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Várakozás. 
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(É.)  As ország figyelme  feszült  vá-
rakozással a Lukica László és Justb 
Oyula között folyamatban  levő tárgya-
lások felé  irányul, mert mindenki tudja, 
hogy e tárgyalások eredményétől függ 
az ország békéje, a magyar parlament 
munkaképességének helyreállítása. 

Most is aa általános választójog 
kérdése nyomult előtérbe, az a gor-
díusi csomó, mely a magyar politikai 
életet állandóan foglalkoztatja  és im-
már fürgöa  megoldásra vár. Bár a tár-
gyalások részletei, az eddig kötött eset-
leges megállapodások még nem isme-
retesek, vagy legalább is nem végle 
gesek, anuyit azonban már most meg-
állapíthatunk, hogy a politika egén a 
béke lengedez és a'aposan remélhető, 
hogy a nyomasztó körgazdasági viszo-
nyok súlya alatt engedui kénytelen az 
eddig merev magatartást tanúsító szélső 
ellenzék is. 

Hosszú idő óta politikai programm 
az általános választójog, de az ádáz 
politikai harcok közepette egyik párt 
sem adta rá magát, hogy részletesen 
kidolgozott programmal álljon az ország 
közvéleménye elé. Eleddig csupán ál-
talános politikai jelszavak voltak azok, 
melyek a sötétben tapogatózni enged-
tek, azzal a sablonos, — minden pirt 
programmjába vett hozzáadással, hogy 
a magyar supremáciát biztosítani kell. 
És itt a bökkenő, érezték ezt a vezér-
férfiak  is, mert Ausztria példája a 
maga általános titkossával legkevésbbé 
nyújt kecsegtető képet a majd általános 
titkost élvező jövő Magyarország elé 

Érdekes megvilágításba helyezi az 
általános választójognak megvalósítását 
egyik bécsi tekintélyes sajtóorgánum, 
mely hasábokon keresztül fejtegeti, 
hogy az általános választójogot azért 
veszik szívesen Bécsben, mert ez a 
nép legszélesebb rétegeire kiterjesztve 
kiválóan alkalmas lesz a nemzetiségek-
nek a magyar parlamentbe való bevo-
nulására. S ba ez megtörténik, meleg-
ágya lesz a trialisztikus törekvéseknek 
Ausztriában nem kevesebb, mint negy-
ven különböző pártárnyalat van, mely 
a közéletet nemcsak az osztrák parla-
mentben, hanem kint a tartományokban 
is teljesen megmételyezte. Főképpen ez 
az, mi rendkívüli óvatosságra int ben 
nUnket és olyan knntélákat kövelel az 
általános választójog megalkotása körül, 
mely a magyar impérium fentartására 
alkalmas lesz. 

Ausztria népei örökös küzdelemben 
állanak egymással, egyetértésről szó 
sem lehet, legfeljebb  csak akkor, ha a 
magyar nemzeten ülni keli. Maguk a 
legtekintélyesebb bécsi lapok nyíltan 
beismerik, hogy az ók általános titko-
suk elposványositotta a közéletet, le 
tézte az addigi bajokat és ősödbe jut-
tatta a parlamentet. 

Egy pár nap múlva megtudjuk, bogy 
milyen az az általános választójog, mely 
hivatva lesz az ezeréves magyar al-
kotmányt tovább fejleszteni.  Ezeréves 
alkotmányukkal azonban minden párt-
nak számolni kell, mert a fejlődés  .Ur-
ténetét megsemmisíteni nem lehet, ha-
csak nagy megrázkódtatásoknak és bi-
zonytalanságoknak nem akarjuk kitenni 
a magyar nemzet jövőjét. Abban egyet 
kell érteni minden pártnak, hogy az 
általános választójognak — melyet mind-

egyik megvalósítani akar — olyannak 
kell lenni, mely a magyar parlament 
munkaképességét állandóan biztosítja. 
Üres szavaknak felülni  nem szabad, 
mert ha elveszítjük a magyar imperiu-
mot, a feltartózhatatlan  ár gyorsasá-
gával összeroppant az a vaagyilrl), mely 
körülfog  minket, mindegyre nyelvét 
öltögetvén felénk.  Ezért kell minden 
jóérzésű magyarnak azt az általános 
választójogot követelni, mely becsüle 
tesen megvalósítja a hozzáfűzött  jogos 
aspirációkat, de egyben b ztosilja a 
yugodt fejlődést,  egészséges közszel-

lemet teremt és képes lesz erejének 
egész teljességével megvédeni a magyar 
alkotmányt, felfelé  és kifelé  egyaránt. 

Az uj választójog végét kell je-
lentse a meddő parlamenti harcoknak, 
a kisebbség terrorjának és a végnél-
kuli erőtlenségnek. Minden izében ma-
gyarnak kell lennie, ezt követeli az 
államalkotó és fenntartó  magyar nem-
zet. És elvitázbatatlan, hogy ami ke-
zünkben van az a hatalom, mely az uj 
választójogot megvalósítja. Ha nem lesz 
méltó a magyar nemzet történeti nagy 
múltjához, ha nem valósítja meg a hozzá 
Iűzött jogos aspirációkat, ugy végze-
tes ballépést kövelünk el, mely Ma-
gyarország sírját ássa meg. 

Oláh erölküdés a magyar püspökség ellen. 
Az oláhok minden általuk megjárhntó utat 

végig járták, hogy a magyar gör. katholikus 
püspökség elé gáncsot vethessenek. Az oláh 
politikusok valahányszor arról volt szó, hogy 
a magyar állami iskolákban a gyermekek né-
hány imádságot magyarul is megtanuljanak, 
azonnal ország-világra szóló jajgatásba kezdet-
tek, mert a magyar kormány azt a természet-
ellenes kívánságát oktrojálja rájuk, hogy ne 
anyanyelvüköu imádják az Istent. 

Most pedig, amikor arról van szó, bogy 
Magyarországon a magyar gör. katbolikusok 
ne oláhul, hanem anyanyelvükön, tehát Magya-
rul imádják Istenüket, akkor Magyarország leg-
főbb  oláh főpapjai,  akik a magyar törvényho-
zásnak is hivatalból tagjai, azonnal Rómába 
szaladnak, hogy a pápai szék akadályozza meg 
a magyar bivek természetes jogainak érvénye-
sítését. Egyszóval azt kívánják, akár külső be-
folyás  érvényesítésével is, bogy Magyarorszá 
gon a magyar gör. katbolikusok csakis oláh 
nyelven imádkozhassanak s oláh egyházi ható-
ság alá tartozzanak. 

Tudvalevőleg Rómában ez esetben lemo-
solyogtnk az oláh fópapok  farizeus  okoskodá-
sát s a dolgok természetes menete elé nem 
gördítettek mesterséges akadályokat, de ked-
vükért megtették, hogy a székelyföldi  gör. 
katholikus magyarokat továbbra is hatalmuk-
ban hagyták. A szemforgató  oláh püspökök 
ezzel befejezték  nyilvános akciójukat a magyar 
püspökséggel Bzemben és átengedték a küzdő-
teret az oláh politikusoknak, akiket a kormány-
tól nem látott zsinóron rángatnak. 

A budapesti .Petru Maior*-ünnep alkal-
mából ezek bizalmas értekezletre össze is Ili-
tek ilyésfalvi  Pop György, az oláh nemzeti 
komité elnökének vezérlete alatt s elhatároz-
ták, hogy május 23 ára nagy tiltakozó meetin-
get hívnak össze Kolozsvárra, ahol állítólag a 
hívek nagyon fel  vannak háborodva a magyar 
püspökség ellen, vagy ha itt nem engedélyez-
nék a gyűlést, akkor Gyulafehérvárra.  Tilta-
kozásukat az 1853-ban kelt pápai bullára ala-
pítják, mely örök időkre garantálta az oláh 
püspökségek megoszthatatlanaágát. 

Ezen a meetingen természetesen nem lesz 
szó az oláhok eddigi vesszőparipájáról (arról 
ez esetben leszállnak), a bivek anyanyelvének 
természetes jogáról, nehogy nevetségesek le-
gyenek, hanem anuál több szó fog  esni egyes 
törvényekről, bullákról, melyeknek erejét — 
más esetben — nem ismerik el kötelezőknek, 
az olábságra nézve. Mivel az oláhságnak min-
dent szabad Magyarországon, még azt is, hogy 
nagy apparátussal tiltakozhassanak a magya-
rok anyanyelve természetes jogainak egyházi 
téren való érvényesülése ellen: talán nem ár-
tana, ha a most oláh egyházi fennhatóság  alá 
tartozó magyar hivek is felemelnék  tiltakozó 
szavukat az oláh erőszakosságok ellen. 

A ..CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
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Kicsiny  kis szikra  ég a lelkemen 
Hogy  élek  én neked  köszönhetem 
Szivemnek  lángja édes  álma vagy 
Feléd  fordítja  mindig  arcomat 

A szenvedés,  a bánat és c végy 
Hozzám  szegődül  titkon,  bogy megáldj: 

Elűzd  a kint,  amely őrök  nekem. 
Megédesítvén  árva életem. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

Sarasai aaSiiaa. 
Tavaszi  eső langyos kövér  csepje 
Hutt  kip-kop  . .. csendesen  a követeire. 
Éjfél  után az óra egyet  itt 
A tarkón  a rend  éber őre  ősit. 
Egy-két  megkésett  lump... nincs senki más itt, 
Almatag  csend,  nyugalom mindenütt. 

Még  én vetnék  itt — ha a lelkem  régen 
Ott nem mulatna, lenn a faluvégén, 
Hol  a langyosai barna rögre  hull, 
ü omlik  a hant és nyílik  a barázda, 
S az élet  ezer millió  kis fája 
Fakad,  zsendül,  nö, halk  — zajtalanul. 

Lampérth Oéza. 

M « 4 e s a l é i i i l c k . 
(Pesdeikedei János gyüjtéie) 

I. 
Nászra  kerül  a jegyespár, 
Csuhaj, hoch, la ! 
Aranygyűrű  a kezén  már, 
Ihaj,  la juszt! 

Lássuk, hogy áll  a kelengye? 
Csuhaj! boch, la ! 
A dolognak  ez a rendje... 
Ihaj!  la juszt I 

II. 
Eternites  kis palotám 
Leégett  az utca során. 

Benneégett  a legyezőm. 
Vegyél,  mucim, másat; 
Puszizom a, piisiizom á 
Yes-puderes  szádat. 

III. 
Kacsa  kákán  kelt  utódot, 
Ha  a főid  jó, buza kél  ott. 
De hol terem a szép nnagysém" 
At az ország sebol sincs am I 

IV. 
Ezt a görbe korzót  járom én, 
Drága kis libámat várom én; 

Szemefénye  ultraviolett: 
ilegmaszlagol  százat a kokett. 

V. 
Hírré  tette  Csaba város. 
Hogy  -. „éljen az általános! 
Diridiri  — dongó. 
Dongó". 

Héderváry  telefonált: 
Ne  danolják  azt a nótát. 
Juszt,  azért  is : „dongó, 
Dongó'.  Földes  Zoltán. 

Disznótor.*) 
I r tn : .Vl.iir.ii F e r e n c Hól.'i. 

— Egy szép reggelen csak keményre fa-
gyott egyszerre a főid,  a mezőkön hideg szél 
süvített, itt-ott valaki siet a falu  felé,  de mintha 
más lenne ma minden, az embereken voiam» 
nyugtalanság.... 

— A házak felől  sürü felhők  szállnak 
Megérkezett az első téli nap. A kocsik nehe-
zen tuduak most kijutni a szegedi ntra, pedig 
mától kezdve még népesebb lesz otlbenn 
a vásár. 

— Estván gazda is ép mOBt kanyarul be a 
szekerével. A szántás végiben ugyan még egy 

*) Mátrai Fcroncz Béla kiadandó 5-ik höuyvéből. 

utolsót zöttyen a nehézkes ülés, aztán tul van 
minden a veszélyen, az Üvegek még össze sem 
ütődhettek, merthát a szekér fenekén  U1 Er-
zsók asszony is, akit nem hiába hozott magával 
Estván gazda. 

— A tanyai iskolánál aztán beszólnak, bogy 
miután ma nagy nap lévén s Estván bácsiék-
nál disznóölés tartatik, a tanétő ur valahogy 
el ne feledkezzék.  Hogy aztán ők elmennek ha-
zulról, azon épen semmit se tessék csodálkozni. 
Estván bácsi felesége  nem BzUkölködik utó-
dokban. Nagyra nőtt, férjhezmenő  lányai van-
nak, akikre rá lehet bizni ilyenkor a házat, de 
meg nem is maradnak ók el sokára s az idő 
is korai. Szeged közel van s Estván bácsinak 
jók a lovai. A köves uton repülnek. Estván 
bácsin uj suba van, ami telerajzolódott most 
deres párákkal és ami — ba a nap is fel  talál 
sütni - olyan szépnek tünteti fel  Estván bácsi 
subáját, mintha csak ezllst vonalakkal lenne 
kihimezve. 

— A pipát ez alkalommal ottbon hagyta. 
Szivart BZÍ, szép világos, pettyes ötös szivart, 
amiről ugyan— tekintettel a hajuali időre—még 
•jem sokan vehetnek tudomást, Estván bácsi 
mégis egészen a hegyire veszi, hogy annál is 
hosszabbnak lássék. 

M ţ g ţ r k ţ z t ţ k a z o S S z ţ S t a v a s z i ú j d o Q S á g o k ! 

NŐI DISZKALAPOK NAGY VÁLASZTÉKBAN. 
Pototzky Márton divatüzletében Csíkszeredában. 
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Közigazgatási bizottsági ülés. 
Csikaterata,  1912. május 13. 

A vármegye közigazgatási bizottsága folyó 
bó 13-in tartolta meg rendes havi ülését Gya-
lókay Sándor főispán  elnöklete mellett Az 
ülésen részt vettek Mikó Bálint v. b. 1.1., Fe-
jér Sándor alispán. Fodor Antal dr. kir. köz-
jegyző, Bálint Lajos főesperes,  T. Nagy Imre 
gazdasági előadd, dr. Györgypál Domokos 
tiszti lőügyész, Homolay Lajos kir. pénzügy-
igazgató, Jeney László kir. ügyész, dr. Veress 
Sándor tiszti fSorvos,  Birtha József  árvsz. 
elnök, Lengyel Róbert kir. tanfelügyelő,  dr. 
Daradics Félix és dr. Kovács Gyárfás  ügyvé-
dek és dr. Élthes Gyula jegyző. 

A bizottság Márer Benő és társa fakeres-
kedö cég kérésére elrendelte a Gágótőalja-sö-
tétputnai tóQzemO iparvasut mütanrendöri be-
járását, melynek foganatosítására  folyó  hó 20-át 
tüzle ki és elnöknek kiküldötte Szász Lajos 
vm. főjegyzőt. 

A bizottság tudomásul vette a kereskede-
lemügyi miniszter leiratát, melyben értesítette 
a bizottságot, hogy az államépitészeti hivatal 
vezetésével Végh István egyidejűleg áthelye-
zett liplószentmiklősi kir. műszaki tanácsost 
bizta meg. 

A pénzügyigazgató jelentése szerint április 
havában egyenes adóban befolyt  36287 korona 
39 fillér,  a mult év hasonló havában 38896 
korona 94 fillér,  hadmentességi díjban 595 ko-
rona 26 fillér,  a mult év hasonló havában 266 
korona, belyegdij és illetékben 47642 korona 
88 fillér,  a mult év hasonló havában 11993 
korona 8 fillér,  fogyasztási  és italadókban 
23537 korona 18 fillér,  a mult év hasonló ha-
vában 23963 korona 84 fillér,  dohányjövedék-
ben 73086 korona 56 fillér,  a mult ev hasonló 
havában 66438 korona 3 fillér.  A bizottság a 
jelentést tudomásul vetle. 

A tanfelügyelő  bejelentette, hogy április 
hónapban az elemi népiskolákban igazolatlan 
mulaszlás a mindennapi tankötelesek részéről 
volt 1912. félnap,  az ismétlő-iskolákban 896 fél-
nap. Bírságpénz befolyt  356 kor. 31 fillér. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a bi-
zottság azon határozatait, melyek a gyimes-
középlok-hidegségi és t e k e r ő p a l a k i róm. 
kalh. elemi iskolákat községinek nyilvánították, 
— az erdélyi püspök felebbezése  folytán  fel-
oldotta és uj tárgyalást rendelt el. 

Államsegélyt utalt ki a csíkszeredai iparos 
tanonciskolának 1033 koronát, a gyergyószent-
miklósinak 1000 koronát és a ditróinak 760 
koronáL 

Ugyancsak a kultuszminiszter 50—50 ko-
rona jutalmat helyezett kilátásba az ország 
nagyobb helyein működő iparostanonc iskolák 
tanulói részére és Csíkszereda város iparos-
tanonc iskolája is felvétetett  50 koronával a 
jutalmazandók sorába. 

A csikrákosi áll. elemi iskolai épület fel-
állítása is dűlőre jutóit, mennyiben többszöri 
felierjesztésre  a kultuszminiszter 42,000 koro-
nát engedélyezett. 

Csikszentgyörgy község a jövő tanévtől 
kezdve egy áll. isk. tanerőt fog  kapni, fejlesz-

tetni fog  továbbá a gyergyőbékási áll. el. is-
kola is : Gyergyóbékás—Domukon és Zsedán-
teleken 1—1 tanerővel. 

Csikvármegye községi és felekezeti  tanítói 
fizetés  kiegészítői korpótlék, valamint személyi-
pótlék cimén jelenleg 77690 korona évi állam-
segélyben részesülnek a kultuszminisztertől. 

A csíkszeredai elemi iskola kibővítését a 
kultuszminiszter ez idő szerint nem engedé-
lyezte, mi mindenesetre igen sajnálatos kö-
rülmény és állandó mizériák kútforrása  és se-
hogy sem méltó a vármegye székhelyéhez. 

A kulluszminiszter továbbá Csikszenttamás 
községet a róm. kath. iskola részére eddig 
nyújtott segély további kiszolgáltatására kö-
telezte. 

Analfabéta  tanfolyamok  tartattak Gyergyó-
remetén, Bélboron, Gyimesen az állami és 
Csikcsomortánon a róm. kath. iskolákban. 

Várdotfalván  elismerésre méltó érdemes 
munkásságot fejtenek  ki Márton Emília és Pé-
ter Sándor róm. katli. tanerők. 

A bizottság az árvsz. elnök, kir. ügyész, 
államépitészeti hivatal és törvh. főállatorvos 
jelentéseit tudomásul vette. 

A törvényhatósági főállatorvos  az állatiét 
szám összeírásának megbízhatatlanságáról tetl 
jelentést, melynek orvoslását abban találja, 
hogy jövőre az összeírás bejelentő-lapok ki-
osztásával eszközöltessék, melyeket minden 
állallulajdonos maga állítana ki, ami a meg-
bízhatóságot biztosítaná. 

Az állategészségügyi állapot a vármegyé-
ben kielégítőnek mondható. Itt-ott szórványo-
san léptek fel  állatbetegségek, de az óvintéz-
kedések mindenütt idejekorán megléteitek. 

A tiszti főorvos  jelentése vármegyénk köz-
egészségügyi állapotáról szintén kedverőnek 
mondható. A főorvos  előterjesztette a gyer-
gyói és csíkszeredai közkórházak költségveté-
sét. Ez utóbbinak költségvetésében az ápolási 
nap 1 korona 82 fillérre,  tehát egyszen-e 28 
fillérrel  emelkedett, ami a sebészeti osztály 
felállításával  és ennek nagy kiadásaival állott 
elő. A költségvetést előadó tiszti főorvos  nagy 
gonddal szerkesztett és széleskörű, ritka ala-
possággal kidolgozott javaslattal támogatta, 
melyet ezenkívül hosszas és mindig érdekfe-
szítő fejtegetéssel  kísért. A dr. Hirsch Hugó 
sebész-orvos kiváló vezetése alatt álló sebé-
szeti osztály már az első évben 8000 korona 
többköltséget jelent és a tömeges betegfelvé-
telek a kórház sürgős kibővítését teszik szük-
ségessé. 

Ezután a főorvos  előterjesztette a községi 
és körorvosok telemelt lakpénzének életbelép-
tetését a községekre kivetett egyenes állami 
adó arányában. 

I. A szépvizi kör áll Szépviz, Csikszent-
mihály, Csikszentmiklós, Csikborzsova, Va-
csárcsi, Göröcsfalva,  Csikrákos községekből, 
hol a körorvos részére 600 korona lakpénz 
van megállapítva. Ebből a törvény értelmében 
a székhely községe felét,  azaz 300 koronát, 
az adókulcs alapján a többi 300 koronából 
Csikszentmihály 96, Csikszentmiklós 80, Csik-
borzsova 20, Vacsárcsi 36, Göröcsfalva  20 és 
Csikrákos 48 koronát fog  viselni. 

D. A várdotfalvl  kör áll Várdotfalva,  Cso-
botfalva,  Csikcsomortán, Csikpálfalva,  Csik-
delne, Csiktaplocza, Csikcsicsó és Madéfalva 
községekből. A megállapított 400 korona la-
káspénzből Várdotfalvára  esik 200 korona; 
Csobotfalvára  20 korona, Csikcsomortánra 12, 
Csikpálfalvára  16, Csikdeinére 16, Csiktaplo-
czára 52, Csikcsicsóra 48 és Madéfalvára  36 
korona. 

III. A gyimesi kör áll Gyimesbűkk, Gyimes-
felsólok  és Gyimesközéplok községekből. A 
megállapított 400 korona lakáspénzből Csik-
gyimesbOkkre 200 korona, Gyimesf  elsői okra 52 
korona, Gyimesközéplokra 148 korona. 

IV. A csikszentmártoni kör áll Csikszent-
márton, Csikszentgyörgy, Csikbánkfalva,  Csik-
csekefalva,  Lázárfalva,  Kozmás és Csikmena-
ság községekből. A megállapított 500 korona 
lakáspénzből esik Csikszentmártonra 248 ko-
rona; Csikcsekefalvára  72 korona, Csikszent-
györgyre 56, Csikbánkfalvára  36, Lázárfalvára 
16, Kozmásra 40 és Csikmenaságra 32 korona. 

V. A csikszentsimoni kör áll Csíkszentsi-
mon, Csalószeg, Csikverebes, Tusnád, Csik-
szentimre és Csikszentkirály községekből. A 
megállapított 400 koronából Cslkszentsimonra 
200, Csatószegre 28, Csikverebesre 8, Tusnádra 
80, Csikszentimrére 48 és Csikszentkirályra 36 
korona. 

VI. A gyergyótölgyesi kör áll Gyergyótöl-
gyes, Gyergyóholló, Borszék és Bélbor közsé-
gekből. A megállapított 600 korona lakáspénz-
ből Gyergyólölgyesre 300 korona, Gyergyó-
hollóra 48 korona, Borszékre 200 és Bélborra 
52 korona esik. 

VII. A kászonaltizí egézségűgyi kör áll Ká-
szonalliz, Kászonfeltiz,  Kászonimpér, Kászon-
jakabfalva  és Kászonujfalu  községekből. A 
megállapított 400 korona lakbérből Kászonal-
tizre 200 korona, Kászonfeltizre  48, Kászon-
impérre 40, Kászonjakabfalvára  62 és Kászon-
ujfalura  52 korona esik. 

Megállapittatott továbbá az arány, melyben 
a szépvizi és várdotfalvi  egészségügyi körök a 
körorvos uli általányához járulni kötelesek. 

Az ülés végén szokásos indítványok ezút-
tal elmaradtak s ezzel az ülés véget ért. 

Szép nyelv. 
— Fái tanár levele latrán diákhoz. — 

Édes  öcsém ! 
A mint a minap levelemben is írtam, a mi 

drága magyar nyelvűnk még korántBem kel-
lően pallérozott. Nagy kár, hogy már diák-
korában" nem figyelmeztetik  a maryar ifjút  a 
mai irodalmi nyelvnek bizonyos durvaságaira. 
Az irodalmi nyelvben ugyanis oly képzőket, 
ragokat, stb. használnak, amelyek jelentősen 
rontják a magyar beszédet. Különösen sérti, 
Fiam, az én füleimet  az az átkozott —l&g, 
leg.  Nagyon otrombává, darabossá teszi a mi 
kedves nyelvűnket; holott teljesen pótolhatná 
azt az -an, en. Éppen ilyen rutul hangzik az 

-ag Is, amely állitóaa főnévi  és melléknévi 
képző. Lehetetlen azonban rá nem mutatnom 
a -de,  -de  képzőre, mely szintén hozzájárul a 
beszéd artikulátlaaságához éa vaddá, fecse-
gővé teszi Árpád hagyatékát 

Hogy inkább belásd igazságomat, ime ide-
iktatok egy magyar szöveget kétféle  kiadásban: 

a) Hibás: 
„A harcterepen bántólag hatott az olaszok 

azon sértőleg gonosz eljárása, miszerint a ka-
tonai ápoldút lövegekkel ostromolta. Előbb nz 
volt az általános hiedelem, melyszerint n lö-
vegostrom látszólagos, ámde a hozzávatóleges 
térbecslís után kitűnt, bogy az ellenség lö-
vegei hihetőleg kárt okoztak. Nemsokára meg-
tudták a valót: a kórodát olvatag lövegekkel 
(expanzív) támadták. Eltekintve attól, hogy a 
hágai békekonferencia  megtiltotta e golyók 
használatit, mar emberileg is elítélendő e lö-
vegek alkalmazása, mert hiszen egy olvatag, 
lágy löveg százszorta inkább zúz, mint akár 
öt más golyó, lenne bár a leghatékonyabb lő-
porral beadagolva.' 

b) Helyesen: 
.A harcmezőn bántóan hatolt az olaszok-

nak ama sértően gonosz eljárása, hogy a ka-
tonai ápolóhelyet lövésekkel ostromolta. — 
Eleinte azt hitték, hogy a lövésekkel való tá-
madás látszó; ámde a hozzávető térbecslés 
után kitűnt, bogy az ellenség lövései hihe-
tően kárt okoztak. Nemsokára megtudták a 
valóságot A kórházat nyúló (expanzív) tölté-
sekkel ostromolták. Eltekintve, hogy a hágai 
békekonferencia  megtiltotta e golyók haszná-
latát, már emberségből is elítélendő eme töl-
tések alkalmazása. Mert hiszen egy olvadó, 
lágy gólyó százszorta inkább zus, mint akár 
öt más, lenne bár aa a leghatásosabb puska-
porral töltve". 

Nemde, kellemesebb a Te fülednek  is az 
utóbbi forma?  Míg ellenben a másik sérti a 
hallásodat, bántja a nyelvérzékedet mert ama 
vandál képzés tönkreteszi azépszavn nyelvünket. 

Látod, öcsém, én kevesebbet törődök a 
etimológiával, mint a széphangzással. A szó-
sznrmaztatástan jogait respektálom, de p. o. 
egy dalár,  esiély, stb.-féle  szavakat nincs 
kedvem tudálékos dölyffel  mellőzni, mert lám, 
azok igen kellemes és jóhangzásu szók, noha 
helytelen képzéBŰek. 

Általában az a benyomásom, bogy az -ár, 
-ély, -ály, végll szók igen hatásosak és bá-
josak. Te nevetsz ezen, de én, aki rajongója 
vagyok a nyelv pallérozásának, gyakran gyö-
nyörködve mondogatom magamban: .Mily szé-
pen hangzik: estély,  nedály,  hatály,  dalár, 
futár,  szenvedély...*  Mondom, Te nevetsz. 

— Az ülésen egy kissé félredttl  s ugy le-
gyint hasa alá a lovaknak, mire a jó vérU álla-
tok sem gondolva a kényes rakománnyal, 
megkezdik a futást  s E r z s ó k asszony 
amint valamicskét jobban hátrabillen — talán 
aludt is egyet azóta — egy üveg mégis eltö-
rik valahogy. 

— Nagy zúgás hallatszik élűiről. Erzsók 
asszony ugy összehúzódik erre, hogy a feje  — 
amin pedig most szép báreony kendő díszlik 
— alig látszik ki a szekér fenekéből.  Ő érzi 
legjobban a tragikus helyzetet Nem is szól 
hát semmit 

— De épen a pálinkás bntyélia I Mán bogy 
kénálom mög most a sógort! 

— Héjába I csak asszonynéppel ind ujjon az 
embör I 

— Erzsók néninek egy BZÓ ellenvetése sínes. 
— H[)a I nagy dolog is az a pálinkás butyélia I 

— De azért csak elérik a várost. Majd 
lassacskán haza is következnek. 

— Otthon aztán neki látnak a nagy mun-
kának. Tele van a ház böllérekkel: asszony 
ember, gyerek leány, ennyi van most itt a 
szomszédokból, hogy bajos volna hamarjában 
számon tartani. 

— Estére aztán megérkeznek a vendégek. 
A jegyző, meg a tanító ur is. Az ösazes asz-
talokat megterítik, aa uri vendégek elé fehér 
abrosz jön, no meg a jobbfajta  .eszeájgok", 
még a tányérokat Is megcserélik, a boros 
üveg azonban egyforma  marad mindenki 
előtt Mikor aztán behozzák a menyecskék az 
első tál ételt, a jó tyúkhús vagy a sertés-
aprólékból készült levest, a flatai  legények kö-
zül egy, pálcával hangosan megkopogtatja a 
gerendát, nem felejtvén  ki az ősi versezetet 
sem, miközben Bzinűltig meg telnek a tányé-

rok s aki nem ügyel, bizony az első fogásnál 
is hamarosan jóllakhatlk. 

— Debát miféle  dolog is volna ez I Mikor 
most jön a legízletesebb s legfelségesebb  éte-
lek egyike, a — töltött káposzta! Óh de ne 
higyjed szegény halandó, hogy valami kicsinyke 
töltelékekkel. 

— A háziasszony — mielőtt odapillanthat-
nál — csak hármat-négyet hirtelen bele 
hengerget a tányérodba, közben egy kis ká-
posztával is megrakja — színültig, a Mári néni, 
Zsófi  asszony, Panna, Kati, Jnli meg körülfog-
nak, hogy hát miért nem eazel, talán bizony 
valami bajod esett, vagy nem vagy szokva az 
egyszerű ételekhez, ugyanbizony vagy talán 
el is felejtettek  kínálni a nagy zűr-zavarban 1 

— 6b, óh I 9 mire kivágnád magadat illő 
udvariassággal, egy asztalnagyságn kis tepsi 
jelenik meg a láthatáron s amit az egyszeri 
székely ember mondott hogy a töltött káposz-
tánál .kivették", te szeretnéd, hogy kivesse-
nek. De nincB időd mos! eféiéken  gondolkodni, 
mert hisz el Is van torlaszolva a kijárat, de 
meg egyébként ÍB argusszemekkel nézik In-
kább a kimenőket, mint a bejövöket. Ha csak 
aa asztal alalt nem — menekülésre nincs mód. 
Sőt azt mondom, az asztal alatt is kevés üres 
helyre akadnál, itt levének elhelyezve Mihály, 
Gergely, BarabáBs János sógor csizmái, amelyek 
bár eltelve most a nagy gyönyörűségtől, nem 
igen mozdulnak, tehetetlenségüknél fogva  még 
nehezebben mozdíthatók. 

— Már-már te is mozdulatlanak érzed 
magadat, a barátság még csak most kezdődik. 

— Idáig uií módra szét voltak osztva a 
pohaarak, most azonbaa hirtelen összekeve-
rednek. Hol az egyik, hol a másikból kínál-
nak s jqj 1 ha visszatalálnád utasítani. Micsoda 
megsértése volna ez a társaságnak I 

— Mindezek mig történnek, nagy tálakban 
eléd kerülnek a fánkok,  különféle  kiflik  s tész 
ták nem kevés lekvártartalommal' s bizony te 
Inkább szeretnéd ottkűnn a holdas éjszakát 
nézni, mint ezeket a megrakott tálakat 

— A szomszédodnak kézen-közön most 
kicsiny félliteres  poharacska kerül a kezébe s 
ezzel kezdi a kinálkodást, részvétének adván 
kifejezést  bogy a tiédet ellopták. Pedig de 
hogy lopták, csak isznak belőle. Az asszonyok, 
akik férjeik  poharához rettegve nyúlnának, a 
te szerényen meghúzódó cifra  kupádhoz for-
dulnak s szódával felfecskendezve,  végigkinál-
ják a szomszédságot 

— Ugy éjféltájban  aztán megkísérled a 
felemelkedést  Most már kínálkozik alkalom is, 
mert a fiatalság  ég a táncért Tűrhetetlen me-
leg kezdődik. Vigyázz nehogy elragadjon valami 
nemes hév, mert akkor reggelig sem kerülsz 
haza. 

— A tánc amily uép, annyira fárasztó.  S 
ha az első tanyai menyeske mosolyára össze 
találod Ütni a bokádat, Illetlenség nélkül abba 
sem hagyhatnád. Merthát enuyl érzéke a nép-
nek is vanl Azért tanácsosabb, ha csendben 
meghúzod magad valami széken, igy nyugod-
ván ki a vacsora fáradalmait  Mikor aztán már 
elég tüzes a hangulat s nem is tndnak annyira 
ügyelni — kereket oldhatsz. Igaz, hogy egy 
hónapig fogsz  élte hallani de hát egy disznó-
tor lakodalom s ott az Alföldön  erős szer-
vezet kell hozzá. 

— Valahányszor a tél közeledik, mindannyi-
ssor mosolyogva gondolok vissza az én disz-
nótorjaimra, hol többet szenvedtem (no nem 
egészen szó szerint) a nagy vendégszeretettől, 
mint valaha s mikor egy-egy meghívásnak ele-
get tehettem, mindig mintha valami nehéz be-
tegségen estem volna keresztül. 

— Óh édes nép vagy te magyar népem I 
Űtöd-vered még az apádat is a politikában, a 
választásokon kibaktatod a véredet, intríkálsz, 
áskálódol a jóbarátok, pörölsz az atyafiiak,  gu-
nyolódol a haladók ellen — analfabéta  maradsz 
— de ba megteríted az asztalodat nincs náladnál 
boldogabb nemzet a világon. 

Az uj állatkert akváriuma.*) 
(P.) Feszült figyelemmel  váija a közönség, 

hogy a főváros  több mint négymilliós kiadá-
sának eredménye: az uj állatkert a nyilvá-
nosság elé kerüljön. Vájjon a sejtelmes sárga 
kerítés mögött három év óta folyó  lázas mun-
kálatok kielégitik-e egyelőre kíváncsiságát 
majd tudományszomját ?! Az állatkert épí-
tésvezetőségének kttlönös szívessége folytán 
módunkban áll, hogy a minket első sorban 
érdeklő akváriumok elrendezésével már most 
megismertessük olvasóinkat. 

Állatkertünk teljesen eredeti alkotás; nem 
indul semmiféle  külföldi  minta után. A léte-
sítők alapelve a tervezésnél az volt boSS 
minden állat természetes környezetében érzi 
magát legjobban és nyajtja magáról a leg-
igazabb képet E mellett arra törekszenek, 
hogy lehetőleg az egész állatvilágról adjanak 
áttekinthető teljes képet és ezért eltérve a 
régi Bzokástól, nemcsak a nagy állatfajokat, 
hanem azokkal együtt a kisebb és alBÓbb-
reodű állatokat, sőt a vízben élőket ia be 
akarják mutatni. 

Éppen ezért óriási tanulmány, fáradságos 
utánjárás és bosszú időn át gyűjtött szaktu-
dás kellett minden egyes pavilion megalko-
tásához. Fővárosunk szerencsésnek mond-
hatja magát, hogy e nagy munka vezetésére 
Lead! Adolf  dr. Igazgatót nyelhette meg, aki-

* Aa q) állatkert május 30-án nyílik meg, 
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mert iskolás flu  vagy ég a tanáraid a fejedbe 
vertek a származástani szabályokat Szabály... 
Nézd, ez is milyen keleties lágysággal lendül. 
K bájos kilendÖlésben jelentős szerepe van a 
jámbusnak, mely ama képzővel gyakran kar-
öltve jár. Az -81—ély—ály,  végződésű szavak 
a Domioativussban ugyanis csaknem mind |am-
busi dallamuak. És es kedvessé teszi a ezét. 
Lám, ha azt mondom: eszesség, dalos,  esek 
ugyebár helyesen képxett ssók, de mégis ször-
nyen, laposak, mert hiányaik belőlllk a jam 
busi lendület íme, Fiam, nekem hiába beszél 
akárki, a azépbangzáa a* első  irányelv,  a 
szószármaatatástanl formulázás  nem is a má-
sodik, hanem — a legutólsó. 

Azt is tanitották a Te fiatal  tanítóid, hogy 
a -latik, tetik rosszul hangzik; s lám, ebben 
igazságuk van. üz az igealak az én hlllésea 
füleimben  fokozza  a fájdalmakat  Ugy jön ne-
kem, mintha kalapácsolnának, vagy óraketye-
gést hallanék. .Tudtul adatik... közhírré téte-
tik... alkalmaztatik.. taníttatik... elintéztettetik .* 

Hanem a mikor azt tanítják Neked, hogy 
az -aadó,  -endő,  nem magyaros, vagy szokat-
lan: ne törölj ezzel I Az én jó elvem szenie-
eili létjogát, mert ez az alak dallamossá, 
hangzatossá teszi a magyar beszédet, Kieme-
lendő  Szépen nekilendülő szó. Skandálása: 

A szó szépen hangzik evvel a járu-
lékkal és emellett bizonyos, hogy nz ó, ő, 
hang a szó végén mindég kellemes. U. i. igy 
kedvesebben csendül el a BZÓ ; be van tetőzve, 
ki van kerekitve. Ellenben a k-val és g-vel 
végződő szavak, ba előtt  öle magánhangzó 
van, befejezetlenül,  szinte drasztikus dm va-
sággal hangzanak, mintha kettévágnák. Csu-
tak, adag,  fojtanak,  zuhatag,  zsák,  forga-
tag, cövek, bádog,  agyag, lucsok,  gazdag, 
mag. Vagy nem Bzebbek-e: kendő,  olvadó, 
zengő,  hintó, adandó,  jelenté,  in'ö,  mező. 
olvasó, altató,  kérdező,  helyező,  helye-
zendő,  rianó, riadó,  induló?... 

Nem kedvesebbe ez a vers: 
/ „Zengő fülemile, 

Mikor jősz már elő, 
Te bújó kis dalár, 
Szép dalt énekelő ?..." 

Mint ez: 
„Ledőlt a sok csutak, 
8 kiáradt a patak; 
örültek a halak." 

A rossz hangzáBt itt nagyon előmozdította 
a kellemetlen szók halmozása. Bizonyos, hogy 
az -ag, -eg, -ak, -ek, -ok, -nk végződésű szók 
gyakori előfordulása  kellemetlenül érinti hal-
lásunkat, bármily szabatosan képzett (vagy 
akár eredeti") szók is. 

Egy szónak Is száz a vége. Kiarn, Te is a 
jihangzásra vigyázz elsősorban. írogatsz is 

már a lapokban. Hát ir| szépen, mert ami 
édes Székelyföldünkön  is nagyon rontja nyel-
vünket a túlságos iskolaszag, a gramatizálás. 
Tehát még egyszer: a szépbangzás.'... 

(Éppen ezért kerüld el ezeket a borzasz-
tóságokat is: tvegose, „Ób, édeske,  szent 
gyermeceke  (régi egyh. é.)' stb., mert ez a 
csemmegtetés  nem válik a lassan szépülő 
nyelv előnyére^ 

Isten Veled, Drága PiBtal Szeresd forró 
székely sziveddel nemcsak a hazát, hanem 
azt a kincset is, amelyben él a nemzeti" 

ölel öreg tanárod: Pál. 
Földes  Zoltán. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Diazpolgárrá választás. Csikezen Ham ús 

község képviselőtestülete f.  évi május 9-én tar-
tott képviselőtestületi gyűlésén egvhangu lel-
kesedéssel nárai Náray Szabó Sándor dr. mi-
niszteri tanácsost díszpolgárrá választotta. A 
képviselő-testUletból alakított küldöttség Tóth 
László jegyző vezetése alatt a napokban fogja 
a díszpolgárrá választásról szóló oklevelet Buda 
pesten átadni. 

— Uj osendör szakaszparanosnoksag 
Gyergyótölgyesen. A magyar királyi csend-
óraégnél rövid időn belUI nagyszabású újítást 
léptetnek életbe. — Ez az újítás egyrészt a 
csendőrség létszámának emelését, másrészt a 
határszéli szolgálat megjavítását célozza. A 
tervezet szerint öt uj csendirszárny alakul 
Pelrozsény, Sepsiszentgyörgy, Ipolyság, Rima-
szombat és Karánsebes székhellyel, Buzitoon, 
T ö l g y e s e n , a Kazán-szorosban, Zernyes 
ten, Léván- éa Sárváron pedig különálló sza-
kaszparancsnokságot léteBÍtenek. Ezekkel 
uj szárny- és szakaszparancsnokságokkal kap-
csolatban három uj törzstiszti (egy ezredesi, 
egy alezredesi és egy őrnagyi) átllást is rend 
szeresitenek és törzstiszti különítvényt létesí-
tenek Pancsován, Marosvásárhelyen, és Nagy-
szebenben. Az összes erdélyi határmeoti rae 
gyék csendőrséget a brassói kerülethez fogják 
csatolni és az erdélyi őrsök az exponált, he-
lyeken fokozotabb  szolgálatot teljesítenek. — 
Célszerű újítás lesz az, hogy a Kománia és 
Szerbia határa mentén felállítandó  uj őrsök az 
állatcsempészetet és a kivándorlást szigorúan 
fogják  ellenőrizni. Ebből a célból a határon 
a batárt jelző kövek közelében őrházakat épí-
tenek öt-öt főből  álló őrs számára. Az állat-
csempészés megakadályozására azt ÍB tervezik, 
hogy a polgári állatorvosok katonai fegyelem 
alatt fognak  állani és a hatá^zéli csendőrség 
minden őrse a határié! negyven kilóméteren 
belUI egy-egy emberr»i lesz megerősítve, i 
kinek azután az lesz a föladata,  hogy az ál 
lattörzskönyveket ellenőrizze. Az Aldunán a 
csendőrök motorcsónakon fogják  nehéz szol 
gálatukat teljesíteni, a mi mindenesetre igen 
Üdvös újítás. Most az életbeléptetés előtt he-
lyénvalónak tartanok, ha az illetékes körök 
lépéseket tennének az irányban is, bogy Gyi-
mesen, hol a határszéli rendőrkapitányságnak 

Bzlntén kirendeltsége van, állítsanak fel  még 
egy csendőr szakaszparancmokságot, mely a 
fentebb  emiitett célokat és feladatokat  foko-
zottabb mérvben szolgálná a határvédelem 
szempontjából. Ennek megvalósítása pedig — 
ugy gondoljuk — nem ütközne nehézségekbe 
annál kevésbbé, mert az újítások még életbe-
léptetve nincsenek. Épen ezért a szüksé-
ges lépéseket soron kívül kellene megtenni. 

— Halálozás. Bayler Kálmán marosvá-
sárhelyi kir. ítélőtáblai biró folyó  hó 9-én 43 
éves korában hosszas szenvedés után meg-
hált. Elhunyt a helybeli kir. törvényszéknél 
éveken át működött és már akkor feltűnt 
rendkívüli képzetségével. A tábla területén 
jogász körökben nagy tekintélynek örvendett. 
Pályáján gyorsnu haladt, korán érte el a táb-
labírói rangot és szomorú elhunyta egy gyors 
és fényes  karriernek vágta el útját. Halálát 
neje Kőváry Elza, volt erdőmesterflnknek.  je-
lenleg komáromi föerdőtanácsosnak  leánya és 
négy kiskorú gyermeke gyászolja. Temetése 
folyó  hó 11-én a jogászvilág és gyászoló kö-
zönség óriási részvéte mellett ment végbe. 

— Törvényhatósági tagok értekezlete. 
Oyalókay Sándor főispán  a vármegye tör-
vényhatósági bizottsági tagjait, a közeli tör 
vényhatósági választásokkal kapcsolatban,folyó 
hó 18 án, délelőtt 9 órára a vármegyeház 
kisebb tanácskozási termébe szűkebb körű ér-
tekezletre hivta össze. Az értekezlet hivatva 
tesz a betöltendő hét tisztviselői, köztük kél 
fŐBZolgabirói  állásra beható eszmecserét foly-
tatni, hogy a lehetőség szefint  egyöntetű meg-
állapodást hozzon létre. Értesülésünk szerint 
mintegy 40—60 meghiVó bocsájtatott ki a 
vármegye minden részébe pártpolitikai állás-
pontra való tekintet nélkül. 

— Plébánost vissga. Bodó József  ditrói 
káplán a plebánosi vizsgát sikerrel letette. 

— Májusi menetrend. A magyar állam-
vasutaknak május 1-én életbeléptetett menet-
rendje szerint a vonatok vármegyénkben 
ugyanazon időben közlekednek, mint a mult 
évben, h részletes menetrend lapunk más he-
lyén olvasható. 

— A békást szoros megnyitása. A 
békási szoros megnyitása e héten megtörtént. 
Felesleges hangsúlyoznunk, hogy a természeti 
szépségekkel pazarul megáldott szoros egy 
valóságos világpanoráma, mely azonban jó-
részt még ismeretlen az ország és külföld 
előtt. Maga a több kilóméteren sziklák alatt 
és között elvezető békási ut, melynek munká-
latai Kőszeghy László kir. mérnök vezetése 
alatt serényen folynak,  — egyike az ország 
legszebb műszaki munkáinak. Az építésveze-
tőség ez uton is figyelmezteti  a közönséget, 
bogy a párját ritkító látványosság bármikor 
megtekinthető, kivéve a napnak reggeli 7—8, 
déli 12-1 és esti ti—7 óráját, mikor a seré-
nyen folyó  robbantások miatt a közlekedés 
életveszélyes. A uapnak többi idejében azon-
ban teljesen veszélytelen a kirándulás és ér-
deklődőknek készséggel adnak útbaigazítást a 
hely'Bzinén. 

— A Csíkszeredai Halásztársaság 
megrendelte a földmivelésűgyi  minisztérium 
kiadásában megjelenő „Halászat* cimú szak-

lapot, mely tartalmas és válozatos szakcikkei-
a halászat ügyét lelkesen szolgálja. — A lap 
Albert Ödön pénztáritoknál a tagok rendelke-
zésére áll, kinél az időnként rendezendő tár-
sas halászatok ideje Is megtudható. 

— T í z é v e s ta l&lkozó. Osztály-
társaimat, kik 1902 évben Csiksomlyón 
velem együtt érettségiztek, es uton em-
lékeztetem a tiz éves találkozóra és 
kérem, hogy annak előkészítése végett 
címüket sürgősen közöljék dr. ftlthes 
Gyula vármegyei aljegyző (Csíkszereda) 
barátunkkal. Brád, 1912. május 9. Kar-
dos Árpád Bzolgabiró. 

— Hadarak és fák  napja. A „madarak 
és fák  napja* újból nevezetessé teszi a csik-
rákosi, göröcsfalvi  és a vaesárosi áll. eL nép-
iskolák növendékeinek folyó  bó 9-én megtar-
tott ünnepélye. Mint a mult évben, ugy most 
is az Isten szabad ege alatt, az ős fenyvesek 
árnyékában, a tarka virágok ölén, a csicsergő 
madarak dalai között fogadta  meg, majdnem 
500-ra menő növendék, hogy lelkes védői, sze-
rető barátai lesznek a madarak és fáknak. 
Szeretetüknek nemes bizonysága az a sok 
szép vere és ének, amelyeket a természet ölén 
oly kedvesen adtak elő, valamint az a buzgó 
törekvés, hogy mindnyájan az .Országos Ifjú-
sági Madárvédő Liga" önkéntes leventéi kí-
vántak lenni. Az itjusághoz Csutak Gáspár és 
Fodor Miklós tanítók intéztek egy-egy kedves 
beszédet. Mi pedig, kik ezen tanulságos és 
szivnemesitő ünnepségnek bámulói voltunk, jól-
eső érzésekkel s ama reménnyel távoztunk a 
kisded gyermeki körből, hogy adja Isten va-
lóra válni, madárdalossá tenni az erdőkben is 
letarolt hazánkat. 

— Kitüntetett osendőrók. A vármegye 
területén a közbiztonsági szolgálat terén ki-
fejtett  buzgó és eredményes működésért ke-
rületi dicsérő okiratot nyertek Gálfl  Ferencz, 
Pál Mózes, és Gergely Lukáca címzetes őr-
mesterek, továbbá a közbiztonsági Bzolgálat 
teréu kifejtett  tevékenysegért és példás maga-
viseletért nyilvános dicsérétben részesittettek. 
Baricz József  és Gálfl  Ferenc címzetes őr-
mesterek. A kitüntetések derék csendőröket 
értek. 

— Csíkszereda éa Oyergyóaaentmiklóa 
a városok kongresszusán. magyar vá-
rosok országos kongressusának folyó  bó 17. 
és 18-án Budapesten tartandó II. egyetemes 
ülésére tömegesen érkeznek a kongressns 
központi irodájához a bejelentések. A kong-
resszuson való személyes részvételüket beje-
lentették dr. Ujfalusi  Jenő és Orel Dezső pol-
gármesterek is. 

nek ugy elméleti, mint gyakorlati készültsége 
biztosiţja a nehéz feladat  sikeres megoldását. 

Az állatkertnek arénauti bejáratánál a nagy 
tó közelében emelkedik a pálmaház, az a 
magasan ivea üvegpalota, melynek belsejében 
a melegövi flóra  díszeit mutatják be. Ez alatt 
a terjedelmes épület alatt félig  földbe  mé-
lyítve rendezték be az akváriumot, amelynek 
medencéi a tengeri s édesvízi állatokat fog-
ják magokba fogadni. 

Általában igy szokták a nagyobb akvári-
umokat elhelyezni, mert a földbe  mélyítve 
könnyebben biztosithatják a temperatura ál-
landóan mérsékelt hőfokát  Nevezetesen fon-
tos követelmény, hogy a tengeri víz hőfoka 
a medencékben csak 10—12 C. fok  között ma-
radjon. Földalat épHkezvéfi,anyár  és tél kivttlról 
jövő hatásváltozását lehetőleg kiküszöbölik. 

Azonban más oka Is van annak, hogy a 
föld  alá vezetik a közönséget a nagy, vízzel 
telt medencékben folyó  eleven élet szemléié-
Bére. Érdekesebbekké, sajátságosabbá tehetik 
ily módon a néznivalót; a néző homályos 
boltozat alatt áll, a medencék vizét pedig kí-
vülről és felülről  világítják; a kép tehát 
élénk és hatásos. 

Széles lépcsőn tágas boltozat alá jutunk. 
Itt van 30 drb.-ból álló medencecsoport elhe 
lyezve. Eg}' része középen, a másik kétoldalt 
jobbra-balra foiyósószerü  mélyedésben. 

Az 1—19-ig számozott medencék a ten-
geri, a 20—30-ig ssámozottak az édesvízi ha-
luk számára való. A medencék magnk tulaj-
donképpen a boltozat oldalfalai  mögött van-
nak. Ez a boltozat kívülről koráitokkal, kagy-
lókkal van díszítve. Az egyes medencék üveg-
táblái, melyekev benézhetünk, 1-06 m. magas 
15-3-0 m. beásnák. Belülről élénk válto-
zatban tárolnak elénk a vizfenék  képel. Egyik 

sziklás, másik kavicsos; a harmadikban Ismét 
egy elsülyedt ladikot látunk, amott megint 
dua növényzetet s igy tovább. 

A boltozat mögött a nézőközönség részé-
ről észre nem vehető módon folyhat  a me-
dencék gondozása, tisztogatása éa a bennük 
élő állatok ápolása. A csőrendszerek, szűrők, 
laboratóriumok stb. Bzintén ott vannak és igy 
tulajdonképpen csakis akkor ismerhetjük meg 
az egész technikai részt, ha a boltozatok 
mögé kerülünk. Ez az egész hátsó rész fe-
lülvilágítóból kapja a fényt;  este pedig min-
den medence fölött  kigyullad egy-egy villa-
moslámpa. 

A tengeri balak számára való rész bo-
nyolódottabb. A tengervíz nagyon drága viz, 
azt nem lehet folyton  felváltani,  elfolyni  en-
gedni, mint az édes vizet, amely felhasználás 
után egyszerűen a csatornába folyik.  Azt ál-
landóan njra s njra kell használni, folyton 
keringtetni; de hogy mindig jó maradjon, 
bepréselt levegővel kell szellőztetni, szűrőkön 
átvezetni, hogy újból megtisztuljon. Ilyen mó-
don bosszú iveken át mindi j egy és ugyan-
azt a vízmennyiséget használhatjuk, különö-
sen akkor, ha az egész, mennyiségnek egy-
harmadrésze állandóan pihen. Még egy körül-
mény nehezíti meg a tengeri akváriumok be-
rendezését: az, hogy a sós víz mindenféle 
anyagot megtámad. Csak a cementbeton, 
porcellán, üveg és kaucsuk tud ellenállni 
maró hatásának. Szoktak ugyan ólomcsöveket, 
vagy belül zománcos vascsöveket is használni 
a sós viz vezetésére, azonban még igy is 
előbb-utóbb megkékül, megsötétedik a viz 
színe és az állatok elpusztulnak benne. 

A tengermelléken, hol mindennap friss  víz-
zel rendelkeznek az akváriumok, persze sok-
kal könnyebb a helyzet: ott a friss  töltéB 

alig kerül költségbe. Ahol azonban évtize-
dekre készítenek egyszerre müvizet, ott a viz 
minőségét nem szabad fémcaőnek  használatá-
val napról-napra rontani, mert különben nagy-
bamar bekövetkezik az idő, hogy uj vizet kell 
készíteni. 

Ez pedig költséges, sok munkával jár és 
nagy gondosságot igényel. Ezért használnak 
kaucsuk csöveket, porcellán összeköttetéseket 
és kemény gumi-csapokat, könyököket, sót a 
szivattyút ia ezekből az anyagokból készítik 

A budapesti állatkerti akvárium Bzámára 
60,000 liter sósvizet készítettek a régi ber-
lini recept szerint, amely az Adria vízminő-
ségének felel  meg. HiBzen a legtöbb tengeri 
állatot a Quarneióból fogják  kapni, azért en-
nek vizét állították elő. Az Északi-tenger vize 
pl. sokkal bigabb, mint az Adriáé. 

A tengeri viz összetételét analízis révén 
régóta ismerjük. A benne foglalt  sókat kellő 
arányban keverhetjük és feloldhatjuk.  Azon-
ban olyan sók is vannak a tengeri vízben, 
amik csak nagyon nehezen és alig oldhatók; 
ezeknek belekeverése a vizbe kevesebb gon-
dosság mellett nem igen Bikerül és ez akkor 
annak minőségére és átlátszóságára befolyás-
sal is van. Ha azonban eltalálták a vizkészi-
tésnek helyes módját, akkor ebben a müviz-
ben éppen olyan Bikerrel lehet a tengeri ál-
latokat eltartani, mint a tengerből merített 
természetes vízben. 

Az egész vízmennyiséget következőkép 
osztották el a budapesti akvárium meden-
céiben : 20,000 I., tehát V.-ad rész jut egy-
szerre az állatokat befogadó  medencékbe, 
'/•-ad része a földalatti  rezervoárban pihenés 
'/•-ad rész a Bzlvattyu segítségével a felső 
víztartóba kerül, a honnét csöveken át lassan 
lefolyik  a medencékbe és onnan a szűrőkön 

át újból a Tőid alá. A levezető és hozzáfolyó 
csöveket olyformán  osztották be, hogy két-
két medence bármikor kikapcsolható, pl. ha 
tisztitani akarják azokat Maguk a medencék, 
szűrők és rezervoárok mind vasbetonból ké-
szültek, cementtel simítva. 

A tengeri akváriumokban egyik megol-
dandó legnehezebb feladat  még a viz hőmér-
sékletének szabályozása, illetőleg állandósí-
tása. A tengeri állatok ugyanis igen érzéke-
nyek és tömegesen pusztulnak el, ha a viz 
hirtelen lehűl vagy felmelegszik.  Itt a felső 
rezervoár a pálmaház belsejével van érintke-
zésben, Így télen-nyáron 16' C. a vize, az alsó 
rezervoár pedig oly mélyen van a föld  alatt, 
bogy vize ott a talaj állandó hőfokát  veszi 
fel.  A szerint már most, a hogyan a naponta 
forgalomba  jövő vizet hosszabb-rövidebb ideig 
pihentetik, megkapják az állatok fenntartásá-
hoz legkedvezőbb hőmérséglet, a 13—14 C. f. 

A viz hőfokának  állapotára némi befolyás-
sal vau a viz szellőzése is. Csekélyfoku  hűtés 
is következik be ezzel kapcsolatban. A szel-
lőztetés egyébként abból áll, hogy levegőt 
préBelnek folytonosan  a vizbe. Ez megjaviţja 
a vizet; kihajtja abból az állatokból eredő és 
elnyelt állapotban a vízben maradt szénsavat; 
friss  oxigénmennyiBéget nyernek ennek révén 
a vizben lélegző állatok. Ezt a szellőztetést 
kétféle  módon is végzik. Először is a felső 
medence oly magasan van, hogy abból már 
nyomással jut a viz a halas medencékhez ; a 
vékonynyilásu csapokon át levegőt ragad ma-
gával, ugy, hogy a beömléanél szinte pezsegni 
látszik a viz felülete.  Ezenkívül külön Ids 
elektromótor, külön csőrendszerrel összekap-
csolva, fél  atmoszféra  nyomással kívülről 
szívott friss  levegőt h^jt minden medencébe, 
melyben állatok vannak. 



t-ft  oldal. C S Í K I L A P O K 

— Előlepte tea A honvédelmi minúztar 
üál Inra ÜL kir. honvéd hadnagyot folyó  hó 
1-i rangsoiTal fflhadnagygyá  aevezte kL 

— A gazdasági cseléd munkabérek 
A régi jó idők hagyatékából maradt ránk a tor-
mészéiben én terményekben, stb. kiutalt fizetés. 
Ma már a városi élet és a kereskedelmi fejlettség 
rsak liirből ismeri az- egy pakli gyergyát és az 
egy pár tejelés csizmát, azonban a falusi  élet a 
maga primitiv berendezkedésével még mindig itt 
tart. A gazdasági cselédek éa maokáaok fizeté-
süknek nagy részét még mindig természetben kap-
ják és ezeknek elbirálása bérkövetelések esetén 
aok nehézséggel és gyakran igazságtalansággal 
jár. A fóldmivelésügyi  miniszter ezért most kör-
rendeletet bocsátott ki az összes törvényhatósá-
gokhoz. amelyben előírja, liogy az első fokon  el-
járó hatóságok ily esetekben nemcsak a termény-
beli járandóságok mennyiségét, hanem pénzbeli 
egyenértékét is tartoznak bevezetni a tárgyalási 
jegyzőkönyvbe. 

— Százezer korona államsegély a a 
erdélyi falvaknak.  Az erdélyrészi gazdasági 
akció keretében egy nagy lépéssel jat előre a 
földmivelésligyi  miniszter munkája, ameanyiben ez 
évben Enlély 10 vármegyéjének 185 községében 
kerül mivelés alá az állattenyésztés alapja, a kis 
legelő. E munkaterv teljes erkölcsi támogatást 
vezetést és irányítást adóit Serényi az erdélyréezi 
községeknek a legelóik mivelésére 115,ti 12 korona 
segélyt engedélyezett A segély községek szerint 
igy oszlik meg: 18 Marostorda, 55 Háromszék, 
37 Udvarhely, 8 Brassó, 29 Csik, 11 Kolozs, 
|il Szilágy, 13 Kisküküllő, 5 Alsól'ehér, 4 Torda-
uninyos, összesen : IH5. 

— A földműves  isxolak átszerve-
zése. A tolduiivelésügyi miniszter az összes föld-
műves iskolákat hat hónapos kisgazdaképző isko-
lákká akarja átszervezni, melyekbea kisgazdák és 
kisbérlők fiai  nyernek a nekik szükséges gazda-
sági ismeretekben ingyenes oktatást A reformon 
már dolgoznak a minisztériumban. 

— Saékelyiparfejlesatéa.  Most bogy az 
üaszes székelyföldi  iparfejlesztő  bizottságok az 
iparkamaráuál együtt tanácskoznak azon, milyen 
terveket és kívánságokat terjesszenek föl  a mi-
niszterhez, amelyeknek megvalósításától várják a 
székely ipar fellendülését,  Ijászló Gyula kis fü-
zetben közli a maga eszméit a székely iparfejlesz-
tésről. A kicsiny füzet  nem rendszeresen tárgyalja 
a kérdést, inkább egy-k?t értékes eszmét vet oda 
a székely állapot jellemzésére, amelyekből kétség-
telenül lehet következtetést levonni. Elmondja 
László, liogy Baross Gábor ezelőtt busz évvel a 
korondi primitiv fazekas-ipar  fejlesztésére  tanlö-

Az akváriumi vizszilrök kisebb vasbeton-
tartányok, melyekbe felülről  befolyik  a me-
dencékből jövő víz és alulról lecsurog az alsó 
rezervoárba. A szűrök búrom részre vannak 
osztva. Az első a tulajdonképpeni szűrő; tar-
talmaz homokot, kavicsot, szürőszenet, ame 
lyeken áthaladva a viz megtisztul. A második 
részben a káros gázuk párolognak el; a har-
madikban ismét friss  levegőt kap a viz. 

A lépcsőházból lejövet a jobboldalra eső 
lolyosón vannak az édesvizi fauna  bemutatá-
sára szolgáló medencék. Leginkább hazai hal-
fajtáink  kerülnek majd beléjük. Tudomásunk 
Bzerint egy nagyobb hazai tenyésztőnket kér-
ték fel  a benépesítésre. A medencék feneke 
a különböző talajnemeknek megfelelően  : agya-
gos, homokos, vízinövényekkel benőtt. Kívül-
ről balászszerszámokkal, hálókkal diszitve. A 
medencék berendezése különben éppen olyan, 
mint a tengeri részen. De táplálásuk a rendes 
vízvezetéki csövön történik s a kifolyást  túl-
folyó  cső szabályozza. A vízvezetéki viz ren-
desen annyi levegőt tartalmaz, hogy külön 
szellőztetésről nem kell gondoskodni, legfel-
jebb oly medencékben, melyekben aránylag 
sok a hal. Azért ezek is összeköttetésben van-
nak az elektromotorral hajtott szellőztetővel. 

Még érdekelhet^ minket a halak ellensé 
geinek tanyája is. Öt vidralyuk van a farka-
sok várromja alatt. Lakói még n régi állatok 
közül valók. Az egyik, .Ilus', már egészen 
kezes. Nehezen szánja rá ugyan magát, hogy 
kijöjjön barlangjából, de egy vlzbedobott hal 
locscsanására mégis csak előkerül B villám-
gyorsan bukik viz alá ÓB hozza fel  zsákmá-
nyát. Szépen fejlődött  sárgás-barna szintt pél-
dány. Többi társai még nem ily jámborak. 

Megemlíthetjük végül, hogy a .Pálmaház' 
előtt levő majdnem 1D kat. h. terjedelmű nagy 
tavat melyet szintén halakkal fogják  benépesí-
teni, ugyanitt láthatók majd a halászok előtt 
annyira ismeretes vízi szárnyasok változatos 
sokasága is. 

Az akváriumok népesltése rövidesen meg-
történik; akkor majd Leadl dr. igazgató nr 
szívességéből lakóikról is részletesen beszá-

lyamot rendeztetett A nép ellen érzéssel fogadta  a 
leküldött állami idegen kerámikust és elüldözte, a 
nélkül, hogy annak tanítását bevette volna. Evek 
mnlva a helyi postamester fia  hazakerült a szé-
kelyndvarhelyi szakiskolából és apja háaánál mű-
helyt nyitott No hát ez meg módfelett  érdekelte. 
Megbámulták a postamester nr fiának  nagy tudo-
mányát és addig settenkedtek s lopogattak el ma 
egy, holnap másik teknikai togáat tőle, hogy meg-
lepő gyorsasággal ők maguk is kitűnő fazekasok 
lettek. Tanítás nélkül, áldozat nélkül. A tudás to-
vább terjedt házról-házra s a korondiak ma ott 
tartanak, hngy az országnak a legelőrehaiadottabb 
fazekasai.  És most a korondiak visszasírják az ál-
lami kerámikust, akitől még többet tanulhattak 
volna. És a példa azt mutatja, liogy a tanításnak, 
a továbbfejlődésnek  belülről, a székely, népből 
magából kell kiindulnia, nem pedig kivülről. Meg 
kell togaaaia az eszmének a székelységben, akár 
egy, akár több emberben vagy családban, bogy 
terjedő erő legyen benne és a postamester fiának 
példája szerint egész községet hódítson meg. Itt 
azonban az élet volt a tanítómester, s a feladat 
éppen az, hogy az életképesség legyen teljes és 
általa a korondiak esete számtalaa példában is-
métlődjék meg. Életképesség hijján a mesterséges 
eszközök csődöt mondanak. A székely ipaii ki-
rendeltség, melyet László Gyula, a róldmivelésügyi 
kirendeltség mintájára javaslatba hoz, kétségtele-
nül a legjobb, mesterséges eszköz megvalósítását 
szükségesnek ismerjük el, azoubnn itt oly vám- és 
közlekedő politikai kérdés "vár megoldásra, ninely 
nélkül nagyobb liatiis azzal sem érhető el. A szé-
kely kérdést bele kell s székelyeknek ebbe a 
vám- és közlekedőpolitika-problémába kepcsoluiok 
és orazágos vonatkozásait kell folyton  hangoztat-
niok, hogy a köztudat kénytelen legyen számolui 
vele. Reméljük, hogy a következő esztendőkben 
ennek az ideje is elkövetkezik. 

— Brdélyreszl orsa. kirakóvásárok 
május 15-én Gernyeszeg, 16-án Alpsrél, Alsószom-
batfalvő,  Alsószopor, Homorodszentmárton, Mocs, 
Toroczkó, Yujdahunyad, 17-én Besztercze, Csík-
szereda, Erzsébetváros, Hosszufalu,  Xagynjta, 
N'agyborosuyó, Sárpatak, Ujegyház, 19-éu Kibéd, 
Nagyselyk, Hoósmező, 20-án Alsózsuk, Ispánmező, 
Mikeszásza, Réten, 21-én Bántfyhunyad,  Bátos, 
Sülelmed, Szentbeuedek, 22-én Czege. 

— Háláaaati értekezlet a vármegyé-
nél. Folyó hó 21-én Landgraf  János minisz-
teri tanácsos, nz Országos Halászati Felügye-
lőség vezetője. Végh János kir. mérnök kísé-
retében városunkba érkezik és a vármegyeház 
kisebb tanácskozási termében nza'csiki, csík-
szeredai és felcsiki  balásztársaságok, valamint 
az érdeklődők bevonásával értekezletet tart 
melynek tárgya a haltenyésztés, valamint a 
ráktenyésztés okszerű módozatainak megbe-
szélése. 22-én a helybeli földmivesiskolánál  a 
létesiteudó pisztrang-telep helyét szemléli meg 
és ad szakszerű útbaigazításokat. Innen a 
Szent-Anna tavához megy, melybe egy pár 
évvel elóbb 10.000 törpe harcsát bocsátottak 
he. Egyúttal megvizsgálja a tó vizét, hogy 
állandó halgazdaság céljaira alkalmas lesz-e. 

— Jelöltek felvétele  a os. és kir. 
nagyszebeni gyalogsági hadapródlsko-
lába. Az első évfolyamba  az 1912—1913-ikí 
tanév kezdetével (szeptember hó közepe táján) 
körülbelül 25 oly testileg alkalmas ifjú  véte-
tik fel,  aki f.  év Bzeptember l-jével 14-ik élet-
korát már elérte, de a 17-iket még át nem 
lépte, hajlammal bir a katonai pálya iránt és 
valamely közép vagy polgári iskola négy alsó 
osztályát legalább elégséges eredménnyel vé-
gezte. Fizetés hely iránti felvételi  kérvények 
már az 1911—1912-iki évi iskolai végbizonyít-
vánnyal is ellátva, legkésőbb f.  év julius hó 
8 án az ÍBkola parancsnokságnál nyújtandók 
be. Ha a jelöli esetleg pótvizsgára utasii tátott, 
akkor a kérvényhez egy ideiglenes bizonyít-
vány melléklendő. Hiányosan felszerelt,  köz-
vetlen a beterjesztési határnapon (julius 8-án.) 
beérkező kérvények nem vehetők figyelembe. 
Magyar állami alapítványi díjmentes helyre 
pályázóknak folyamodványa  a magy. kir. hon-
védelmi minisztériumhoz terjesztendő be. Az 
erre vonatkozó „Pályázati hirdetmény" a be-
nyújtási időpont valamint minden más adatok 
hirdetésével, a Rendeleti Közlönyben (esetleg 
a Budapesti Közlönyben) közzététetik. 

— Uj eéllövöegyesület. Folyó hó 12-én 
alakult meg Gyergyócsomafalván  a eéllövö-
egyesület. Az alakuló közgyűlés elnöke Szent-
pály Gábor m. kir. honvédórnagy volt, kl fá-
radságot nem ismerve, részletes felvilágosítá-
sokat és oktatásokat adott n nagy BZámmal 
egybegyűlt ifjúságnak.  Az alakuló gyűlés el-
nöknek Török Ferencz plébánost választotta 
meg, mig a tanfolyam  parancsnoka Todor Já-
nos községi jegyző lett. Oktatók lesznek a 
tanítók és tényleges szolgálatban álló altisz-
tek. Az îţj egyesületbe azonnal belépett 87 
hadköteles kort még el nem ért ifja,  de ez a szám 
előreláthatólag rövidesen a 200-at is eléri. A köz-
Bégben az egyesület megalakulását nagy lel-
kesedéssel fogadták  és az alakulás hírére a 
gyergyóujfalviak  is szervezkednek. Az egye-
sület tagjai Ingyen kapnak lófegyyereket  éa 
lövegeket, melyek természetesen a legszigo-
rúbb ellenőrzés alatt állanak. A gyakorlatok 
alatt kilőtt lövegek azonnal vissaaszolgálta-
tandók. A legjobb eredményt elért tagok ju-
talomban részesülnek. 

— Uj rend a bíróságoknál. Május I-in 
lépett éleibe az 1912. évi 7. törvénycikk, 
amely lényeges állásokat visz be a Járásbí-

róságok ügyvezetésébe. Első qjitás, hogy az 
eddigi makacssági Ítéletek helyett az u. n. 
mulasztási ítéletek léptek éleibe. Az ítélete-
ket, melyek a távollevőket elmarasztalják, 
ezután nem szövegezik meg, e helyett egy 
bélyegzővel nyomják reá a keresetekre az el-
mulasztást. Fontos ujitás á kérbesitések ke-
zelése. Eddig a kereseteket, idézőket, végzé-
seket mindig aboz a Járásbíróságokhoz kül-
dötték, melynek területén a kézbesítés szék-
helye volt. Ezután a bírósági központok kike-
rülésével a végzéseket, kiadványokat egyene-
sen a rendeltetési helyre küldik. Sok munkát 
és sok időt takarít meg ez az uj intézkedés. 
Végül a végrehajtások elrendeltetésénél neve-
zetes ujitás az, hogy « végzést, melylyel a 
végrehajtást elrendelték, egyenesen a félnek 
vagy képviselőjének adják kl. 

— Tiaveaeték Aş villamos vaaut Csík-
szeredában. Egyik laptársunk hasábjain ol-
vassuk, bogy Csíkszereda város vízvezetéket 
létesít és villamos vasutat „szeretne". A leg-
érdekesebb az, hogy itthon ezekről a messze 
kiható alkotásokról nem tudunk Bemmit, leg-
a'ább polgármesterünk mélyen őrzi ezt a tit-
kot. A vízvezetéknek szükségét régen érez-
zük, szóvá is tettük e lap hasábjuin több íz-
ben, azonban n megvalósolás stádiumába nem 
jutott, sót tudomásunk szerint a napirendről is 
levétetett. Ami pedig a villamos vasutat illeti, 
erről igazán nem hallottunk a városi reziden-
ciában, de ha polgártársaink csakugyan óhajt-
ják és kedves az életük, ugy csak a földalat-
tihoz forduljanak,  nehogy a budapesti karain 
tolok megismétlódése megbuktassa csirájában 
a vállalkozást. 

— Köszönetnyilvánítás. 1912. május 
4-én tartott jótékonycélu előadásra felülflzet-
tek még Nagy Oyuláné 20 kor. Polatsek Fe-
renc (Háromkut) 2 korona 40 fillér  Fogadják 
az igazgatóság hálás köszönetét 

— Pályásat! hirdetés. A kolozsvári in. 
kir. állami tanítóképző intézet I. osztályába 
oly ép testű tanulókat veszünk fel,  akik 14-ik 
életévüket már betöltötték, de 18 évesnél nem 
idősebbek B annyi előképzettséget igazolnak, 
amennyit a polgári iskola, gimnázium, vagy 
reáliskola négy osztályának sikeres elvégzése 
nyújt. E követelmények igazolása Bzabály-
szerü iskolai bizonyítvánnyal történik. A fel-
vétel és segélyezés iránt benyújtandó, egy 
koronás bélyeggel ellátott pályázati kérvény-
hez a következő eredeti okmányok csatolan-
dók : 1 születési bizonyítvány; 2. iskolai bi-
zonyítvány a megelőző iskolai évről és félévi 
értesítő a IV. osztályról; 3. tisztiorvosi bizo-
nyítvány a folyamodónak  a tanítói pályára 
alkalmas voltáról; 4. hiteles községi bizonyít-
vány a Bzülók vagyoni állapotáról, a családfő 
polgári állásának feltüntetésével;  5. hiteles 
családi kimutatás; 6 ujraoltási bizonyítvány. 
A folyamodók,  mihelyt az utolsó évről szóló 
évvégi iskolai bizonyítványt kézhez kapják, 
kötelesek azt azonnal, de julius hónap 2-áig 
mindenesetre alólirott igazgatóhoz beküldeni. 
A felvétel  és a segélyezés iránti kérvények a 
nagyméltóságú vallás és- közoktatásügyi m. 
kir. Miniszter Úrhoz cimezendők s legkésőbb 
május hónap 31 éig az intézet igazgatójánál 
nyújtandók be. A tanítóképző-intézettel 70 nö-
vendék számára berendezett internátus van 
egybekapcsolva, melyben BzegényBorsu, példás 
magaviseletű és szorgalmas tanulók államse-
gélyben részesülnek. A jövő iskolai évre az 
első évfolyamra  felvehető  23 bennlakó és 17 
bejáró, összesen 40 növendék. A 23 bennlakó 
tanuló közül teljes ingyenes ellátásban része-
sül 8, nevezetesen kap lakást, étkezést, vilá-
gítást, mosást és flltést.  Egy teljeB ingyenes 
hely havonkénti 30 korona kedvezménynek fe-
lel meg. Ugyanilyen teljes ellátásra felvétetik 
9 tanuló havonkénti 15 korona ösztöndíjban 
részesül. A római katholikus, gör. kath., gör. 
kel., ev. református,  ágost. evangelikus és 
unitárius tanulók az egyházi énekben és ze-
nében s egyáltalában a kántori teendőkben is 
kiképzésben részesűlnok és slkereB vizsgálat 
után erről külön képesítő bizonyítványt nyer-
nek. A pályázat eredményéről s a jelentkezés 
iJejéről minden egyes tanuló augusztus bó 
20-áig külön értesítési kap. Kolozsvárt, 1912. 
május hó l-én. Sarudy Ottó, áll. tanltóképzó-
int igazgató. 

— Körrendelet a köztisztaságról. A 
belügyminiszter valamennyi törvényhatósághoz 
körrendeletet intézett a köztisztaság tárgyában. 
A miniszter azzal kezdi, hogy a kolera az or-
szágot ez idöszerint közvetlenül ugyan nem 
fenyegeti,  migls msgokoltnak tartja, hogy a 
köztisztaság fentartására  fokozott  figyelem  for-
dítassák s már most foganatosittasanak  azok 
a köztisztasági rendszabályok, amelyek a ko-
lera fellépésének  meggátlása és esetleges el-
terjedésének korlátozása érdekébea is jelentő-
séggel bírnak. A körrendelet azután teljes rész-
letességgel megismétli a köztisztaság featartáaa 
érdekében tavaly áprilisban kiadott belügymi-

niszteri körrendeletet A miniszter felhívja  a 
törvényhatóságokat hogy a rendelkezések lel-
kiismeretes végrehajtására az illetékes ható-
ságokat haladéktalanul utasítsák s egyúttal 
intézkedjenek a felől,  bogy a szóban forgó 
rendelkezések pontos végrehajtását Illetékes 
közegeik annak idején minél kiterjedtebb kör-
ben behatóan ellenőrizzék s minden e téren 
tapasztalt mulasztás megtorlást iránt soron 
kívül Intézkedjenek. Végűi megjegyzi a mi-
niszter. hogy az intézkedések foganatosításá-
ról a maga szakközege utján fog  meggyőző-
dést szerezni. 

— Teherantomobllok a fatermeléa-
ben. A termelt fának  a vágásból a legköze-
lebbi rendes vágányBzélességre berendezett vas-
útig a legegyszerűbb s legolcsóbb módon való 
szállítása már régidőtól foglalkoztatta  a ter-
melést mert az olcsó és egyszerű szállitbatás 
a fának  és más erdei termékeknek kelendősé-
gét fokozza  B kedvezőbbé teszi, másrészt az 
illető vasúti vonalak jövedelmezőségét Is emeli. 
A fatermeló,  illetőleg fakereskedőnek  a fenn-
forgó  versenytniatt körültekintően kell kiszá-
mítani, hogy hol éa mikor jut legolcsóbban a 
faanyag  vételéhez, mely alkalommal a mutat-
kozó szállítási költségtöbbletet a tőárakhoz 
csapja. E tekintetben a gépkocsinak (automo-
bil) alkalmazása, mely nemcsak mint gyors köz-
lekedési, hanem teherszállítási eszköznek is 
bevált miudinkább előtérbe lép és annak fa  és 
egyéb erdei termékek szállítására való alkal-
mazása már a közeljövőben nálunk la jobbau 
el fog  terjedui, ugy mint ez Amerikában s 
más tengeren tuli földrészeken  történt, hol szál-
fát  tűzifát,  követ építőanyagot fenualiadás  nél-
kül s tömegesen szállítanak ezzel az eszköz-
zel. E gépkocsi ily célokra rendesen 15 lóerejü 
gózkocsi, mely 50 métermázsa teher szállítá-
sára van berendezve, mely teherrel a kocsi 
óránként 8—10 km. sebességgel képes haladni 
és 10 — 12 százalékos emelkedést könnyűséggel 
legyőz. Ilyen gépkocsi biztosan B könnyen kor-
mányozható és azzal egészen közel lehet a 
vasúti kocsik mellé állni ugy, hogy az átra-
kás gyorsan és kényelmesen történhetik. Szál-
fák  szállításánál ezeket a vastagabb végüknél 
fogva  a kocsiba, a vékonyabb végűknél pedig 
egy külön igazitható kerekekkel ellátott tolda-
lékba fektetik.  A forgalom  akadálytalan lebo-
nyolítása céljából az ilyen gépkocsinak ugyan 
jó, kemény utakra vau szüksége, melyeket azon-
ban önmaga is előállíthat illetőleg egyenget-
het, amennyiben az első kerékpár tengelyes-
tül együtt kiakasztható és ahelyett egy átlag 
mintegy 1 m. átmérővel biró öntöttvasból ké-
szült henger alkalmazható, mely aztán mint 
uthengerlő használható fel.  Mint ismeretes, leg-
utóbb a vármegye közigazgatási bizottsága a 
Deutsch-Testvérek fakareskedó  cégnek adott 
engedélyt teherautomobilon való szállításra a 
Putnától Ditróig. 

— Magyar Figyelő most megjelent 9. 
számából mindenekelőtt ki kell emelnünk báró 
Hengelmüller László washingtoni nagykövetünk 
tanulmányát a Panama-csatornáról. Nagyköve-
tünk közvetleu személyes benyomások hatása 
alatt irta meg e nagyszabású értekezését, amely 
a legközelebb megnyíló Panama-csatornáról eş 
a vele összefüggő  összes kérdésekről alaposan 
és kimerítően tájékoztatja az olvasót •— Szabó 
Jenő lőrendiházi tag, a görög katholikus ma-
gyar püspökségért folytatót  mozgalom veze-
tője állást foglal  az ujabban felállítandó  püs-
pökség székhelyet illttóleg és az illetékes kö-
rök bizonyára figyelembe  fogják  venni ezt az 
álláspotot is. — .Nemzetiségi programmok" cí-
men Réz Mihálytól értékes tanulmányt olva-
sunk. — Cholnoky Jenő egyetemi tanár a jég 
hegyekről érkezik. — Slkabonyi Antal nagyobb 
esztétikai kritikát közöl. — A szépirodalmi 
részben Farkas Pál történelmi jeleneteit talál-
juk .Miranda testvér' cimen. — Igen gazdag 
a Feljegyzések rovata, amelyben aktuális po-
litikai, társadalmi, Bzinházi és irodalmi kérdé-
seinkhez találunk elméB, szatirikus és találó 
megjegyzéseket. Előfizetési  ára negyedévre 6 
korona. Kiadóhivatal Budapest, Aadráasy-ut 10. 

KÖZQAZDASÁO. 
A .Haraet* Magyar AitaUae* VtitéfeM  Réaz-
véayttraaaái, Budapest, heti jeteatése a tőzsde-

forgalMrtl  éa péazptaezrét 
Budapest, 1912. május 9. 

A pénzpiacon az előző héten beállott kőny-
nyebbülés nem mutatkozott tartósnak, illetőleg 
a javulás nem folytatódott,  sőt átmenetileg kis-
Bebb feszültség  is volt észlelhető. Ez a körül-
mény természetesen kihatott a tőzsdére is, fő-
leg oly irányban, hogy a forgalom  szerényebb 
keretekben folyt  le. Az alapirányzat azonban 
mindvégig szilárd volt sőt az árfolyamok  szín-
vonala általában emelkedést tűntet fel,  miután 
a politikai, nevezetesen a belpolitikai helysetet 
kedvezőbben ítélték meg. A belpolitikai hely-
zet eme kedvezőbb megítélése azonban cuk 
egyes értékekben jutott erősebben kifejezésre, 
mert a helyi értékek egyrésze inkább a ke-
vésbbé kedvező pénzviszonyok nyomása alatt 
szenvedett 

Bankértékek közül a magyar hitel rész-
vény állott aa érdeklődés előterében az emii-
tett Jobb belpolitikai hírekre és átmeaetlleg 
igen élünk kereslet tárgyát képezték a Pesti 
magyar kereskedelmi bank részvények me-
lyek számottevő áremelkedést értek el. Egyéb 
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vezető értékeink közül a Rimamnráoyi vasmű 
részvények folytatólag  nagyon keresettek vol-
tak és bécsi oldalról e héten is nagyobb vá-
sárlások eszközöltettek ezen részvényekben. 
A vezetó helyi közlekedési értékek iránt nem 
mutatkozott különösebb érdeklődés és ugy a 
közúti, mint városi vasúti részvéoyek csak 
lényegtelen árváltozásokat szenvedtek. Ezzel 
szemben az Osztrák-magyar államvasuti rész-
vények nagyobb árfolyamhullámzásnak  voltak 
alávetve és árfolyamuk  átmeneti nagyobb 
emelkedés után ismét alacsonyobban zárult. 

Ipari papírok közül a szénértékek iránti 
érdeklődés egyre tart és ugy a Magyar álta-
lános, mint a Salgótarjáni kőszénbánya rész 
vényekben nagyobb üzlet fejlődött  ki, emel-
kedő árfolyamok  mellett A téglaértékek is-
mét csökkenő irányzatot követnek, nmi a pénz-
viszonyoknak kevésbbé kielégítő helyzetére ve-
zethető vissza. Hosszabb szünet után élénk 
kereBlet mutatkozott e hét folyamán  ismét 
malomrészvények iránt és különösen a Vik-
toriamalom részvények kerültek emelkedő ár-
folyamok  mellett forgalomba.  A fentieken  ki 
viil leginkább Temesvári szeszrészvények iránt 
mutatkozott érdeklődés és árfolyamuk  i.-imét 
emelkedett. A többi e kategóriába tartozó pa-
pírok árfolyamváltozásai  nem számottevőek. 

A sorsjegypiacon a Hazai takarékpénztári 
sorsjegyek iránt mutatkozott nagyobb érdek-
lődés. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. S. Egy hétig távol voltunk és igy ké-

sőn olvastuk, de legközelebb visszatérünk rá. 

Eladó 
rövid ideig használt, teljesen jókarban levő, 
széthúzható tüzszekrényes, tüzesöves és apró 

tüzesöves, condesatoros 

félstabil  lokomobil gőzgép 
8 átm. 21 m> tUzfelülelO  .50 HP). 

Szíves megkeresés »S. M.« jeligére e lap 
kiadóhivatalába kéretnek. i— 2 

Sz. 238-1912. végreh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt bírósági végrehajtó nz 1881. év-
I.X. t.-eikk 120. §. értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1912. évi V. 295 sz. végzése kö-
vetkeztében dr. Moriz Zweigenha! bécsi ügy-
véd által képviselt Barili éa W'alkavits bécsi 
cég javára 351 korona 10 fillér  s jár. ere-
jéig 1912. évi március hó 19-én foganato-itott 
kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt 
és 3800 koronára becsült következő ingósá-
gok u. m.: árucikkek nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 295. sz. végzése folytán 
351 korona 10 fillér  tőkekövetelés, ennek 1912. 
évi január hó 16. napjától járó 6°/0 kamatai 

váltúdij éB eddig összesen 64 korona 
10 fillérben  bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig, a végrehajtást szenvedő iaká 
Bán U y i m e s e n l e e n d ő megtartására 
1012. evi junius hó 4-lk napjának dél-
előt t i 11 ó r á j a határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, bogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. tc. 107. éB 108. g-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükBég esetén becsáron alul is el-
fognak  adatni. 

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

Kelt CBikszeredában, 1912. évi május hó 
8. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

MESTERDALNOK.. 
Cipőm szép és tökéletes, 
Beooe járói élvezetes, 
Mert ha cipőt szegzek, varrok, 
Rajt' VBD 

KAUCSjUK SAROK. i 
I 

Szám 389—1912. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 339. számú végzése következ-
tében dr. Julius Pius bécsi ügyvéd által kép-
viselt Tausig Ottó és t. bécsi cég javára 
188 korona 55 fillér  s jár. erejéig 1912. 
évi március 16-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján felülfoglalt  és 4200 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: árucikkek 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912 évi V. 339. számú végzése foly-
tán 188 korona 55 fillér  tőkekövetelés, ennek 
1911. évi december hó 1. napjától járó 0°/„ 
kamatai, '/»7, váltódij és eddig  összesen 74 
korona 20 fillérben  bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig a végrehajtást szenvedő 
lakásán Qyimesen leendő megtartására 1812. 
é v i j u n i u s h ó 4 - i k n a p j á n a k 
délelőtt i 11 ó r á j a határidőül 'kitüzetik és 
ahhoz a venni száudékozók ezennel oly meg 
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok 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 ingóságokai 
mások is 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 május hó 
12 napján. Molnár Sándor, 

kir. bír. végrehajtó. 
Sz. 331-1912. vhtó. 

Árverési hirdetmeny. 
Alülirt kikii'dött bírósági végrehajtó ezen-

nel közhírré teszi, hogy a brassói kir. járás-
bíróságnak 1912. évi V. Sp. 118—3. számú 
végzése folytán  Borosnvni L. Dáuiel ügyvéd 
által képviselt Kenyeres Károly felülfoglaltató 
és Váczy Józsefné  és Kalmár Sándor végre-
hajtó részére 9(i kor. 35 fillér  és 38C korona 
34 fillér  tőkekövetelés s jár. erejéig elren-
delt kielégítési végrehajtás folytán  alperestől 
lefog'alt  éB 820 koronára becsült ingóságokra 
a Csikszentmártoni kir. járásbíróság 1912. V. 
159-2. számú végzésével az árverés elren-
deltetvén, annak a korábbi vagy fclUlloglalta-
tók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Csikszeutkirály községben leendő meg-
tartására batáridőül 1912. evi m á j u s 22-ik 
nap jan délelőt t 9 órá ja kitUzetik, amikor a 
bíróilag lefoglalt  bolti cikkek, sertések s egyéb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz-
fizetés  mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatui. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz 
közöltetett volun és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, bogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alulirt ki-
küldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését  követő 
naptól számíttatik. 

Kelt Csikszentmárton, 1912. évi május hó 
8-ik napján. A m b r u s Lajos, 

kir. blr. végrehajtó. 
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Szalámi és hentesáruk 
ll magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 fillér,  minden további 
• hóban 10 fillér  áremeléssel. • Vastag íchér táblás szalonna ára 
Vastag füst.  és paprikás szalonna 
Kolozsvári húsos szalonna 
FQstölt és papr. szelet szalooua 
Vadász kolbász sonka húsból 
Nyári szalámi 
Szára* kolbász 

1 K 60 í. 
1 n 80 „ 2 „ — „ 
1 » 70 „ 
2 „ 20 „ 
2 „ — „ 
2 K — f. 

mindennap frissen készítve kapható 

Theil József  gyá; 
Medgyes (Erdélyben) 

Legjatániosabt) bevásárlási forrás 
úgymint: hajtápokban, manükör-
készletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
kolönlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, fólerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 
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Szám 321—912. 2-2 
Ásványvíz  bérbeadási hirdetmény. 

A kászonimpéri közbirtokosság a 
.Kászonimpéri Képáti Báthory borvíz" 
forrás  égvényes savanyúvíz termékét 
1912. évi augusztus hó 1-tól kezdődő-
leg egymásután következő 15 évre 
Kászooimpér községházánál folyó  év 
május hó 28-án, délelőtt  10 órakor 
tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybe 
kötött nyilt szóbeli árverésen a leg-
többet ígérőnek bérbe adja. 

A bérlő által 311 napon használható 
ásványvíz napi terméke tapasztalat sze-
rint mintegy 3600 liter. 

Az évi bér kikiáltási ára 8500 kor. 
'B natpénz az évi bér I00°/o-a. 
Távirati és utóajánlatok, valamint a 

feltételektói  eltérő ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek 

Árverési és szerződési feltételek  hi-
vatalos órák alatt a községházánál meg-
tekinthetők. 

Kászon-Impér, 1912. április hó 20-án. 
IMh&lcz András, 

kö/.birt. ülnök. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csikszentgyörgy és Csikbánkfalva 

közbirtokossága 1912. évi május hó 
19 én délután 2 óráig ter jedő határidő-
vel acsikszentgyörgyi kántor-tanitói la-
kás építésére nyilvános versenytárgya-
lást hirdet. 

A téglaanyagból építendő ház költ-
ségvetés szerinti összege: 14928 korona 
G3 fillér,  azaz lizennégyezerkilenczszáz-
huszonnyolez korona 63 fillér,  melynek 
100/u-a u vei senytárgyalás megkezdése 
előtt a versenytárgyalásban résztvevők 
részérói bánatpénzben, készpénz, vagy 
óvadékképes értékpapírban leteendő. 

A versenytárgyalás Csikszentgyörgy 
község házánál folyó  évi  május hó 
19-én  délután  2 ólakor  fog  megtartatni. 

A zárt írásbeli ajánlatok az egyház 
tanács eluűkéhez adandók be. 

A tervrajz, költségvetés és a felté-
telek az egyháztanács elnökénél meg 
tekinthetők. 

Csikszeutgytirgyön, 1912. évi április 
hó 28-án. 2—2 

Csikszentgyörgy részéről : 
Miklós  János  s. k., Puskás Lajos s. k., 

birt. elnök.  b. jegyző. 
Csikbánkfalva  részéről : 

Bálint  Ferenc  s.k., lfj.  Potyó  Antals.  k., 
birt. elnök.  b. jegyző. 

r U i j / csíkszeredai határon a gyakorló 
C l Q U U térrel szemben a „ b ó d é ' - k e r t . 
Értekezni lehet: Özv. Dávid Istvánnénál. 
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Van szerencsém nagybecsű tudomá-
sára hozni, hogy Kolozsvárott 

bányamérnöki irodát 
nyitottam. Minden, a bányászat kö-
rébe tartozó és azzal kapcsolatos 
mtlszaki munkának pontos és cél-
szerű teljesítésére vállalkozom. 
Kutatások vezetése, bírálata, műszaki és jogi 

figyelnek  rendezése; 
Zártkutatmányok éa bánya-Jogoaitványok 

megszerzése, természetben való kijelölése és 
térképezése; 

Feltiraaok irányítása-, 
Bányamunkálatok: íeltáró, elókészltí, fejtá-

vágatok, (ejtések, akna- és táró-vágások vál-
lalatszerű végrehajtása; 

Bányák üaembebelyeaéae; 
Bányaberendezések éa gépek megválasztá-

sánál tanácsadás; 
Tőrvónyssabta felelős  üzemvezetés és Qzem-

könyvek ellenőrzése; 
Bányatérképek készítése; 5—52 
Bányaflaletek  közvetítése; 
Ásványviaek adományoztutása és ved6 terQ-

letcinck kijelölése; 
Iparvasutak éa utak tervezése, munkálatainak 

vezetése ós felügyelete; 
FSld- éa erdőbirtokok felmérése,  térképezése 

és felosztása; 
Saakvéleményeiáaek működésein főbb  irányai. 

Kiváló tisztelettel: 
Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Kolosavár, Deák Fereno-u. 16. as. I. emelet 

Modern kutépités. 
ü j kutak épitését oementgyürúk-
kel, sülyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb súlyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 5 i -
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 
Pamlagtakarókban, 

Divatos szőnyegek, 
Függöny garnitúrák, 

Bútorszövetek, matracgradli 
Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálás I Legolcsóbb árak I 
4-50 

Igen jó forgalmú üzlethelyiség 
2 résszel, ügyvédi irodának is igen meg-
felelő,  közel a törvényházhoz, mi hamarább 

kiadó. 2~3 

S í v e f b o t  a lElad.ób.i-7-atal. 

KRONSTEINER KÁROLY 
vihart álló ínész 

A ţ A P E H O M L O K Z A T F E S T É K 
Törvényesen védve. — so színárnyalatban kilogrammonként. — Évtizedek óta 
legjobban bevált és nem hamisítható. A legcélszerűbb festőanyag  már befestett 
homlokzatokon is. Biaftall  llOS&lOlEZat fes tó lc ,  színtartó, mosható, egy 
festés  elegeudő alapsziaezés nélkül. A legalkalmasabb festőszer  homlokzatra. Faépít-
ményekre u. m.: csűrökre, Pavillonokra, kerítésekre Btb. Minden színárnyalatban kaphatő. 
Mintakönyve t és árjegyzéket díjmentesen és ingyen küld: 
Kronsteiner Károly, Wien III., Hauptstrasse 120. 
Fölerakat Csíkszeredában: Michna Rezső és Vejénél. 

3—10 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 
m 

«a 
RaIawIi PniffUűQ  kézimunka üzlete, rövid-, szövött és 
DV1CM/I1 iUgjcö kötöttáruk, Brassó, Kolostor-utca 20. 3 
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Az ujévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milien, hitó, diváupánia 
és gobelin képek. 

Nagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-
mek, gyapjú éa gyapott fonalakban. 

Du* valaszték lérfi,  nöi és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 
nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál 26—52 
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Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 



8. oldal. C S Í K I L A P O K 
20. alám. 

ü j ágyvédi nyomtatványok, 
melyek folyó  évi május 1-én életbe 
lépett törvény alapján haszná-
landók, úgyszintén vizsgalapok 
minden mennyiségben kaphatók 
Szvoboda József,  ( V á k á r L.) 
könyv és papirkereskedésébeo, 
Csikszered aban. 

Hirdetmény. 2 2 

Csikdelnoi közbirtokosság tulajdonát 
képező Szellő liavHS liatárrészben eső 
erdei kaszáló területe 1912 évi május 
hú IS.-án  délelőtt  9 órakor  a község-
házánál megt-irtandó nyilvános árveré-
sen, folyó  év nyári haszna — legelte-
tés kizártával - haszonbérbe tog adatni. 
A feltételek  a birtokossági elnöknél 
megtekinthetők . 

Csikdelne, 1913. május bó 8 án. 
Zöld Antal, Birta Károly. 

b. jegyző. b. elnök. 

psmsmmmmm- m mmmm-mM  | 
™ Van saerencsém A N. é. közönség becses k 
• tudomására botni, hogy raktáron tartok ™ 
L FÉRFI-, NÖI-ÉS GYEREKCIPŐT 5 
* a legegyszerűbbtől. a legjobb kivitelig. Qyer- ^ 
f mek oipok minden ssinben, napy válasstek. 1 

Mértékutáni rendelést gyorsan ea pontosan k 
8 esakőslök. Kívánatra háahos is elmegyek. 9 
Z Kérem a nagyerdemü vevő- és rendelő kö- A 
Ş sdnség sslves pártfogását,  késs ssolgálitt&l w 
s M A N D E L I Z I D O R { 
^ Csikssereda, Kossuth Lajos-utca 63. ss. a. i 
I w F y r r r ' i r W r r r r p y 

Alapíttatott 1905 ben. 

Értesítés! 
\â vial>ofsi'ilt  vevöiiin't ti*ztcMti'l értfsi-
ti-in. Imgv taiiiilinánviitainritl \iss/,»t<'rtcm 
<> li.-ti túv»ll«»li>iiu»t i'lnu'lt'li <•> gvnknrlati 
s/akisnificttnin  gvnrapi tásála használtam 
It-l. A világhírű „Li* (traml Cieí-4* tnótl-
s/«T .</«'iint a lĉ kivűlúMiat iivnjtliatom. 
TiiliK nilia ifiiilfl»'sii.'l  s/.fmi'lvcscti  utazok 
n<ln ís krivk továMti s/.ivo.s pártfogást. 

Telj.s ti.s/.|.-]«-tt.-l. 

Gergely Sándor 
nüi divatti>rein 8—10 

HríiMí-ió, L e n s n r 12N. s z . 

Marosvásárhelyen a város központjá-
tól 50 mtre egy teljesen uj, modern 

k é t e m e l e t e s h á z 
elsőrendű kivitelben épitve, eladó. A 
ház minden emelete külön lakás, melyek 
mindenike áll 4 szoba, előszoba, cseléd-
szoba, konyha stbiből. Vízvezeték, csator-
názás, villanyvilágítás, g á z fürdőkályha. 
Az első emeleten egy, a második emele-
ten két erkély. — Cim a kiadóhivatalban. 

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

^ - Alapítási év 1884. 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

(>."), 100, HiO, ;)00 és (üO liter űrtartalom. 
Fülleszt 40—60 perc alatt 

Hordozható páMaTűző üstök:. 
100- 400 liter űrtartalom. — Aa u j 
szeszadótörvány előírásai szerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

M 
M 
M 
* Villany csillárok 

legmodernebb kivitelben 
legjobban beszerezhetők 

j Herczka Gyula 
vili. lelsz, vállalata 

Ü M a i o a v á e á t l i e l y . 
Fótér 18. Telefon  312. 

Vl Mindenféle  fémszálas  lámpák 15 
drb. vételnél franco  1-60 korona. 

Menetrend , é r v é n y e s 1 9 1 2 . é v i m á j u s h ó 1-tfll. 

Oda 

Szv. 
8002 
1—III. 

Székelykocsárd—Madéfalva—Brassó Vissza 

Szv. 
8016 
I—III. 

Szv. 
8004 
I—III. 

Szv. 
8006 
I—III. 

205 — 
200 750 — 

1051 _ _ 
220 -1-50 
226 5 4-56 Í 
232 - 5 0 4 
238 % 5 1 1 
246 .JJJ5 '19 
257 I 5 3 2 1 

935 

646 
830 
836 
842 
848 
856 
907 

615 
1220 
832 

1154 
1200 
1206 
1212 
1220 
1231 

Szv. 
8008 

III. 
Szv. 
8010 
I—III. 

Szv. 
8003 
I—III. 

930 
1Î5 

335 
341 
346 
351 
;|59 
410 

700 
705 
458 

1004 
224 3 Indul Budapest 

nvugoll p. u.-ról 

300 ! 
305 i 
3Ü 
321 
329 

342 
3şŞ 
412 
442 
450 
5(53 
5ÎT 
5Ţ3 
526 
535 
6 4 Î 
545 
555 
605 
613 
627 
640 
655 
706 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 

1000 
1006 
1017 
1040 
1059 
1107 
1116 
1125 
1130 

534 
541 
5-49 
6-OJ 
6-15 
624 
631 
6-50 
7 05 

Szv. 
8014 
i-m. 

627 
633 
646 
710 
730 
739 
748 
757 
802 

909 
9>4 
920 
930 
939 
9443 
952 

1009 
1022 
1052 
1100 
1113 
1122 
1129 
1)36 
1145 
1151 
1155 
1205 
1215 
1223 
12 6 
1247 

104 
115 
132 
138 
152 
203 
234 
245 
258 
313 
326 
334 
354 
400 
411 
432 
452 

500 
509 
518 
523 

1233 
1239 
1245 
1255 

104 
111 
117 
133 
146 
206 
214 
227 
235 
243 
250 
259 
305 
309 
314 
324 
333 
346 
359 
414 
425 
442 
448 
503 
512 
555 
606 
6Ü 
622 
651 
659 

7 F J 

3 
757 
8Î5 
823 
832 
84I 
846 

413 
418 
4 2 4 
434 
449 
4 5 6 

5°2 
5*1 

5« 
6 0 7 
6l5 

628 
6ăi 
6« 
6ü! 
700 
7? 
710 
7 ' ? 
728 
737 
750 
804 
816 
82» 
845 
851 
905 
914 
942 
953 

1007 
1024 
1037 
1045 

Szv. 
8012 
l-lll. 

818 
824 
83Ö 
836 
844 

-955 

550 
1217 

ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon át 126) érk. 150 
ind. Budapest k. p. u. (Aradon át 126, 153) érk. 125|72S 
ind. Kolozsvár (126) érk. | 420 

érk. ind. Székelykocsárd (126, 130) 
Marosnagylak 2. sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház 
Maroscsúcs 6. sz. őrház 
Maroskecze . . 

érk. Marosludas (129) ind 

1246 
1243 
1235 
12» 
12SÎ 
1255 

érk. Bcsztercze (129) 
érk. Borgóbesztercze 
ind. Borgóbesztercze 
ind. Besztercze (129) 

, ind. 
. ind. II — 
érk. 224 
érk. 1004 

856 
901 
907 
917 
925 
932 
938 
955 

100M 

ind. Marosludas (129) érk. 
Marosbogát . . . . 
Kutyfalva  16. sz. őrház 
Radnót . . 
Maroscsapó . • 
Marosugra 24. sz. őrház 
Kerelőszentpál 
Nyárádlő . . 

crk. Marosvásárhely ind. 
ind. Marosvásárhely . . . érk. 

Marosvásárhely felsőváros 
Nagycrnye 43. sz. őrház 
Sáromberke 
Gcrnyeszeg . . . 
Körtvélyfája  49. sz. őrház 
Petele 51. sz. őrház 
Radnótfája  52. sz. őrház 

érk. Szászrégen ind. 
ind. Szászrégen érk. 

IdecslQrdö 
Marosvécs 
Magyaró 
Déda megálló 
Déda 
Ratosnya 
Szalárd 82. sz. őrház 
Palotailva 
Bánfíyháza  . . 
Gödemestcrháza . . . 
Marosliéviz (BorszékfDrdö) 
Galóczás 
Várhegy 
Dítró 
Szárhegy . . . 

érk. Oyergyószentmlklós . ind. 
ind. Gyergyószentmlklós érk. 

Tekeröpatak 
Vasláb 
Marosfő  . . . 
Csikszcutdomokos 
Karcfalva 
Csikmadaras 
Csikrákos . . 

érk. Madéfalva  U 36) ind. 

1206 
1200 
1154 
1145 
1137 
1129 
1123 
1106 
1052 
1032 
1025 
1012 
1005 

958 
950 
941 
935 
931 
926 
9 » 
909 
857 
844 
838 
828 
810 
805 
750 
741 
724 
704 
652 
637 
623 
614 
549 
543 
533 
515 
450 
438 
428 
417 

410 

Szv. 
8009 
I—III. 

920 
949 
705 
659 
653 
647 
640 

Szv. 
8007 
1—111. 

95gi(H0 
5« 

12» 
10« 
1041 
1036 
1030 
1023 
10U 

Szv. 
8005 
I—III. 

720 
544 
212 
206 
200 
154 
147 
135 

f  Érkezik Bpesl 
nyugoll p. u.*ra 

Szv. 
8001 
I—III. 

730 
1230 959 

6» 
635 
635 
625 

1217 
550 

625 
619 
612 
603 
555 
547 
541 
524 
510 

Szv. 
8011 
I-Ill. 
—910 

903 
854 
838 
815 
804 
755 
743 
737 

1008 
1002 

955 
946 
938 
929 
923 

9°6 
852 
814 
8<" 
750 
743 
736 
728 
719 
713 
709 
659 
650 
6« 
6» 
6" 608 555 
530 
531 
515 
507 
450 
430 
4I8 
4 0 3 
348 
340 

134 
128 
121 
112 
104 

1256 
1250 
1233 
1219 
1148 
1141 
1128 
1121 
1113 
1105 
1056 
1050 
1046 
1040 
1031 
1023 
1011 

958 
952 
942 
924 
919 
904 
855 
838 
818 
805 
749 
733 
724 
700 
654 
645 
629 
604 
554 
545 
535 
53 

61? 
613 
608 
559 
551 
543 
537 
521 
507 
455 
448 
435 
428 
421 
414 
405 
359 
3R>5 
349 
340 
332 
319 
?08 
c02 
248 
229 
224 
209. 
201 
145 
125 
112 

1256 
1242 
1233 
1153 
1147 
1138 
1122 
1058 
1045 
1036 
1026 
1020 

130 _ 
2<X) 

708 
740 

1143 
1255 

104 
115 
123 
133 
144 
206 
218 
231 
245 
256 
310 
319 
329 

~ 7 4 4 I 

400 
407 
418 
4-28 
4-39 
502 
5-20 

820 
909 
916 
924 
930 
943 
952 

1005 
102Ö 
1031 
1046 
1054 
1107 
1116 

_U25 
405 I 

533 
550 
557 
605 
611 
619 
629 
640 
651 
701 
714 
721 
732 
740 
748 

érk. Gyimes (136i 
crk. Palanca (136) 

856 
908 
érk. 

420 
433 
440 
448 
454 
501 
510 
518 
528 
539 
552 
600 
613 
621 
629 

10-23 
11-40 
11-47 
11-58 
1208 
1219 
12-42 
100 

615 
125|725 

612 
814 

730 
1230 
959 
348 
920 

8-08 IA í? 
815 

•0 8-?6 00 ® 
8-35 N 

5 8-46 a1 0 x ea 
9-08 
9-26 H- C 

616 
125 
612 — 

— 

6-47 
6-55 
7 06 
716 
7-29 
7-52 
8.10 

1219 
7-00 

ind. Madéfalva 
Csíkszereda 
Zsögödfttrdő  . 
Csikszcnlkirily . . . . 
Csikszentimre 35. sz. őrház 
Csikszentsimon 
Csikverebes 
Tusnád . . 
TusnádfUrdő 
SepsibUkszád-Bálványosfüred  -
Málnásfürdő 
Málnás . . 
Sepsibodok 
Sepsikőröspatak-Gidófalva 

érk. Sepsiszentgyörgy (134) . . 

ind. 
ind. 
érk. 

220 — 
133 _ 

. ind. 

350 
336 
251 
242 
235 
230 
217 
210 
155 
140 
123 
112 

1258 
1246 
1235 

érk. Bereczk (134) ind. ] 7 34 
ind. Sepsiszentgyörgy (134) 

Kilyén 
Uzon 
Kökös . 
Prázsmár . . 
Szászhermány . . . 

érk. Brassó (126, 137, 138) 

. érk. II 12-18 
1210 
11-58 
11-46 
11-35 
11-16 

ind. I 11-00 

érk. BlliPHt l J. I. (NKTTMII  11 126) . . ind. 8» 
érk. Mpal l. p. I. (Anita 11 126., 153). . ind. 800|200 
érk. Kolozsvár (126) . ind. 906 
érk. Predeál (126) . . ind. | 
érk. Bukarest ind. 

727 
714 
637 
630 
623 
618 
604 
556 
541 
528 
5"4 
504 
452 
443 
433 

11-32 1 — 
3-59 
3-51 
3-39 
3-28 
318 
3-00 
2-45 

935 
1220 
646 

1220 
790 

523 
510 

830 
743 

1000 
947 
901 
854 
847 
842 
832 
824 
814 
756 
741 
733 
722 
713 
705 

3 •o a c bo 

6-46 
6-38 
6-26 
615 
6-05 
5-46 
5-31 

820 
2oo 
906 

FIATAL, SZÁRAZ, KUBIK-ÖL, TŰZIFA 
MEGRENDELHETŐ 

A KIADÓHIVATALBAN. F 



20. saAm. C S Í K I L A P O K 7-lk oldaL 

I 
! 
I 

HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Építési anyagraktár, vasbeton, míikö- és cementárugyár. 

Tudoimmrn adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 48. szám alatt nagy építési anyagraktár t rendeztem be a azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-csment friss  és legkitünöhh minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelt lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineuni fák  telítésére, gombit és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és Mrtós. Teljes iödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyngból. Vakolat kőpor, Nchainotto tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból -80—100, 1"20, 1-50—2-00 - 3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz. ezek készítését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek mágus vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Bston- éa műkölépcsök, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetővaluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, "különösen nlkalmus istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, grauít-terasso beton stb. bur-
kolatok 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. 

i 
• 

I 
I 

1 T O K A J I A S S Z U B O R l I 
1906. évi 4 puttonos literje 5 korona — fillér. 
1908. évi 4 puttonos literje 4 korona — fillér. 
1008. évi 3 puttonos literje 3 korona 60 fillér. 

Kitűnő minőségű tokaji SZAMORODNI literje 1 korona. I|j 
Szállítás 3 litertől 20 literig demijohnokban, 20 literen felül  hordókban. jj|j 

Egész gönczl ho rdó (136 liter) véte lénél külön á r a j á n l a t . p 
Boraim tisztán kezelt, kitünö minőségéért a legmesszebb menő felelősséget  vállalok. IS 

Ráczkevi Eötvös Lajos szőlőbirtokos Tarczal (Tokajhegyalja). | | 
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ÉRTESÍTÉS! 
A tavaszi idény újdonságai megérkeztek 

és dus választékban állandóan rak-
táron találhatók a legjobb minőségű 

férfi,  női, fiu  és leányka készruhák. 
ügyszintén mértékutáni megrendelé-
sek elfogadtatnak.  Szolid kiszolgálás! 

MÓZES JÓZSEE, CSÍKSZEREDA 
Kossuth Lajos-utca (Orünwald-ház). 

I.ci/olcxóbb  hcránárláni  fórrá*!  Vidéki  meyrendelenek 
I I I I H I I yi/oiwin  én jmntOMfiíi  cnzközőlteliiek!  ••>"-<»••• 
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KOLLARIT-
RFÍDI P M P 7 RUGANYOS VIHAR1 

DUKLLr lLL BI/TOS ÍS IDŐTÁLLÓ 

SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

4 - 1 0 

KOLLARIT-bőrlemez 
kaucsuk-kompozícióval, mint fedél-
lemez. 

KOLLARIT-bőrlemez 
mezőgazdasági és gyári épületekre 
a legalkalmasabb. 

KOLLARIT-bőrlemez 
vízhatlan, a legnagyobb viharnak 
cllentáll. 

KOLLARIT-bőrlemezt 
nem kuli mázolni s igy fentnrtási 
költséget nem igényel. 

ligyedelárusitó: 
NAGYMIHÁLY SÁNDOR építési 
anyagkereskedő Csíkszeredában, 

Kossuth Lajos-utca 48. sz. 

fl nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Hé esi és budapesti kör illámból hazatér ve. szíves tudomására hozom a nagyér-
demű hölgyközönségnek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

NŰ1 KALAP D1VATTERMET 
* * * * * * * * * * * ÉS MODELLEK SZERINT * * * * * * * * * * * 

FÜZŰKÉ5Z1TŰ MüHEbYT 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi model 1-kalapokat, úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikkel. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses díszítését és át-
alakítását. (iyászkalapokat raktáron tartok. Mérlek szerint készítek megfelelő  módon: 
fűzőt,  haskötőt, hálegyenesitőt és melltartókat: minden e szakmába vágó cikkek javítását 
és takarítását pontosan és jutányos árban eszközlöm. A 1. hölgyközönség jóakaratú támo-

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

Ligeti Samuné női kalap divatterme Csíkszeredában. 
9 - 2 6 



8. oldal. C S Í K I L A P O K 
20. szám. 

áÉHÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
1 , m , i n L i i i i i ayuLflzp.rfi  céuei által kidolgozni Elvállal ugy épület- mint bútorasztalos munkákat bármily kivánt kivitel 

ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
iMiiiiiiuiiiMiiiiMwiiiiiimimmiMiiiiiiiMifiiii  10 nap alatt olkésziti. ««"• 

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

mm anyagot el- és visszaszállítja. m«m 

J 

logft-,  fali-,  ébreaató- éa Baebórák állandóan nagy raktáron. 
j 

F I G Y E L E M R E M É L T Ó ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
sziir fordul  elő, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás ósziute és lelkiismeretes 
munkájára van utalva, ligyúttal tudatni kívánom, hogy iizletem-
beu bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a 111. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes eikkért, mely Üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szíves pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövóre nézve is kérve, szíveskedjenek 

bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: 

BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 

Q Óraláncok, gyűrűk, rütbevalók, atemÜTegek él hőmérők állandóan kaphatók! 

TTTk f  l f  I Ha Ön súlyt helyez egészségere, 
I I U A Iul I Ha azi akarja, hogy jó kinézése legyen, 

J|J[ J Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóét vágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK P R É N E R - S Ö R T IÉÍYÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

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

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

csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 
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1 Ü B I I 9 1 Tyî TinTrinTttiir 
1 kilogramm prima struc-pamut 9 korona. 

ffl^E TfUTmiElfll 

Értesítés! 
Van szoronosém a I. li ül gy közönség szives tudomására hozir ogy a maiiizelem 
P á r l s b a n volt tanulmány uton, a lionimn február  hó fcisejéll  jött vissza. 

SZE ZO NSZE RÜ ÚJDONSÁGOK 
március hó élőjétől már raktáron vannak. Színházi suli újdonságok már megérkeztek. 

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

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

40-52 

Vidéki megrendelések gyorsan es pontosan eszközöltetnek. 
WWTKPN» IR» IFIIFTN* ITSU» N» TU N ^ N » HVTIVITKHV 

H j gggjg 

Haas áruháza 
Brassó, Kapu utca 12. sz. 

Olesó árak. 
Megtekinthetők 
vétel kötelezett-
ség nélkül. :: 

V;m szeienrsém a lla^yénlpinii k'i/i'.iisiV becses Heveimét l'.-l li i \-|ii. 
mis/el int a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban lev.'i 
NYKRdKS ÉS KÁRPITOS ÜZ L KTK M Iî KN 
minden szakmáim vágó tminkák ke.s/.i teset a legnagyobb készség-
gel vállalom és O/.t csinos kivitel IM-II, olcsó árak nudletr pontosan elké-
szíteni. Kuktáiou tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagvságu 
RUGANYOS «IVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
aZ''|-t. Iinj:y itt mindenki lle.H/.elvzIlesse szükségletéi ép olv 111 rsii 
árbaa. mint bármely nagyobb váiindiaa. Tiii-álihii tudatiiai még 
a mélyei! tisztelt k.">zénséKgeI azt is. hogy iilkmil.Mii raktáron tarlob 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Y.'-fţiil  a II. é. knxiiiisi'-g szive» ügyeimét l'ellii-
Vinn nzuii körülményre. Iiugy n knrsik. valuiniiit 
•"'"'len e szakba vágó munkák javítását el-
viílliilnm. Magnmot a mélyen tisztelt közön-
ség júinilnlulntil pártfogásába  ajánlva, inarnll-

tiiin kiváló tisztelettel : 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 
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Van szerencséin a nagy érdéin ii 
hölgyközönség szives tudomására 
adni, hogy üzletemet 

M l ( Z O N F E K T l Ú V A h 
bővilettein ki. Megérkeztek legújabb <liv;i(n 
női felöltők,  női kosztümök, leányka lrl.il-
tők, leányka kosztümök, aljak és e^ésy. 
ruhák, gyermekruhák és kabátok. 

Rendkívüli nagy választék pongyolákban. 

V ^kUf  ^i'Mu Mi, \U> <11, SIVMi Alifii.  W, MlTxăŢvlV >11, <11, <U. <H, <,U, ,u, ^ < u , 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

m~ Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levó b ú t o r o k a t , úgymint: 

EBÉPLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENPEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, PIVÁNYOK ÉS MAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú rtt  mii/épek,  kerékpárok,  nmmtifonok  én lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
27 frttól,  gramafonokat  20 frttól  és keré" • - - -

22 

i kerékpárokat 55 frttól  fennebb  árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS GRAMAFONOK-
hoz mindenféle  nlkiitrénsek  kaphatók. — .hwitánoknt  n Icyjiilú-
iil/osabb  árért  ensközlők,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

Ackermann Ignácz, bútor- és varrógép nagyraktára 

Csíkszereda, Kossuth L.-utca 9. sz. (Lukács Juliska-féle  bérpalota). 

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszitómunkákat elvállalok. 

VIPOR ÉS TÁRSA GŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMON I 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m. • g 

DESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN I 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n d ó é u l i c a p b a t ó . 30-52 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v & g & s o k a t e l f o g a d n a k . 

Hosszurovő Cement Födélcserépi 
majdnem határtalan tartósságu, Igen kOnnyfl  fődöanyag,  olcsó áron kapható X 

! ^ Í S S ^ J t í Portland cementgyárnál, Kugler és Társai Brassóban, j^^jj^^tojs^? i 




