a zsa-
lugátereket s mintha késő este lenne ugy 
érezzük. Pedig csak hét óra még. De a faiuu 
hamarább van eBte, amint hogy a reggel is 
korábban közeledik. 

— Ahogy lámpavilág lett, lábujjhegyen 
„Marci" is belopódzott a szobába, felszökött  a 
háziasszony ölébe, onnan az asztalra. Hiába 
mondták neki: Sicc I — Ki innen 1 Marci jól 
érezte magát az asztal közepén s nemhogy 
elmenni szándékozott volna, dorombolni kez-
dett. Mert hát Marci mit is törődnék azzal, 
hogy most vendég van. Tudja őkelme jól, 
hogy ez a zavarás csak látszólagos, mert 
hisz ott fekszik  ő mindennap lámpagyujtástól 
vacsoráig az asztal közepén s miért is kel-
lene ép ma engedni a megszokott kénye-
lemből 

A kitessékelésre még a házigazda is fel-
tekint az újságból, hogy néhány haragos pil-
lantást vessen a szolgáló felé.  Nem is mer 
nyúlni ahhoz a fekete  állathoz többé senki. 

A dorombolás egyhangú zenéje tölti be a 
szobát.. A háziasszony szempillái is kilzköd-
nek valami fáradtsággal,  mert ugy látszik 
mintha álmos volna... 

— Diána még mindig ott fekszik  a gaz-
dája mellett Néha, haragosat rázva hosszú 
fülein,  nagyokat léleluik — eligazítván tag-
jait — aztán tovább szunyókál. Fel-felpillant 
a gazdájára, majd Ismét — szemét hunyor-
gatva — két első lábára ereszti a fejét. 

— Az öreg ur már az utolsó rovatoknál 
tart Mikor a leány újra bejön, Marei nem is 
várra a felszólítást,  leugrik az asztalról. 
Előbb azonban messze' teijedő egyenesben 
kinyújtóztatja tagjait, majd hatalmas görbüle-
tet csinál, ugy hogy felborzolt  szőrével a lámpa 
alján függő  kis angyalkát is megingatja. Ezt 
a produkcióiát mindennap megismétli, cs&k 
azután mond bocsát a társaságnak. 
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— A vármegyei Jegyzői egylet el-
nöksége kéri mindazon kartâreakat, kiknek 
drágasági pótlékait megszavazták, közzé tétel 
céljából közöljék. 

— Csak Mauthner-féle  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 lehetséges. 

_ gxbumálás Tölgyesen. Az Ügyészség-
hez feljelentés  érkezett, hogy másfél  évvel 
ezelőtt elbunyt N. J. tölgyesi lakós nem termé-
szetes balállal halt meg. Az ügyészség a hulla 
exhnmálását tartotta szükségesnek s e célból 
Kncsy kir. alügyész, dr. Dobribán Antal járás-
orvos, dr. Nagy Lajos városi tiszti orvos és 
Szebeny Qeró kir. járásbiró f.  hó 24-én men-
r.i'k be Tölgyesbe, bogy a feljelentés  alapjá-
ról tájékozást szerezzenek a hu szükséges, 
a további vizsgálat iránti lépéseket meg-
tegyék. 

— Melegfttrdő.  Pásztory István a Zsö-
gödfürdó  tulajdonosa értesiti a fürdőző  közön-
séget, bogy folyó  évi március hó 26-tól min-
dennap lehet meleg kádasfdrdót  kapni. 

— Dj postaügynökseg A Csikvárme-
gyében Csikszenttamás községben engedélye-
zett postai ügynökség működését 1912. évi 
április hó 1-én megkezdi. Nevezett ügynök-
ség kézl esitő köre Csikszenttamás községekre 
terjed ki; ellenőrzés és leszámolás tekinteté-
ben a karcfalvai  posta- és távírda hivatalhoz 
tartozik es forgalmát  az ügynökség és a le-
számoló hivatala között berendezendő napon-
kint egyszer "közlekedő gyalogküldöncjárat 
közvetíti. A szóbau forgó  postai ügynökség 
bárhova szóló levélpostai küldemény, postai 
utalvány, továbbá csak a belföldre,  Ausztri-
ába, Bosznia, Herczegovinába és Németor-
szágba szóló pénzeslevelek és csomagok fel-
vételével és továbbításával, nemkülönben 
postatakarékpénztári betét- és csekk be- éB 
kifizetések  közvetítésével, úgyszintén minden-
nemű postai küldemény kézbesítésével fog-
lalkozik. A fentebb  eló nem sorolt országokba 
BZÓIÓ pénzesleveleket és csomagokat az ügy-
nökség nem vehet fel,  de azokat a feladó 
veszélyére elfogadhatja  és beküldheti az el-
lenőrzéssel éB leszámolással megbízott karc-
falvai  posta- és távírda hivatalhoz. Minthogy 
u szállítást gyalogküldönc teljesiti, az ügy-
nökség az elszállítandó portóküteles csomago-
kat daraboukint 5 kg. a portómenteseket (la-
rabonkint 10 kg. súlyig veBzi fel  és szál-
lítja el. Az 5 kg. súlyt meghaladó, 10 kg. súlyig 
terjedő portóköteles csomagokat az ügynökség, 
csak feltételesen  veszi fel  ÉB csak akkor köte-
les elszállítani, ha az egyesmenetnél a cso-
magok összes snlya 15 kilogramot nem ha-
lad meg. Az érkező csomagok darabonkint 10 
kg. súlyig szállíttatnak, az ennél súlyosabb 
csomagoknak a karcfalvai  postahivataltól való 
elbozataláról a címzett köteles gondoskodui. 

— A leány most leveszi a vastag szioes 
terítőt B bófebér  abroszt helyez az asztalra, 
felrakja  szépen a tányérokat, az evőeszközö-
ket ügyesen elrendezi, mindent eligazít, amint 
szokás és illik s amint azt a hosszú szolgálat 
alatt, a ház úrnőjétől eltanulta. 

— Aztán behozza a kredencre az esti ét-
keket, vigyáz, hogy a tálnak valami baja ne 
essék, a bosszunyuku üvegek már előre oda 
vannak készítve, mert hát ezekben van a to-
korcsi szüret termése. 

— Tokorcs... I 
— Hát nem emlékszel erre a névre? — 

kérdezte a házigazda. 
— Régen volt.. Igen... Emlékszem most 

már... 
— 8 odahozatja a karcsú butéliákat s ki-

tölti Tokoresnak gyöngyöző borát. 
— Az öregek egészségére I 
— Ki tudja látom-e én még valaha ezt n 

kúriát. Olyan óvatos vagyok a látogatásokkal, 
hogv sokszor inkább elengedem. Jobban kí-
vánom, akik távolról Bzeretnek, mert tiBztábh, 
kedvesebb ez a Bzeretet. 

— Késő este van, mire elbucsuzunk. 
— A szobában — mely egy éjszakára az 

enyém lesz — mielőtt lefeküdnék,  körüljár 
tatom a tekintetemet... 

— Minden régi, nyugalmas... Az ősök, el-
halt rokonok, atyafiak  képei néznek szembe 
velem, egy-egy szép asszonynak a gyertya 
megvilágítja az arcát. Ugy integetnek... be-
szélnek a letűnt jó időkről... 

— Óh pihenni is könnyebb itt a falun,  hol 
kertek övezik a házat, ahol el lehet feledni, 
hogy vagyunk: bánattal, ezernyi szenvedéssel 
s ahol az álom is szebb, százszor édesebb... 

— De hallom a vonat robozását.., Egy 
napsugár is beszökik itt a függönyön,  fel  kell 
ébredni... AZ Idő repül, közeledik az indulás. 

— Most fognék  csak a beszélgetéshez, de 
már késő... 

— Hogy ne kelljen kerülnöm, a kerteken 
át megyek, erre az ut is rövidebb s s szép, 
verőfényes  napon olyan jól esik a séta... hisz 
az állomás csak egy puskalövés ide... 

— A háziasszony kikísér B mikor a kert-
ajtónál elválunk, párszor még visszanézek... 

— Már csak as ernyőjét látom, amint ide-
oda hajlik a bokrok között, amint táncolnak 
rajta napsugarak, majd ez is eltűnik a sze-
meim eÚl„. 

— A m. kir. állami magvlzsgáló ál 
lomás hivatalnokai, kik jelenleg szemlét tar-
tanak a vidéken, hogy megtudják, kik árusi 
tannk arankás beremagvakat, tegnap sürgős 
utasítást kaptak, hogy a legszigorúbban ügyel-
jenek, miszerint az országba került silány, ke-
vert csiraképtelen répamagot ne hozzanak 
a k e r e s k e d ő k e s e t l e g forgalomba. 
A mi k e r e s k e d ő i n k is Baját és a köz 
érdekében cselekednének, ha csakis legel-
sőrangu cégnél f.zerzik  be a répamagvakat, 
amennyiben nem nz olcsó ár nyújt biztosíté-
kot a mag megbízhatóságára nézve, hanem 
annak faj-azonossága  és jó csiraképességc adja 
meg az igazi értékét. Ezért a gazdaközönséget 
is figyelmeztetjük,  hogy csakis ott fedezze  répa-
raagszükségletét, ahol teljesen megbízható mag-
vakat árusítanak. 

— A gyüjtőforgalom  megdrágulása. 
A budapesti speditőrök egyesülése körlevél 
utján hozza az ügyfelek  tudomására, hogy a 
gyüjtótételek a vasúti fuvardijak  drágulására 
való tekintettel felemelte.  A körlevélhez mel-
lékelt tarifat  a régivel össehasonlitva azt látni 
azonban, hogy a tételek nem 5 százalékkal 
emelkedtek, mint a vasúti tarifák,  hanem 10 
15 százalékkal is, ami sok relációban a gyüj-
tóforgaloin  csökkenését vonja uiajd maga ucáo. 
A szokásos fuvarozási  árszabás gyüjlő áruk 
után (a textil áruk kivételével) -10 fillérre  mér-
sékeltetett. Mellékilleték fejében  300 kg. sú-
lyig terjedő küldeményért csomóponti állomá-
soknál 20 fillért,  a c.-omópouton tul inenó kül-
deményért 300 kg. súlyig 40 fillért;  ennél 
súlyosabb küldeményért csomóporti állomások-
nál 30 fillért,  azon tul menő küldeményért 
50 Aliért. 

— Tanitók fürdője  alakulás előtt. 
Nincs az országnak egyetlen helysége, ahol 
ne lenne ismeretes a tanitók társadalmi für-
dője, üdülő és gyermeknyaraló telepes szerve-
zése érdekében, a termeszetí kincsekben oly 
gazdag bérces, vadregényes székelyföld  anya-

' városából: Hzékelyudvarhelyről megindított 
nagyszabású részvénytársasági mozgalom. Mi-
után ezen országos akció célja egy mélyeu járó 
szociális eszme helyes alapon való életre hi-
vása, a közjavára vaió megteremtése, melynek 
áldásos kihatását majdan ezeren és ezeren 
fogják  élvezni, ezen üdvös alapítást az ország 
tauitósága, papi, jegyzői, tisztviselői kara, ugy-
Bzintén a községek és városok, mint testületek, 
szövetkezetek, társadalmi alakulatok, s a nagy 
társadalom kebeléből még igen sokan mások 
is hathatósan támogatják az alapítási terveze 
teken meg tett és gyűjtött részvényjegyzés 
tömeges beküldésével. Igen, inert a tanítóság 
ez iranyu mozgalmával nem csak a feluóttek 
számára fog  egy, az évnek minden szakában 
használat alatt álló gyógyfürdőt  létesíteni, a 
Székelyudvarhelyi Szejke fürdőn,  üdülő és 
nyaralótelepet a nagybacuni Uzonka fürdőn; 
de a tanuló ifjúság  számára egy nagyobb sza-
bású gyermek nyaraló-telep-kolooia felállítását 
is célba vette a 25 koronás részvényt-k ki-
bocsátásával. A közegészségügy szolgálatába 
állítandó hasznos intézmény lesz a tanitók 
társadalmi fdrdóje,  melynek mielőbbi megala-
kítása valóban közérdek, s igy a szervezőkkel 
együtt arra kérjük olvasóinkat, támogassák azt, 
az esetleg még kinn levő alapítási tervezetek 
nek részvényjegyzéseikkel, ellátott mielőbbi 
beküldésével, hogy az alakuló ülés összehív-
ható legyen. Tájékozódásul, az alapítási ter-
vezetek még üressen is visszaküldendők Gyer-
keB Mihály igazgató-tanító címére Székelyud-
varhely. A gyermek ifjúság  és saját magunk 
testi erejének fejlesztése,  egészségünk építése 
fontos  magán, de azzal együtt a közérdek ÍB 
lévén, siessünk mindnyájau ezen nagy jelen-
tőségű országos alapítás támogatására. 

— Borkivitelünk emelkedése. Az áru-
forgalmi  statisztika igen örvendetes adatokat 
közöl külföldi  borforgalmunk  mérlegének javu-
lásáról. A mnlt évben a Magyrországból hor-
dóban kivitt must és bor mennyisége 1,396.697 
métermázsa, ellenben a behozatal csak 215.979 
métermázsa volt. Az előző 1910. évi eredmén-
nyel összehasonlítva, a mult évben 294.314 
métermázsával többet vittünk ki és 136.729 
métermázsávbl kevesebbet hoztunk be, külföldi 
Iratforgalmunk  mérlege tehát 431.043 méter-
mázsával javult. Általában borkivitelünk az 
1904-ik év óta, mikor az olasz boroknak szer-
ződésileg engedélyezett kedvezményes borvám 
megszűnt, fokozatos  emelkedést mutat s az 
1904. évi 780.916 q-ról, évenként 30.000 60.000 
q-val növekedvén, az 190g-ik évben 978.729 
q-ra emelkedett. Az 1909. évben már 1.219.128 
q, 1910-ben 1.102,383q, 1911-ben pedig 1.396,697 
q bort és mnstott vittünk ki. Az 1889 év óta, 
vagyis 23 év óta még sohasem volt olyan nagy 
kivitelünk, mint a mult évben. Ezek az ada-
tok azt bizonyítják, hogy a külföld  bizalma 
egyre fokozódik  a magyar borok iránt. 

— Kereskedelmi ösztöndíjak. Tanul-
mányaiknak a külföldön  gyarapítása végett fia-
talabb kereskedők részére ez évben 9 darab 
egyenként 2500 korouás össztöndij kerül ki-
osztásra. A folyamodványok  a kereskedelmi ÓB 
Iparkamara uţjân a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszterhez teijesztendők föl  április hó 30-áig. 
Pályázhatnak magyar honos kereskedők, kik 

keleti kereskedelmi akadémiai tanulmányaik 
jó eredménnyel elvégzése után legalább három 
évig gyakorlati kereskedelmi téren működtek.̂  

— Ipari ösztöndíj. Egy 1350 koronás' 
tanulmányuti ösztöndíjra nyit pályázatot a ke-
reskedelemügyi miniszter. Pályázhatnak az 
iparkamara u'Ján felsőipariskolát  legalább jó 
eredménnyel végzett ifjak.  Pályázati batáridő 
április 15. Közelebbi feltételek  a kamaránál 
megtudhatók. 

NYILTTÉR.*) 
Értesítés. 

Erteaiteni  kívánom  vármegyénk  t. kö-
zönségét,  bogy hosszabb budapesti  tanul-
mányom és gyakorlatom  után Csíkszere-
dában  építészeti  és építőmesteri  irodát  nyi 
toltam. 

Elvállalok  bármily munkát,  a mely az 
építészet  körébe  tartozik.  Igy  pld.  villák, 
lakóházak,  bérházak,  gyárak,  templomok, 
iskolák  stb, terv és költségvetésének  el-
készítését,  azok felépítését,  esetleg  azok 
műszaki  ellenőrzését.  Komplikáltabb  átala 
kitások,  terv és költségvetésének  készíté-
sét azok erömütani (stetik?.i)  számításával 
együtt.  Adok  szakvéleményeket. 

A midőn  vármegyénk  közönségének  a 
fentieket  tudtul  adóm,  egyben arra hívom 
fel  szíves  figyelmüköt,  hogy tudomásom 
szerint vármegyénkben  alig van több oly 
magángyakorlatot  folytató  épitész vagy 
építőmester,  aki törvényileg  jogosítva  volna 
emeletes és ennél nagyobb építkezések  ön-
álló  teljesítésére. 

Kérem  tehát az épitető  közönségünk 
b zalmút,  melyet olcsó, szakszerű  és ízlé-
ses munkámmal  óhajtok  kiérdemelni. 
Központi  iroda:  Antal Viilor, 

Csíkszereda.  tpilési,  fpilSmraltr. 
Lux-féle  házban. 6—6 

331. szám. 

•) E rovatban közlőitekért oum vállal felelős-
séget a szerkesztőség. 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
Sepsiszentgyörgyön a 358 sz. t jkv-

beu foglalt  815. hrsz. ház, a város fő-
helyén Csiki-utca és Kossuth-utca sarok 
(Kossuth kávéház mellett) 4 üzlethelyi-
séggel, emelet felépítésére  is alkalmas, 
folyó  évi április hó 3án délelőtt 
10 órakor Sepsiszentgyörgyön a rendőr-
kapitányságnál, szabadkézből önkéntes 
árverés utján el fog  adatni. 

Árverezni szándékozók, az árverés 
megkezdése előtt 5000 korona bánat-
pénzt tartoznak leteaui. A ház csakis 
készpénzflzetéz  mellett adatik el. Meg 
nem felelő  ajánlat esetén, a ház nem 
fog  eladatni. 3—3 

1912. vgrb. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 210. számú végzésé következ-
tében dr: Imecs János ügyvéd által képviselt 
Erdélyi pince-egylet kolozsvári cég javára 
12 korona s jár. erejéig 1912. évi február 
hó 29-én foganutositott  kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt  és 3200 koronára be-
csült következő ingóságok u. m.: bútorok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 210. számú végzése foly-
tán 112 korona tőkekövetelés, enaek 1911. 
évi január hó 24. napjától járó 5a/o kama-
tai óvási '/]'/[ váltódij és eddig összesen 79 
kor. 60 filterben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig, a végrehajtást szenvedő 
lakásán Csíkszeredában leendő megtartására 
1912. április hó 17. napjának délutáni 7 
óraja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az erintett ingóságok az 
1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérő-
nek, szükség esetén becsáron alul is el fog-
nak adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi március hó 
26-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 

Szám 174—1912. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a erteimében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 126. számú végzése köveikes-
teben dr. Szántó Samu ügyvéd által képviselt 
Deuisch K f.  és Bergner Mór nagyváradi és 
kolozsvári lakosok javára 267 korona 25 fillér 
és 381 korona 74 fillér  s jár. erejéig 1912. 
évi január hó 29-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt  és 2900 
korouára becsült következő ingóságok, u. m.: 
árucikkek nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 126. számú végzése foly-
tan 267 korona 25 fillér  és 381 korona 74 
fillér  tőkekövetelés, a jegyzőkönyv szerinti 
6"/, k a m a t a i , és eddig ö s s z e s e n 
113 kor. 18 fillérben  bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig a végrehajtást szenvedő 
lakásán Qyimesen ISII. április 2-lk napja-
nak d. e. 10 oraja haturidóül kitüzetik és 
ahhoz a venni Bzóudékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
goságok az 1881. évi LX. t-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások ÍB le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi március hó 
13. napján. Hoinar Sándor, 

kir. blr. végrehajtó. 

Szám 421—1912. 2-2 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közzé-

teszi, hogy a köZBég tulajdonát képező 
Tarhavas nevQ legelőjét 1912. m á r -
cius 31-én délelőtt 0 órakor a 
község házánál egy évre haszonbérbe 
adja. Árverési feltételeket  a községi 
jegyzőnél a hivatalos órák alatt meg-
lehet tekinteDi. — Kikiáltási ár 1400 
korona. 

A kikiáltási ár 20 százaléka bánat-
pénzül leteendő. 

•Csiktaplocza, 1912. március 12-én. 
Péter József,  Csedő Imre, 

k. Jegyző. k. bliA. 

HIRDETÉSEK 
olosó árssámitás mellett 
kösöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Sz. 330—1912. végreh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cikk 120. §. értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1912. evi V. 165. sz. végzése kö-
vetkezte ben dr. Imecs János ügyvéd által 
képviselt Frankéi Emánuel kolozsvári lakós 
javára 256 korona 40 fillér  s jár. erejéig 
1912. évi január hó 29-én foganatosított  ki-
elégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 3500 koronára becsült következő ingóságok 
u. m. árucikkek nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 165. sz. végzése folytán 
256 kor. 40 fillér  tőkekövetelés, ennek 1912. 
évi január hó 18. napjától járó 6°/, kamatai 
'/•"/• váltódij és eddig ö s B z e B e n 126 
koronában bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig, a végrehajtást szenvedő laká-
sán Qyimesen leendő megtartására IBIS. 
evi április hó 11-ik napjának délelőtti 
10 óraja határidőül k i t ü z e t i k és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok sz 1881. évi LX. tc. 107. és 106. §-ai 
erteimében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség eBetén becsáron alul is el-
fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi március 
hó 26-án. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 
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S«ám 298—1912. 
mj. 

H i r d e t m é n y . 
A csíkszeredai pólgári leányiskola 

Orezékeinek áthelyezése 10.001 kor. 86 
fillér  Összeg erejéig engedélyeztetett. 

A fennt  említett munkálat kivitelé-
nek biztosítása céljából az 1912. é v i 
április hó 16-ik napjának délelőtt 
9 órájára a magánjavak igazgatósága 
irodahelyiségében tartandó zárt ajánlati 
versenytárgyalást hirdetek. 

A versenyezni óhajtókat felhívom, 
hogy a fentebbi  munkálat végrebajtá 
sának elvállalására vonatkozó zárt ajánla 
taikat (az ajánlati költségvetéssel együtt) 
a kitűzött nap délelőtti 9 órájáig n ma 
gánjavak Igazgatóságához annyival in-
kább ig) ekezzenek beadni, mivel a ké-
sőbben érkezettek nem fognak  figye 
lembe vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltéte-
lekben előirt, az engedélyezett költség-
ősszeg (illetve az ajánlati költségvetés 
végösszege) 5 százalékának megfelelő 
bánatpénz csatolandó. 

A szóbanforgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki mtlvelet és részletes feltételek 
a magánjavak igazgatóságánál a rendes 
hivatalos órákban naponkint megte-
kinthetők. 

Csikvármegye niagánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1912. évi március hó 
21-én. 

Dr. Csiky József, 
igazgató. 

Keresünk egy szolid, megbízható 

fiatal embert utazónak. 
Magyar nyelv és szakismeretség 

feltétel. 

Thomas, Seheeser és Galtz 
vasnagykereskedés, BRASSÓ 

Alapíttatott 1905-ben. 

Értesítési 
XagyrabecsUlt vevőimet tisztelettel értesí-
tem, bogy tanaimáayutamról visszatértein 
6 heti távollétemet elméleti és gyakorlati 
szab ismerete im gyarapítására használtam 
fel.  A világhírű .Le (írand Cieu" mód-
szer szerint a legkiválúbbat nyújthatom. 
Több ruha rendelésnél személyesen utazok 
oda és kérek további szives pártfogást. 

Teljes tisztelettel: 

Gergely Sándor 
nöi divatterem I—10 

Brassó, Lensor 2N. sz. 

Sz. 5 - 1 9 1 2 . 2 - 2 

Faárverési hirdetmény. 
A csikszentkirályi közbirtokosság 

közhírré teszi, hogy a tulajdonát ké 
pezó „Sugópatak" nevű 45 9 kat. holdas 
2 évi vágásterűletének 9037 m* bruttó, 
illetve 7324 m* nettó gömbölyű lucfenyő 
haszonla 544 ma bükk tűzifa  készlete 
48.116 korona becsérték, mint kikiáltási 
ár mellett folyó  évi április hó 19-én 
délelőtt 9 órakor Csikszentkirály község 
házánál tartandó zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött szóbeli versenytárgyaláson 
el fog  adatni. 

A szóban forgó  erdőben, mely a csík-
szentkirályi vasúti állomástól 13 kimre 
fekszik  10—80 cm. mellmagassági át-
mérő közt 16354 darab fenyő  és 1093 
drb bükk törzs képezi eladás tárgyát. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 száza-
léka, azaz 4812 korona. 

Utó- és távirati ajánlatok nem fo-
gadtatnak el. 

Becsértéken alul eladás nem foga-
natosítható. 

Az árverésre vonatkozó részletes 
feltételek  és becslésre vonatkozó ada-
tok az erdógondnokságnál Csikszent-
mártonon és a közbirtokosság elnökénél 
Csikszentkirályon tekinthetők meg. 

Csikszentkirály, 1912. évi március 
bó 14-én. 
Cseh Károly, Csiszér Dénes, 

bírt. jegyzó. bírt. elnök. 

Szám 422 — 1912. 2-2 

Hirdetmény. 
Csiktaplocza község elöljárósága egy 

utkaparói állásra pályázatot hirdet, fel-
hívja mindazokat, akik e havi 50 ko-
ronával díjazott állást elnyerni óhajtják, 
kérvényüket március hó 31-ig ad-
ják be. 

A pályázók kérvényükhöz erkölcsi 
és iskolai bizonyítványukat becsatolni 
tartoznak. 

Az utkaparó kötelességét az elöl-
járóság állapítja meg s általános köte-
lezettségei és jogai a felfogadási  szer-
ződésben foglaltatnak  benne, fiz  álta-
lanos szerződés a községi jegyzőnél a 
hivatalos órák alatt megtekinthető. 

Csiktaplocza, 1912. március 12-én. 
Péter József,  Csedó Imre, 

k. jagyiA. k. biró. 

Faárverési hirdetmény. 
Lázárfalva  község közhírré teszi, bogy 

a tulajdonát képező Nagyverein nevü 
erdőrész 3 2 kat. holdas esedékeB vágás 
területén törzsenkinti felvétel  alapján 
becsült 985 m8 bruttó — illetve 812 
m' nettó luc- és jegenyefenyő  haszonfa 
6574 korona becsértékben, mint kikiál-
tási árban folyó  évi április hó 12-én 
délelőtt 10 órakor Lázárfalva  köz-
ségházánál megtartandó zárt írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
árveréseu el fog  adatui. 

Bánatpénz ugy az irádbeli, mint a 
szóbeli ajánlatokra vonatkozólag 657 
korona. 

Távirati és utóajánlatok nem fogad-
tatnak el. 

Becsértéken alul eladás nem foga-
natosittalik. 

Az eladás feltételei,  valamint a becs-
lésre vonatkozó részletes adatok a m. 
kir. jár. erdőgondnokságnál Csikszejt-
mártonban és a község elöljáróságnál 
tekinthetők meg. 

Csiklázárfalva,  1912. évi március hó 
19-én. 

Mrincz János, Ábrahám |Hlhily, 
körjegyző közs. biró. 

Faárverési hirdetmény. 
A csikszentmártoní közbirtokosság 

nevében alulírottak ezennel közhírré te 
szik, hogy a birtokosság tulajdonát ké-
pező II. h. rész „Vaszokpatak" erdórészé 
ben m. kir. földmivelésügyi  miniszter 
urnák 76049—905 sz. rendeletével meg-
adott engedély alapján 182.40 K. hol-
don megbecsült 37448 in* gömbölyű luc-
fenyő  haszonfa  és 431 m* gömbölyű bükk 
haszonfa  az öt évi kihasználási időnek 
megfelelő  5 évi egyenlő részletekben 
fizetendő  178890 korona, azaz egyszáz 
hetvennyolcezernyolcszázkilencven ko 
rona kikiáltási árban 1912. évi április 
h ó 18-án délelőtt 10 órakor a község 
házánál megtartandó zárt írásbeli aján 
lássál egybekötött nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképpen az árverést vezető bizott-
sághoz leteendő. 

Az árverezők az árverés megkez-
dése elótt az árverezést vezető elnök 
kezéhez a kikiáltási ár ;iz (10) százalé-
kát kötelesek letenni és az e g y ( l ) k o 
ronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott ősszeg tiz (10) szá-
zalékának megfelelő  bánatpénzzel, vagy 
megfelelő  óvadékképes érték papinal 
látandók el és abban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket  ismeri és azoknak magát 
aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el, va-
lamint az erdő fatömege  becsértéken 
alul eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek  és a becslésre 
vonatkozó közelebbi adatok a közbirto-
kosság elnökénél megtekinthetők. 

Csikszentmárton, 1912. március hó 
15-én. 
Tamás Oábor, 

közbirt. jegyzó. 
Gondos Imre, 

közbirt. elnök. 

Egy ügyes fiu,  ki legalább 2—3 közép 
Iskolát végzett, tanulónak felvétetik 
Nurfdsány  Márton női- és férfi-divat 
üzletében, Csíkszeredában. 4-r> 

LeaJntánjosabb bevásárlási fonás 
úgymint: hajtápokban, manOkör-
készletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
kulönlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, tőlerakata 

FEKETE VILMOS 
Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 
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K O L L A R I T -
R D D I P M F 7 SUGftNVOS  MhAP-
UURLLI ILl Bi/roSüicoiALiü 

SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

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

Faárverési hirdetmény. 
A kozmási közbirtokosság közhírré 

teszi, hogy a tulajdonát képező „Hipa-
tak" nevü erdőrészben megtakarított 
3906 kat. hold vágás területének 
6431 m» gömbölyű lucfenyő,  2156 m' 
gömbölyű jegenyefenyő  bruttó fatermé-
két 51634 korona becsérték, mint ki 
kiáltási ár alapul vétele mellett folyó 
ívi április hó 17-én délelőtt 10 órakor 
tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános szóbeli versenytárgya-
láson elfogja  adni. 

A szóban forgó  erdőben, mely .Tus-
nád község" vasúti állomástól 11 kilómé 
ternyire fekszik  mellmagasságban mint 
10—75 cm. közötti 9162 darab lucfenyő, 
4378 darab jegenyefenyő  törzs van. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szá-
zaléka. 

Utóajánlatok és távirati ajánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

Becsértéken alul eladás nem foga-
natosittatik. 

Az árverés feltételei  és a becslésre 
vonatkozó adatok az erdógondnokságnál 
Csikszentmártonban és a közbirtokosság 
elnökénél Kozmáson tekinthetők meg. 

Kozmás, 1912. március hó 17-én. 
Orbán Dénes, 

közbirt. «Intik. 

Haas áruháza 
Brassó, Kapuatoa 12. sz. 

= 1 

Olesó árak. 
Megtekinthetők 
vételkötelezett-
ség nélkül. :: 

Van szerencséin a nagyérdemű 
hölgyközönség szives tudomására 
adni, hogy üzletemet 

N Ö Í e O N F E K T l Ú V A h 
bővitettein ki. Megérkeztek legújabb divatú 
női felöltők,  női kosztümök, leányka felöl-
tök, leányka kosztümök, aljak és egész 
ruhák, gyermekruhák és kabátok. 
Rendkívüli nagy választék pongyolákban. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszeiint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába végé mnnkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, ölesd árak melletc pontosan elké-
Bzitem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
á rban , mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a ii. é. közönség szives figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, hogy a kocáik, valamint 
minden e szakba vágd munkák javítását el-
vállalom. Magamot a mélyen tisztelt kozöu-
ség jóindolulatu pártfogásába  ajánlva, marad-

____ tam kiváló tisztelettel: 

Bijer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

1—26 

IfqffXMtffiVVVVIVt*  * • » » » » » 4 1 1 



13. ám. C S I K I L A P O K -ik old 

& & 

fl  nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Bécsi ós budapesti körulamból hazatérve. szives Uidoinására hozom a nagyér-
demű hölgyközönségnek. hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

NÖI K A L A P D l V A T T E R M E T 
# # # # # * * # # # # É S M O D E L L E K S Z E R I N T * * * * * * * * * * * 

F Ü Z Ő K É 5 Z 1 T Ö M Ű H E L Y T 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi inodell-kalapokat. ngyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikkel. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses diszitését és át-
alakítását. (iyászkalapokat raktáron tartok. Mérték szerint készítek megfelelő  módon: 
fűzőt,  haskötőt, liátegyenesitőt és melltarlókat: mindene szakmába vágó cikkek javítását 
és takarítását pontosan és jutányos árban cszküzlöm. A t. hiilgyközönség jóakaratú támo-

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

higeti Samuné női kalap divatterme Csíkszeredában 

& & 

ÉRTESÍTÉS! 
A tavaszi idény újdonságai megérkeztek 

és dus választékban állandóan rak-
táron találhatók a legjobb minőségű 

férfi, nöi, fiu és leányka készruhák. 
Úgyszintén mértékutáni megrendelé-
sek elfogadtatnak.  Szolid kiszolgálás! 

MÓZES JÓZSEF, CSÍKSZEREDA 
Kossuth Lajos-utca (Grünwald-ház). 

LfijolcMÓbb  bi'ránaiidnt  /nnu'u!  l'hlAI;!  iiiei/mnlrfrscl; 
l ifi/ormin  éx pontoxrin exsklixölMnek  ! •• 

© 

wmmjmmm^ 
Van BBeroncsóm a n. é. köaönség becses k 
tudomására hosni, hogy r a k t á r o n tartok P 

FÉRFI-, NÖI- ÉS GYEREKCIPŐT i 
a legegyszerűbbtől. a legjobb kivitelig. Gyér- .. 
mek oípök minden semben, na^y vnlasstok. • 
Mértékutáni rendelést gyorsan es pontosan k 

_ eszköelök. Kívánatra háehoz íb elmegyek. P 
a Kérem a nagyérdemű vevő- és rendelő kö- ^ 
^ sónség ssives pártfogását,  kése asolgálittal w 

2 M A N D E L IZIDOR g 
™ Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca 83. sb. a. k 

I T V V V f r 
rww/wrwrwrmr  w • 

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

Nagymihály Sándor, 
ceinentárugyár és épitési anyagkereskedó 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnlocnh Uniffirao  kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
DUlOülll r i lg jco kötött árun, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényn; megérkezett gyönyörű SK«[I választékban. milieu. íutú, ilivúupárua 

ét* ^(iln'liu képek. 
-Nagy raktál*. iiimileiiueniii kezdett. kész k.'-zinnmkák és kézimunka szövetek, sely-

mek, i;yu|i]H és gynjiott fonalakban. 
] is yul;isz(«'k li'l'll, m'íi <'s harisnyákban. trikókban úgyszintén léilí ingek, 

nadráguk, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet, mintákkal készségesen szolgál. 2U -52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

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

Alapítási év 1884. 

Szabadalmazott Ventzki 
gőztakarmány fUllesztö 

tiü, 100,1GO, 300 és 620 liter űrtartalom. 
Flilleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMaffitf  üstöt 
100—400 liter űrtartalom. — A z u j 
s s e s s a d ó t ö r v é i i y e l ő í r á s a i s z e r i n t . 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

Csak a / 

m i n ő s é g 
'révén lett ^ , 

világhírű ' 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

n a A hyiJieniKus 

PalmakQucsuk 
ágybetét 

minősége 
e l s ő r a n g ú 

V I D O R É S T Á R S A 6 Ő Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I t y O N 
á l l a n d ó r a k t á r t t a r t mindenfé le  f a a n y a g o k b a n ,  u . m . : 

PESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN 
mindenfé le  m é r e t b e n é s m e n n y i s é g b e n . 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á , n f v n d . 6 a n  i s a p H a t ó . 23-52 

Minden szombaton b é r v á g á s o k a t elfogadnak. 
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GÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
Elvállal ugy épület- mint bútor asztalos munkákat bármily kivánt kivitel-

U' ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely káz ablakait 
umilii 10 nap alatt elkészíti, MII Min 

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

mii unni anyagot el- és visszaszállítja. «inimi mi 

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

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t. vevóklízönség 
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, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 

34—52 

Óralánook, gyürilk, fülbevalók,  ssemüvegek éa hőmérők állandóan kaphatók! 

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

C S A K D R É H É R - S Ö R T I Í Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb ffiszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ó r a l c t á r C e J J r v á x i x i e e y e x & s z & r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas s ö r — n a p o n k é n t f r i s s  c s a p o l á s — 

csakis özv. Nagy Istvánná „ Z ö l d f a "  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti é t terembe kapható. 

(151 10-52 

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

Tudomására adom a nagyérdemű 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. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedáliraiez  többféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigateló lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes tödéseket elvállalok. Vasgersndák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból -80-100, 120, 1-50-2-00- 300 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sűlyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzeiuü berendezéssel készitek magas vizállások megadásával. Csmsnt-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és miikölépcsők, 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 talpazutok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkövsk.  Uindennemü beton- és cementipar-vállalat, eranit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfeleli  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda. 
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Csakis cégünk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján 
vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság, Sepsiszentgyörgy. 
Csíkszeredában értekezhetni lehet a megbízottal, Kossuth Lajos-u. 13. sz. a. 
— ~ Egy a rekérnemfilömésbeí  fald  utasítást tartalom füzet  bártínet insrei Maiik. = — 
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Uj bútor , varrógép- és kerekpár-nagyraktár! 
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1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Van sziTiMirsi'-tn n t. hülgyközíinség szives tudomására liozni, liopy a mnnizelcni 
P á r i S b a n volt litimlttiánv utcm. a lionnnn február  HÓ elsejéit jött visszn. 

SZEZONSZERÜ ÚJDONSÁGOK 
mârrius hó elejétől már raktáron vannak. Szinhnzi sáli njdoDságok már megérkeztek. 

A I. hölgyközilnsi'g szivet* pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

MÁTHÉ JÓZSEF nöi divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (GrUnwald Albert-féle  ház). 
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Vidéki megrendelések gyorsan ás pontosan eszközöltetnek. 
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F r t P ^ i t A ^ I szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagy-
L l I C d l t C o l érdemű közönségének szivea tudomására hozni, hogy 
Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utca 9. szám (Lukács Juliska 
bérpalota) helyisegeben egy teljesen u j modernül berendezet t 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, liol raktáron tartom a legkényesebb igényeknek meg-
telelő összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u. ru.: szalon-, ebédló-
és halószoba berendezések, valamint vas- és rézbutorok a legjobb gyárt-
mányú, hajlított és borszékek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
ebédlő díványok, valódi lószór- és afrik  inadracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék-
párok 6—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az ösBzea 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész-, 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és 
central bobbin varrógépek díszes kivitelben is, a legjutányosabb árak 
mellett, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
den árfeletnelés  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
párakhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Elvállalok továbbá miudenféie  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 éa díszítő, Csíkszereda. 

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

P o r t l a i ) d - c * n ) * i ) t g y á r K d g l ţ r ţ s T á r s a i , B r a S S ó . 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN. 

Nyomatott Vár L. könyvnyomdájában, C k e d b a . 




