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'l'ulán soha nem volt több oka a 
magyarnak, hogy a Szentlélek erejét 
nemzete közszereplői részére a gond-
viseléstől kérje, n int most rózsa nyitó 
piros pünkösd szép ünnepére. Két, nem 
zetülapozó kérdés rendezése elé álli-
lott a végzet, — vagy mondjuk: az 
idő kérlelhetetlen követelése. Az egyik 
a i.emzeii biztonság vér- és pénzáldo-
zuta, mely már tárgyalásra ott van a 
ü nemzet törvényhozásának asztalán. 
Auiit a véderő ujitása követel, az je-
lentékeny, ami köuuyebbitést a nemzeti 
tiainak hoz, az számottevő. Mégis az 
utiyagi áldozat miatt, ami az emberi 
léleknek tartozéka, az aspirációk miatt, 
amik bennünk élnek és amelyek nem-
zeti tartalmat óhajtanak vágyakban és 
bontakozó leményekben, — okunk van 
u „tettekkel tényezők* részére égi se-
gítséget kérni, bogy találják meg a 
megértés, a megnyugvás, a legjobb el-
intézés módját a nemzet előbbvitelére. 

És a nagy, küszöbön levő kérdés 
mellett ime a másik rendezésre szoruló 
kérdés a jogkiterjesztés. A jogtalanok-
nak uz alkotmány sáncaiba besegítése. 
De még csak inkább ennél kell az égi 
segítség, a Szentlélek nngy ereje, mely 
egykor abbau a jeruzsálemi házban tar-
tozuodó apostolokat megsegítette, hogy 
mehettek minden népeket tanítani. 

Hiszen, ha csak arról volna szó, 
hogy a jogtalanoknak adjuk meg, amit 
eddigelé nélkülöztek, — mily könnyű 
volna még egyszer a vitám és a san-
guinemet kiállani. De nem az ő joguk-
ról, hanem a nemzet élete és véréról 
van szó. Jogokat követelnek azok, 
akik nyilvánvalóan nem nemzeti ide-

áljainkért akarnának közdeni. Hogy 
nem azért, azt nem is tagadják. S'-t a 
jogkiterjesztést éppen ők vészesen kö-
vetelik s mát előre ijesztgetnek, hogy 
mi lesz azután, ha kiküzdötték. Nincsen 
olyan ember, akit az uj korszellem 
áramlata ne segitett volna ahhoz, hogy 
szociális reformokat  követeljen. Abban, 
bogy a közboldogságot kell szolgál-
nunk és minden embernek minél jobb 
anyagi helyzetét követelnünk: nincs 
eltérés. Minket az újkor modern esz-
méi egészen álbalotlak és lelkesedéssel, 
örömmel üdvözölnénk az alkotmány 
sáncaiban minden honfitársunkat;  de 
egy krédója mindenkinek kell, hogy 
legyen, akit mi ide engedünk: legyen 
iguz fia  Magyarországnak abban a tra-
dícióban, amely apáinktól ránk maradt. 
Semiui internacionális haladási irány és 
semmi kozmopolita érzés ! Legyen ma-
gyar ; még ha nyelve nem is magyar. 
Akkor aztán jöjjön keblünkre s vegye 
ki részét a nemzet jogaiból, — de a 
haladás, a modern eszmék jegyében ne 
ugorjunk a sötétbe s akik hivatottak, 
hogy e korszakos kérdést törvényhozás 
elé hozzák : azokra kérjük a mostani nagy 
ünnep isteni erejét Egy nemzet sorsát 
tartják kezükben Érezzék át nagy hi 
vatásukat, nagy rendeltetésüket. 

Minő kár, hogy a joggul, ezzel a 
legfőbb  emberi jóval vissza is lehel 
élni. Most esen a poétikus ünnepen a 
honszeretet érzése nem őrállásra in-
tene, hanem, ami emberibb is volna e 
helyen, ahol a köznek szolgálunk, han-
got adnának annak a hangulatnak, 
amely eltölti az embert pünkösd táján, 
amikor n természet egész pompáját 
kifejti  Rousseout szólaltatnánk meg 
szivünk tavaszi hangulatával, és egy kis 
változtatással igy kiáltanánk: ki a ter 
mészetbe, ki a szabadba I 

A tisztviselők családi pót-
léka. A pénzügyminiszter beterjesztette 
a rég igért s rég várt törvényjavasla-
tot az állami, vármegyei és államvasuti 
alkalmazottak családi pótlékáról és 
egyes egyéb intézkedésekről. A törvény-
javaslat részleteiben ugyanaz, mint a 
melyet annak idején részletesen ismer-
tettünk. A családi pótlék fizetési  osz-
tályra és javadalmazásra való tekintet 
nélkül az első csoportban egy gyeimek 
után évi 200 korona, két gyermek után 
évi 400 korona, három vagy étinél több 
gyermek után évi 600 korona. A má-
sodik csoportban évi 100, 200 illetve 
300 korona. A törvény csak a kihirde-
tés napján fog  életbe lépni. 

Megyénk pénzintézetei 1911-ben. 
(l'.j  Bartha Miklós  tíz évi publicistikai 

működése végén ellenségeinek támadása alatt 
egy, a magyar viszonyokra rendkívül jellemző 
kifakadást  telt: rNincsen  Magyarországon 
hálátlanabb  dolog,  mint a közélet  mezejét 
szántogatni".  Önkénytelenül ez jutott eszünkbe, 
amikor a Csíki Hírlap hasábjain szenlkatolnai 
Cseh Sándor  dr.  Ügyvédjelölt és bankigaz-
gatésógi tag cikkét olvastuk. Nagyon helye-
Ben cselekedett szerintünk a „Csíki Hírlap" 
szerkesztősége, mikor e cikket csak név alá-
írással ellátvu adta közre. Mert igy még lát-
szatát is kerüli annak, mintha a cikkben fog-
laít.ikkal magát pillanatilag is azonosítani 
akarná. Lapunk olvasó közönsége elég bizo-
nyíték rá, hogy objektív — mindig  a köz-
érdek  seempontjából  írott — cikkeink — soha 
nem csúsztak arra a sikamlós talajra, melyre 
fenti  cikk helyezkedik. Kz alól a látszat alól 
véilekeznUuk sem szükséges. A „jámbor új-
ságolvasó",  ki ezentkatoluai Cseh Sándor  dr. 
Ügyvédjelölt éa takarékpénztári igazgatósági 
tag cikkét elolvasta, azonban bekötött szem-
mel áll meg, nem tudván kinek adjou igazat? 

Mert 15, és nem 11 pénzintézet adatait veszi 
számba és kikiáltja, hogy múltkori cikkünk-
nek egyetlen Bzámadata sem helyes I Han-
goztatja ágyán, hogy t&VMIMftOfe  a rossz-
akarattal való gyanúsítás, de egyben a leg-
tendencíózusabban közöl adatokat. 

A Csiki Lapok 1910. év karácsonyi és 
1911. pünkösdi számábsn közölt cikkeink foly-
tatása a legutóbbi. Csupán a csíki táisadalmi 
viszonyok alakulásának hátteréhez kívántunk 
adatokat felhozni  — levonva helyenként a 
kétségtelen igazságot. Teljesen közömbös ránk 
nézve, hogy azt némelyek meg nem értve, 
handabandáznak ellenünk. Minket kicsinyes-
ségilk közintézeteink magasabb szempontból 
való megítélésében nem fog  akadályozni. 

A tárgyilagosság, mely cikkeinket jelle-
mezte, tette azokat a tisztesség védelme alá 
és érlelte meg takarékpénztárainkban azt a 
meggyőződést, bogy a tárgyilagos kritika ne-
kik  nem árt, sőt  használl  Ezért küldték el 
mérlegüket felhivásuukra,  gondolván, hogy 
nincs okuk a félelemre,  sőt csak használ ne-
kik, ha tárgyilagos kritikában részesülnek. 
Cikkünk ilyen iránya miatt kell nekünk is el-
fogadnunk  a „tárgyilagos"  kritikát. 

Cikkíró szentkatolnai Cseh Sándor dr. ügy-
védjelölt és takarékpénztári igazgatósági tag 
más szempontból nézi a számokat. Mig  mi a 
közérdek,  társadulom,  a kultura,  az egész-
séges haladás  szempontjából  vizsgáltuk,  — 
ö a takarékpénztárak  szempontjából  cikke-
zik.  Az volna a baj, ha egy véleményen volnánk. 
Ezért fogadjuk  el — de csakis azért a .tár-
gyilagos"  kritikát. 

Tévedéseink bosszú sorát az nyitja meg — 
úgymond, — hogy nem 11, hanem 15 .ilyen* 
pénzintézetünk van. Expressis verbis kijelen-
tettük, hogy csak ezeket  elimezzUk. A többi 
nem bocsájtotta rendelkezésünkre mérlegét. 
Nem vettük elő — a pénzügyi compasst csu-
pán azért, bogy nekik is tudomásuk legyen 
figyelő  szemünkről és felhasználtuk  a nyilvá-
nosság előtt adatainkat, mert ők azzal, hogy 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
H a k t i i . 

Óh, Szentlilek  Isten. 
Jer,  szánj meg bennünket, 
Teremtsd  ujjá ami 
Csüggeteg  szivünket. 
Szállj  át a világon 
A régi tOzeddel, 
S mi földhözragadt 
Lelkünket  emeld  fel  I 

Oh, Szentlélek  Isten, 
Jer,  szállj  le mihozzánk, 
Emeld  fel,  emeld  tel, 
Búbánatos orcánk. 
Betegek  vagyunk  mi, 
Rabok és szegények, 
Rabjai vak önző 
Szeretetlenségnek  . . . . 

Óh Szentlélek  Isten 
Várva  várunk,  jőrel. 
Világot  megváltó 
HObájos  erőddel. 
A békátlenekre 
Árasat békességet 
A reménytelenekre 
Edes  reménységet! 

S vigasttalására 
A vigasztalannak. 
Matasd  még még egyster. 
Csoda  nagy hatalmad. 
Légy iyra világló 
Fénye  a sziveknek, 
A hitetlenségben 
Sioylő  embereknek  l 

Óh Szentlélek  Isten 
Jer,  szánj meg bennünket, 
lli'lel,  szeretettel 
Töltsd  be a szivünket. 
Hints  be közel  lét  ed 
Szent  áhítatával: 
Püukötdi  lélekkel 
Pünkösdi  rózsával. 

Szabolcaku  Mihály. 

Két kis Deák-adoma. 
— Elbeszéli: XfltvAa  Károly. — 

.Sohase tartsd gráciának, ha oda kell ad 
nod, ami a tied". 

E bölcs mondásnak története van, melyet 
Deák Ferenc igy sdott elő: 

.Gyakran csodál..toa befolyása  van az em 
berre annak, amit gyermekkorában látott, 
vagy hallott. Talán négy esztendős gyerek 
voltam, mikor egyszer édesapám elvitt ma-
gával Németujvárra látogatóba az öreg Batt-
hyány Lajos herceghez. Édesapám és a her-
ceg jó ismerősök voltak s a herceg szerette 
apámat. 

Mig az öregek egymással beszélgettek: 
addig engem a herceg parancsára egy inas 
kivezetett a kertbe játszani. A kertésznek 
volt egy lla, kl velem egykorú volt s kivel 
csakhamar összebarátkoztam. A kertész két 
narancsot adott aekem ajándékba és a ker 
tészfinval  s a két narancscsal a parkban igen 
jól mulattam. __ 

Amint ott játszadoztunk, egy utkanyaru 
latnál jön szemközt a herceg édesapámmal. 

Apám meglátja nálam a narancsokat, s azt 
kérdi tőlem: 

— Hol vetted Ham  azt a szép gyUmölcsöt'/ 
— A kertész bácsi adta. 
— Jól van fiam,  de most jer a kegyelmes 

herceghez, kináld meg a narancsosai s mundd 
neki tisztesség tudással: Kegyelmes herceg 
tegye meg azt a gráciát, fogadja  el szegény-
ségemtől ezt a két narancsot. 

E szavakra én a két narancsot erő-
Ben megszorítottam s kezemet bátratéve azt 
mondám. 

— Nem adom. 
Édesapámat meglepte e gjermeki dac, 

szégyelte magát a herceg előtt s haragosan, 
botját felemelve,  kérdé tőlem : 

— Miért nem adod ? 
Erre qjra dacosan feleltem. 
— Nem Bdom, mert ez az enyém. 
Apám újra haragba jött, de ót a herceg 

lecsillapitá s azután a herceg hozzám jővén, 
arcomat megsimogatá s e szavakat mondá: 

— Derék gyerek vagy fiam.  A tied az a 
narancs. Soha se tartsd gráciának, ha oda 
kell adnod, ami a tied." 

E szavakat — úgymond Deák Ferenc — 
soha se felejtettem  el, gyakran eszembe ju-
tottak ekkor is, mikor a bécsi kormánynyal 
alkudoztunk. 

II. 
.Magad légy olyan ember, mint a milyen-

nek fiadat  szeretnéd". 
E bölcs mondásnak szintén története van, 

melyet ón mondok el. 

1872. évi karácsony előtt való nap dél-
utánján meglátogattam Deák Ferencet Angol 
Királynő szállodai lakásán. Szerencsére né-
hány percig maga volt. 

— Azért jöttem kedveb bátyám, hogy meg-
kérjem, engedje meg, bogy fiamat  ide elhoz-
hassam. 

— Hány éves a fiad  ? 
— Negyedfél. 
— Miért akarod ide hozni? 
— Hogy kedves bátyámat láthassa, azt 

hiBzem, akkor különb ember leBZ belőle. 
— Ostoba beszéd. 
Rossz kedve volt az öreg nrovt, nem szólt 

többet s én nem hoztam a dolgot elő többé, 
noba tervemről le uem tettem. 

A következő nyáron gyakran kivittem a 
kis flut  az állatkertbe. Ott találtam egyszer 
Deák Ferencet Kvassay Laci társaságában, 
amint nézte Casanova asszony oroszlánait és 
kezében lógva simogatta a kis hat hetes oroai-
lánkölyket. 

Eléje vezettem fiamat  azt mondám neki: 
— Fiam nézd meg ezt a bácsit Ez Deák 

Ferenc. 
— Ma van junius 6-ika. Ha felnősz,  jus-

son eszedbe, bogy te még láttad Deák Fe-
rencet. Légy erre büszke s légy erre méltó. 

Deák Ferenc komoly képpel nézett reám 
és a fiúra.  A flu  odament hozzá, az orosslán-
kőlykekről lehúzta kezét és megcsókolta aiL 
Az öreg ur arca szelíddé vált s kezét reáte-
véa a fiu  fejére,  azt mondá nekem : 

— A gyermekek legjobban követik apjuk-
aak példáját. Magad légy olyan ember, mint 
amilyenek fiadat  szeretnéd. 
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szerkesztőségünkbe azokat beküldték, felha 
leimattak  rá. És csak 11 .ilyen"  intését 
akadt, a többi, vagy negligált, vagy félt 
nyilvánosságtól. KBlönben 11 r. t. alapon mű-
ködő pénzintézete van Csikmegyének, kettő 
szövetkezeti alapon működik és 22 hitelszö-
vetkezet as 1898. XXIII. t.-c. alapján, mint 
az Orezágos Központi Hitelszövetkezet tagja 
fejt  ki tevékenységei. Ezenkívül van a ma-
rosvásárhelyi Agrár takarékpénztárnak két 
flókja.  Mint ez a Csíki Lapok XXIII. évfolyam 
22. számában kifejtettük. 

Ezeknek adatai rendelkezésünkre nem ál-
lottak, de felesleges  is lett volna, mert az 
elemzett 11 intézet elég anyagot nyújt. 

Megengedjük, bogy az összeadás művésze-
tét cikkíró is érti — nem volt ideje elfe 
ledni — de hogy akarja azt elérni, hogy 11 
általunk vizsgált intézet forgalmi  kimutatása 
egyezzék az általa összevont 15 -ilyen'  pénz 
intéselével ? 

Hanem mi jogon számítja cikkíró a teke 
rékbetéteket  a takarékpénztár  vagyonához ? 
Keserves tartozásuk lehet az nekik, ha ked-
vezőtlen időben voniák meg, nem pedig  va-
gyonuk. Hogy erre még visszleszámitolást is 
igénybe vegyenek I Egyébként ismerjük a 
csikvármegyei pénzintézetek igazgatósági, fel-
ügyelő-bizottsági tagjait. Nem kételkedtünk 
jó nagy részük megbízhatóságában, vagyoná-
ban. Ertjük cikkíró felháborodását  — de erre 
nézve ma sem mondhatunk többet. Nem mond-
hatunk többet, mert uem célunk zavart csi-
nálni ott, ahol a józan belátás megoldhatja 
helyzetet. Különben, akit nem éget e kérdés 
— ne fújja. 

Nagy tévedésünkre mutat rá cikkiró — 
pénzintézeteink nem 63'7'/, nyers nyereség-
gel dolgoznak — hanem csak 10°/°-al. Hogy 
jut ide? 16 és egynogyed millió tőkéjük van, 
úgymond. Honnan V Hisz ó maga mondja 
előbb, hogy intézeteink alaptőkéi 2 25 millió 
és tartalék alapjuk ca 1"0 millió, 2 25 f  10 — 
legalább szerintünk 3 25 millió. Vagy talán 
megint a betéteket számítja az intézet tő-
kéinek ? Az a „kihelyezett"  tőke jó foga-
lom. De vegyük akkor a visszleszámitolást 
stb., mind ide — ez mind mkibe(yezett".  Már 
akkor engedményt tettünk, mikor a tartalék 
alapokat is a tökéhez számítottuk. A törvény 
pedig ezeknek is más szerepet juttatna I Az 
elért 1.342.775 korona nyers — cikkiró szám-
adatai — jövedelem a 2.250.000 koronányi 
alaptőkének 59*7 % a — tehát tényleg nem 
U3'7 °/0 (most 15 pénzintézet vagyonát vesz-
szük.) Mert  hangoztatjuk  ismételten,  bogy 
az kezelési  stb., költségeket  — mik e jö-

l l S k tMMtSil, 
Virágos  kertek,  rácsos ablakok 
Oh félve  látlak  és megborzadok 
Mennyi  vágy ívni itten eltemetve 
Hányan  sírnak  hangosan nevetve 

Ks  knratjmk  lassú némasággal 
Köröttük  eyy zujló nagy világ van 
Tele  hittel,  ürüm s szenvetléssel. 
Menjünk  ! sietve fussunk  innen el.' 

Felu-rruhás,  Mosolygó  amt nő 
Ki  épp velem e jitri-lien  szembe jö 
Kur  '/ím  egy nr. rilimleml  fején, 
Hajdan  miniszter volt  talán szegény. 

r Kérem  ne ellenkezzék  énvelem .' 
Hírem  van énnekem s nevem 
Oh nézze azt a palotát  i-sak olt 
Hol  imént annyi kocsi robogott 

Azt én emeltem érti gyenge nő!? 
Ki  most kicsiny, sovány karjára  vő. 
-Vem fél,  hogy innét tüstént  elrúgom 
Hisz  vár reám automobilomu. 

És kísérője  szinte megremeg 
S az nr karját  jobban szorítva  meg 
. Megyünk,  megyünk  kegyelmes  jó uram 
Kocsink  már itt cár, Ierni  a kapuban" 

Szavakkal  vonja messze, messze őt 
Hol  néma arccal állnak  mindig  őrt 
Fehérruhás  mosolygó lánysereg 
Akiknek  arca mindig  csak nevet 

Akik  soha meg nem haragszanak 
Ápolói élőhalottaknak 
8 rémes madárként  tűnnek  bár elő 
Itt  is vigasztalás  — a gyenge nő. 

(Berlin) M á t r a i F e r e n o B á l a . 

vedelemból  fedeztetnek,  ugyancsak  az adó-
sok, tehát a hitelt  keresők,  űzetik  meg 

A tartalék — és alaptőke növelése, mi 
hangoztattuk : helyes tendencia — nem is vá-
doltuk érte, sőt biztattuk rá a pénztári igaz-
gatókat De legyen szabad megjegyezni, hogy 
mért épen a cikkiró családi bankja csatolt 
tortalék alapjából 100.000 koronát az alaptó 
kéhez. Alaptőkét  felemelni  uj tökebefekte-
téssel  kell  — nem pedig egy meglevő nlap 
átminősítésével Az intézet igy CBak színleg 
lesz nagyobb — de egészségesebb nem. Egy 
100.000 koronás alap és 145.U00 tartalék tő-
kével rendelkező intézet semmivel sem cró-
sebb, mint egy 200.000 koronás alap és csu-
pán 45.000 korona tartalékkal bíró. Ez csak 
külsőség. Egészségesebb lett volna 100.000 
korona beflzetéesel  növelni az intézet erejét. 
No, de ez nem is tartozik ide. 

Ezek után teljesen irreleváns, hogy cik-
kiró valamelyes állításunkkal egyet ért-e V Ha 
igen, ugy munkálkodjék meggyőződése sze-
rint, de mi valameddig meg nem törtük a be-
lőlünk élő pénzintézetek kultura közönyeit, 
nem szűnünk meg hirdetni, hogy igenis nem 
„szerény jótékonykodásthanem  tervszerű 
kultur  propagandát  várunk  pénzintézete-
inktől  — és a melyik  ebben nem vesz 
részt,  nem érdemes  a közönség  támogatá-
sára. A takarékpénztár közintézmény, a tör-
vény védi jogait — vagyonszerzésre módot 
ad, óriási mértékben élvez kedvezményt, hasz-
nálja intézményeinket — elvárhatja  a ma-
gyar társadalom,  hogy ne negligálják 
szükségeit,  hanem segítsék  — éppen azért 
mert tehetik. 

medt állapotából; amiből önként következik 
az, hogy a föld  ekkor még kevéB megtakarj 
tott, reservált meleg készlettel rendelkeslk. 

Ha hozzávesszük ezekhez még az ezidei 
napi nagy hőmérsékleti Ingadozást, mely sze-
rint nappal felmelegszik,  éjjel meg igen lehűl 
a levegő, kérdésünk megoldást nyert 

A nap leáldozásával ennélfogva  földünk  a 
még csekély megtakarított meleg mennyisé-
gét gyorsan kisugározza, azon egyszerű tör-
vénynél fogva,  hogy minél uagyobb a sugárzó 
test és a környezet között a hőmérsékleti 
különbség, annál nagyobb a melegveszteség. 
Szolgáljon ennek megvilágítására a következő 
példánk: meleg Bzobában sokkal lassabb tem-
póban hűl le teánk, mint a szabad tér hideg 
levegőjében, ahol szembe ötlóbb a tea és a 
levegő hőmérséklete közti különbség mint a 
szobában. 

Summa summarum : a májusi fagyoknak 
főleg  a növények melegvesztesége, a kevés 
meleg mennyiségnek a világtér felé  való gyore 
szétazáradása az oka. Ami nem következnék 
be még akkor Bem, ba a levegő hőmérséklete 
O'-ra alá Bzállana is, csak rendelkezhetnének 
a növények annyi meleg mennyiséggel, ami-
vel a melegveszteséget pótolhatnák. 

Kémenes  Antal. 

Inkriminált cikkünk rámutatott, hogy me-
gyénk takarék betétei egy év alatt 1.5 mil-
lióval gyarapodtak. Orvendetesebb ez nunál 
is inkább, mert megnyugtat, hogy a nagy 
gazdasági és társadalmi átalakulásban lévő 
Csikmegye tőkében erősödik. A tőkeerő pedig 
beharangozója egy intenzivebb gazdasági mü-
velésnek, melynek nyomában fakad  a jólét éB 
a kultura. CBikvárinegye maga, községek és 
egyházközségek nagy pénzekhez jutottak. Ezek 
nagy részét — betétképpen kezelik. Hang-
súlyozzuk, hogy a kfezelés  nem a legjobb 
módja közpénzek kezelésének. 

A mai szűkös pénzviszonyok mellett erő-
sebben érzik annak szüksége, hogy Q/sik  vár-
megye megoainálja varmegyei önálló  bank-
ját, melylyel egyformán  segítségére lehet ugy 
a hitelt keresőknek, mint a vármegyei összes 
pénzintézeteknek. A betétekkel való kezelés 
végtelen kára, hogy legrosszabb időben mond-
ják fel,  sokszor Illetéktelen befolyásra,  csupán 
azért, hogy más bankba helyezzék el. Az ala-
pok kezelésére nem lehet irányadóul azt el-
fogadni,  hogy — tekintet nélkül életképessé-
gére — az az intézet élvez legtöbbet, mely 
nek a vármegyeházával legerősebb a kapcso-
lata. 

Â fapos matek es a â jasi fajjot 
Szegőd, 1912. iD&jas 15. 

„Nem fordulok  a fagyoB  szentekhez segít-
ségért, mert segítség helyett bajt hoznnk nya-
kamra" jegyezte meg, egy ízben, félig  tréfá-
san egyik székely fóldmives  gazda. A faluBi 
gazda szentül meg van győződve a felől,  hogy 
az úgynevezett fagyos  szentek : B/ervác, Pong-
rác, és Bonifác  fáradságának  gyümölcsét nem 
egyszer tönkretehetik vagy legalább Is ve-
szélylyel fenyegethetik. 

Minthogy ez a miudennapi élet tapaszta-
latainak körébe esik: a fóldmives  gazda féle-
lemmel tekint a fagyos  szentek napja elé. 
Több évi tapasztalatára hivatkozva, a Bzentek 
eme triászát mintegy meggyanúsítja a bekö-
vetkezni szokott májusi fagyok  mintt Pedig 
bizony alaptalannak bizonyul a meggyanusi 
tás, ha e tünemény egyszerű természettudo-
mányi magyarázatát ismerjük. Próbáljuk hát 
szentjeinket a vád alól felmenteni 

Regisztráló ballonok által eszközölt kísér-
letezés alapján bebizonyult, hogy a földünket 
körülvevő levegőréteg leghidegebb a fagyó  J 
szentek napjaiu. Ez az egyik ok, amely a 
kérdés megfejtésére  vezet a másik a főid 
akkori hőmérsékleti állapota. 

Nem szabad felednünk,  hogy jóformán  a 
természet megt^jkodásáról van ekkor szó. 
Nem is olyan sokkal ezelőtt - még hóval ta-
karózott a tepnéBzet. De csakhamar jött a 
virágfakasztó  inájus, melynek csalóka napsu-
garai többé-kevésbbé még hegyeinkről ÍB el-
tüntették a rideg hótakarót A természet éle-
tében beállott eme aránylag gyore átmenet-
ben leli magyarázatát az a körülmény, bogy 
a föld  kérget a napsugarak még csak mint-
egy félméter  mélységig oldozhatták fel  der-

Csikszerdán át Konstantinápolyié. 
A Magyar Automobil Klub junius 15—21 

napjain nagyszabású turautat rendez Budapest 
és Konstantinápoly között s a turaut utvona-
lát ugy állapították meg, hogy Erdély táj-
szépségei utbaessenek. A lurnuton igen sok 
külföldi,  angol, francia,  német, sőt még ame-
rikai automobilok is résztvesznek. Részt kí-
ván venni majdnem valamennyi automobil tu-
lajdonos. 

Az érdekes tervből közöljük a megállapí-
tott szabályok kiivetkező részeit: 

A Királyi Magyar Automobil Klub a török 
és bolgár kormány támogatásával, valamint a 
román klub közreműködésével 1912. évi ju-
nius 15. éB 21. között nemzetközi automobil 
turautnzást rendez Konstantinápolyba Buda 
pestről, u következő útvonalon: Budapest-
Kolozsvár —Tusnád — Bukarest — Tirnova— Dri-
nápoly— Konstantinápoly, amely útvonal hosz-
sza 1900 kim. A hétnapos kirándulás Buka-
restben egy napi pihenő szakítaná meg. 

Az automobil kiránduláson csupán elismert 
automobil-klubok tagjai vehetnek részt. Az 
automobil-kirándulásra csak benzinmotoros 
gépkocsik vezethetők be, e kocsik a kirándu 
lást megelőző napon a kocsi átvételénél fo-
gadtatnak el véglegesen a túrán való részvé-
telre. Kocsik ezen selejtezésit a Királyi Ma 
gyar Automobil Klub sport-bizottsága végzi, 
amelyben képviseltetheti magát mindazon au-
tomobil-klub egy taggal, melynek egy, vagy 
több más tagja benevezett. 

Nevezések a Királyi Magyar Automobil 
Klnb titkárságához intézemlők. Budapest, IV., 
Kigyó-tér 1 sz. legkésőbb 1912. évi junius 
4-ig. Ugyanily feltéllel  fogadják  el az utóne-
vezéseket kétszeres nevezési dijjal 1912. jun. 
hó 11-én, esti 8 óráig. Nevezési dij 200 kor, 
Ugyanily feltétellel  fogadják  el azon kocsi-
tulajdonosok nevezéseit is, akik nem Buda-
pestről indulnak el. 

Az útvonal egyes útszakaszai a követ-
kezők : 

1. nap: Budapest—Hatvan—Gyöngyös—Fü-
zesabony — Tiszafüred  — Balmazújváros—Deb-
recen—Bere rtyotţjfalu—Nagyvárad—Kolozsvár 
450 kim. 2. nap : Kolozsvár—Szászrégen (Fel-
sőmaros völgyében) — Gyergyószenlmiklóa— 
Csíkszereda—Tusnád 325 klin. 3 nap: Tus-
nád— Sepsiszentgyörgy—Brassó—Plojesti—Bu-
karest 330 kim. 4 nap : Pihenő Bukarestben. 
5 nap: Bukarest —Giorgivó—Biela—Tirnova 
165 kim. 6. nap: Tirnova—Gabrova—Kanzan-
lik—Pbilippoly— Drinápoly 3Ş0 kim. 7. nap : 
Drinápoly—Ekkibaba—Cnrlu—Konstantinápoly 
230 kim. 

A turaut végpontja Jalova fürdőhely,  ahol 
Benaiaé Recbld herceg és a fürdőhely  igaz-
gatósága a résztvevőket vendégül fogadja  2 
napra. A giurgiwoi nagy kompátkeléstől a ro-
mán automobil Klub gondoskodik. A török 
kormány az automobilmenet közbiztonságáról 
gondoskodik a török területen. 6. §. A tura 
útra jelentkezhet bármily eredetű gépkocsi, 
bérmily Carosszerlával. A túrára elfogadott 
gépkocsik azonban a dijazás alól való kizárás 
terhe alatt kötelesek az egéaz utón két zász-
lócskát hordani, melyek egyike a magyar 
.zászló, a másik Törökország zászlója. Jogá-
baa van azojban minden résztvevőnek a sa-
ját országának zászlóját, valamint azon orszá-
gét, melynek területén a gépkocsi halad ki-
tűzni. Kötelesek továbbá két táblát hordani, 
e^yet a gép elején, egyet a hátulján. A táb-
lára 8—10 cm. magas, vörös betűkkel fehér 
alapon Írandó: „Budapeat-Konstantinápoly*. 
A gépkocsik sokasága junius 16-án fog  átro-
bogni Csíkszeredán. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 

folyó  évi május hó 81-én d. e. 9 órakor a 
vármegyeház tanácskozási termében rendes 
közgyűlést tart, melyre a meghívók most 

küldetnek szét. 
következő: 

A közgyűlés tárgysorozata a 

I. 
Alispáni jelentés. 
Szentesített törvények kihirdetése. 
Jelentés a számoakérősaék eredményéről. 
Miniszterelnök leirata az tţj kormány ki-

nevezéséről. 
Belügyminiszter leirata a járási számvevői 

intézmény reformja  tárgyában. 
Közigazgatási bizottság mult félévi  jelen-

tése. 
A felcsiki  járási főszolgabírói,  szépvizi já-

rási főszolgabírói  és egy szolgabírói állás, va-
lamint az ezek betöltésével megüresedendő 
összes állások fokozatos  betöltése. 

Nevelési kölcsönpénz tárnál megüresedett 
pénztárnoki állás betöltése. 

A magánjavak igazgató-tanácBában meg-
üresedett két tanácsosi hely betöltése. 

Elhagyott gyermekek tartási költségeinek 
fedezése  iránti kéréBek. 

Vármegyeház kibővítése tárgyában meg-
tartott árlejtés eredményének bejelentése. 

Fürdő biztosok kijelölése. 
Csíkszeredai közkórház kibővítése. 
Csíkszeredai közkórháznál sebészi osztály 

felszerelése. 
Csíkszeredai közkórháznak 1913. évi költ-

ségelőirányzata. 
Qyergyói közkórház 1913. évi költségelő-

irányzata. 
Csíkszeredai kórház élelmező segély iránti 

kérése. 
Rancz Lőrincné nyugdíjazása. 
Adám Imre nyugdíjazása. 
Szolgabirák felobbezése  költözköJési illet-

ményeik tárgyában 
Megyei utbiztosok drágasági-pótlék iránti 

kérése. 
László Antallal kötött adásvevési-szerződés 

jóváhagyása. 
Potyó Ignác utkapsró végkielégítése. 
Menaság község kérése a Menaság-csomor-

táni ut átvétele iránt 
Tusnádi Olthid építési költségeinek hor-

dozása. 
Orvosi éB babai oklevelek kihirdetése. 
Társtörvényhatóságokkal való levelezés. 

II. 
Számadások : 

Tisztviselői nyugdíj-alapról. 
Erdőőrzési alapról. 
Libáni útalapról. 
Törvényhatósági utkaparók nyugdíj-alap-

járól. 
Jegyzék fizetési  alapjáról. 
Telefon  hálózati pótadó alapról. 
Jegyzők nyugdíj alapjáról. 
Qyergyói kórház tartalék alapjáról. 
Háztartási alapról. 

III. 
Magánjavak ügyei. 

Erdőőrök és erdőszolgák szervezeti sza-
bályzata. 

Pótbitel engedélyezése. 
Árva- ÓB szeretetház folyó  évi költségei. 
Közbirtokosság ajánlatai perek megszün-

tetése iránt 
Párhuzamos osztályok költségei a csíksze-

redai főgimnáziumnál. 
A tölgyesi erdóbirtokok alaptérképének 

sokszorosítása. 
A tölgyesi kikötők helyreállításának költ-

ségei. 
Csíkszeredai ipari kiállítás segélyezése. 
Határőrségi csendőrlaktanyák építése. 
Töke Róza segélyezése. 
Magyar léghajosok Begélyezése. 
A beBzterczebányai Bethlen Gábor szo-

borra adomány. 
IV. 

Községi ügyek. 
A) Csíkszereda városban 1912. évi köz-

munka költségvetés. .*z 1910. évi államsegély 
felosztása.  Ebtartási szabályrendelet 

B) Qyergyószentmiklóson 1912. évi költ-
ségvetés. Ingatlan bérbeadás. Ingatlan szer-
zés. Tisztviselők drágasági pótléka. Erdősítési 
alap hováforditása.  Tanítónők segélyezése. 

C) Gyergyól járásban. 
Alfaluban  : Erdőeladás. Ingatlanok elide-

genítése (7 drb.) Felebbeiés az erdővételári 
részletek fizetésének  időpontja fölötti  határo-
zat ellen 

Ditróban: Fogyasztási adókezelők jutalma-
zása. Mezőőrök lótartási átalánya. Perköltsé-
gek törlése. Községi pótadok törlése (4 drb.) 
Egyházközség pótadó mentessége. Helyettes 
husvizsgáló állás rendszeresítésé. 

Gyergyóujtaluban: Pótadó százalék meg-
változtatása. 

Csomafalván:  Mérnök díjazása. Értékpa-
pírok eladása. 

Várhegyen: Pótadó törlés. 
Remetén: 1908-1909. és 1910. «vi szár 

madások. 
D) Gyergyótölgyesi járás. 

Tölgyesen: 1911. évi számadások. Töns-
könyvvezető díjazásának felemelése.  Közvágó-
híd építése. 



21. oám. C S Í K I L A P Ó K 3-Ik oldd. 
egyes szász kisgazdák is igen száp példányo-
kat matattak be. 

Magyar erdélyi fajtát  72 drb. képviselte, 
kiválottak a Sperker-féle  tenyészet származé-
kai, az erd. kath. státus, a gr. Teleki Domo-
kos gernyessegi arad almának, Ugrón Zoltánnak 
az illatai, a többiek között igen sok volt, a ml 
legfölebb  az példázhatta, hogy milyennek nem 
kell lennie a magyar erd. fajtának. 

Szegényes volt a bivaly és juh kiállítás. 
Annál szebb volt a sertés és a baromfi  kiállí-
tás. A Bertések közül a szász kisgazdák főleg 
igen szép báznaiakat és yorkshireieket állítot-
tak ki. 

Arad, Bihar, Tolnamegyei nagy tenyésze-
tek főleg  mangalica, tisztavértt és keresztezett 
lineolnehirei gyűjteményei gyakoroltak állandó 
vonzó erótt a gözönségre. A Balascbek, Gyula 
gyűjteménye igazi látványosság volt Állandó 
tolongás volt Dinka György tatrangi földmives 
yorksirei körül is, aki 8000 koronára tartott 7 
drb. kibizott állattal mutatta be, hogy a york-
sireit is ki lehet hizlalni. 

A baromfi  tenyészetek közül a Haller Ottó 
bodokl, Dr. Gyergyánflné  oyéri éB segesvári 
tenyésztők állatai tűntek ki. Oly óriási pelingi 
kacsákat, endeni ludakat, mint amilyeneket 
ezek bemutattak, ritkán láthatni egylltt. A lyuk-
félék  között a fehér  orpíngtonok domináltak 

Érdemes volt a megtekintésre a nyulkiálli-
tás is. Szász kisgazdáink, ngy látszik, felismer-
ték a házinyúl kisgazdasági jelentőségét, nem-
csak Bport gyanánt ttzik, de a köztenyésztésbe is 
erősen bevezették. 

A kik nem sajnálták a láradságot, mege-
hettek kirándulások eredményével elégedve. 

• z erdélyréasi második szinikerület el-
nökségének hivatalos kózleménye. 

Szám: 24-1312. 
MEGHÍVÓ. 

Az „Erdélyrészi második Bzinikerlilet' vá-
lasztmánya folyó  éri junius hó 3-án dél-
után 3 ótától  kezdódőleg Erzsébetvároson, 
a polgármester hivatali helyiségében lenti 
tárgysorozattal Ülést tart, melyre a t. választ 
mányi tag urakat és a kerület színigazgatóját 
tisztelettel meghívom. 

Felkérem a kerületet alkotó állomás he-
lyeknek a szervezeti szabályok értelmében 
Illetékes hatóságait, hogy az állomás helyek 
képviseletéről a szervezeti szabályok 3., 6. és 
8. §§-ai értelmében idejekorán intézkedni és 
a kiküldött választmányi tag urak neveit, 
továbbá Erzsébetvárosra érkezésük idejét TYa-
jánovits János  erzsébetvárosi  polgármes-
ter úrra/ legkésőbb május bó 30-ig közölni 
szíveskedjenek. 

A tárgysorozat nagyfontosságára  való te-
kintettel kívánatosnak tartom, hogy az ülésen 
minden állomás hely magát képviseltesse. 

Csíkszereda, 1912. évi május hó 15-én. 
Kálluy, 

oráiággyDIésl lcé|)vl»H6 anltlkerOlol váluaimánj- elnöke. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés és előterjesztések, továbbá 

elszámolás az elnökségi kiadásokról és azok 
fedezetéül  szolgáló befolyt  tagdijakról. 

3. Az 1912-1913 évre egybeállított müjor 
és művészeti program felülbírálása. 

4. Az 1912—1913. évre szervezett sz'ntársu-
lat névsorának felülbírálása. 

5. Színiidények megállapítása az 1912—1913. 
színházi évre. 

6. Indítványok. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

— Törvényhatósági tagok értekez-
lete. A folyó  hó 31-én megejtendő törvény-
hatósági választásokkal kapcsolatban, folyó  hó 
16-án tartatott meg az a szűkebb körű érte-
kezlet, melyet Gyalókay Sándor főispán  a 
vármegye minden részéből, pártpolitikai ál-
láspontra való tekintet nélkül hívott össze. Az 
értekezlet bizalmas jellegű volt és azon rész-
vettek a megye minden részéből. Az értekez-
let beható eszmecsere után a különböző állá-
sokra vonatkozóan teljesen oly értelmű meg-
állapodásra jutott, mint azt lapunk előző szá-
mában valószínűsítettük. & felcslki  főszolga-
bírói állásra ugyanis dr. Bándor Gyula jelenleg 
helyettesített főszolgabírót,  a megüresedő két 
első osztályú szolgabírói állásra Puskás Imre 
szolgabírót éa Erős József  vm. aljegyzőt, III. 
0. aljegyzőnek Mihály Lajos tb. szolgabírót, 
két megüresedő II. o. szolgabírói állásra Erős 
B. díjas és Minier Lajos díjtalan közigazga-
tási gyakornokokat jelölték ki a pályázók kö-
zül. A szépvizi főszolgabírói  állást dr. Márton 
László és Wellman Géza I. osztálya szolga-
birák között hosszas eszmecsere után nyilt 
kérdéanek hagyták, mivel egyhangú megálla-
podásra jutni egyik jelölt mellett Bem lehe-
tett. Ez értekezlet célja a törvényhatóság tá-
jékoztatása, mi okból magunk részéről eléggé 
nem helyeselhetjük, sőt hozzátesszük, hogy 
igazi célját csak akkor érné el, ha minél szé-
lesebb alapokra fektetve  és állandóan meg-
honosítva kiküszöbölné a tisztviselők között 
még most is divó körlevelezéseket, melyek a 
gy akorlatban nem váltak be, sőt legtöbbször 
komikus megjegyzésekre, nyújtottak alkalmat. 

— Ajánlatok  a jtéHxüyyiyazyatósáy 
éiHtésére,  Folyó hó 21-én, kedden járt le a 
határidő a pénzügy-igazgatóság, főispáni  lakás, 
főszolgabiróság  stb. épületeinek zárt írásbeli 
versenytárgyalására. A beérkezett kilenc aján-
latot minden magyarázat nélkül alább közöl-
jük s csupán annyit jegyzünk meg, hogy az 
ajánlatokat a kir. államépitészeti hivatal soron 
kívül átszámítja és javaslatot tesz a törvény-
hatósági közgyűlés elé, mely folyó  bó 31-én 
dönt a beérkezett ajánlatok felett  Az ajánla-
tokat nagy érdeklődós mellett, az ajánlattevő 
cégek és vállalkozók, valamint más érdeklő* 
dók jeleulétében bontotta fel  Fejér Sándor 
alispán, amint következik. Jelen volt Végh 
István az államépitészeti hivatal főnöke  és 
Szász Lajos főjegyző.  Ajánlatokat adtak be : 
1. Hirsch és Frank kályhás Budapest 18430 
korona. 11. Kis Jenő ablakredőny Pécs 1144 
kor. III. Lengyel Jenő és társa vízvezeték éB 
csatornázás Kolozsvár 10494 korona 31 fillér. 
IV. Qanz és társa villainosvilágitás és telephon 
Csíkszereda 7826 korona 60 tillér. V. Ehren-
wald és SaBváry összesre BudapeBt 474759 
korona 50 fillér,  régi anyagért 10000 korona. 
VI. Steiner József  éB Antal Vidor összesre 
416,090 korona 09 fillér,  régi anyagért 4000 
korona. VII. IIJ. Csiszár Lajos és Várady Ár-
pád összesre Marosvásárhely 520,203 korona 
04 fillér,  régi anyagért 20,203 korona 04 fillér. 
VIII. Wusinszky Testvérek és Preiszner Jó-
zsef  összesre Brassó 479,715 korona 64 fillér, 
régi anyagért 3200 korona. IX. Kerekes Tiva-
dar és MUller Gusztáv összesre Szászrégen 
471,742 korona 10 fillér,  régi anyagért aján-
latot nem tett. 

— Császári és királyi hadügyminisz-
tér ium. A hadügyminisztérium .közös* jellege 
a mai nappal megszűnt. A belügyminiszter tu-
datta az összes hatóságokkal, hogy az eddigi 
„közös" jelző helyett a hadügyminisztériumot 
a császári és királyi megjelölölés illeti meg 
— hivatalos érintkezéseknél. 

Békáson: 1911. évi számadás. Községi or-
vos fuvardíja.  Jegyző személyi pótléka. írnoki 
állás szervezése. 

Borszéken: Kölcsön felvétel,  1911. évi 
számadások. 

Bélborban: Jegyző választás elleni íeleb-
bezés. 

E) Felcslki járás. 
Husvágási szabályrendeletek, Szentdomo-

inokos, Csicsó, Taplocza, Zsögöd, Mindszent, 
Szentlélek, Gyimesbttkk, Középlok, Szépviz, 
\ ardótfalva,  Csobotfalva  és Csomortán köz-
ségekben. 

Körorvos napidíjának megállapítása, a Bzép-
vizi egészségügyi kör községeiben.' 

Számadások: Csicsó,Csobotfalva,  Csomor-
tán, Szentlélek, Mindszent Gyimesbűkk és 
Yárdotfalva  községekben az 1910. és Gyimes-
bűkk községekben az 1909. évről is. 

Taploczán: Biró választás elleni felebbe-
zéz. Hivatalos órák megállapítása. Birtokivek 
és telekkönyvi másolatok beszerzésének költ-
ségei. Haszonbér elengedés (2 drb.) 

Csikszentmihályon: Jegyzői lakás átalakí-
tása. Ingatlanok elidegenítése (2 drb) 

CBobotfalván:  Biró választás elleni feleb-
bezés. 

Csíkezentléleken: Apaállatok vételárának 
hordozása. Haszonbér hátrálék törlése. 

CsikBzentmiklóson : Jegyző személyi pót-
léka. Községi tisstqjitás elleni felebbezés. 

Szentpéter egyházmegyét alkotó községek 
törzsvagyon felosztás  iránti határozata. 

Vacsárcsiban: Ingatlan vásárlás. 
Mindszenten: A körjegyző fizetésének  ren-

dezéss. 
Delnén: Tisztújítás elleui felebbezés. 
Szépvizen: Körorvos fuvardíj  átalánya. 

F) Kászouálcslki járás. 
Csikszentmártón és Csekefalván  husvága-

tási szabályrendelet jóváhagyása. 
A járásbeli képesített husvizsgálók kérése 

marhalevél kezeléssel való megbízatásak iránt. 
Kászonjakabfalván:  Települési dij hátrálék 

törlése (2 drb.) Közvágóhíd épitéee. Legelte-
tési rovatai törlése. Iskola építési dijak tör-
lése. Péteri) József  segélyezése. Községi 
pénztárnok fizetésének  felemelése.  írnok tar-
tási átalány megszavazása. Esküdtek fizetésé-
nek felemelése. 

Csatószegben: Fogyasztási adókezelő és 
községi adószedő jutalmazása (2 drb.) Kán-
tori telken melléképületek és hullaház ép tése. 
Haezonbér hátrálék elengedése. Küldönc fize-
tésének beszüntetése. 

Kaszonujfaluban:  Községház építésénél 
vállalkozók jutalmazása. Tégla fuvarozás  biz-
tosítása. Fogyasatáai adókezelök jutalmazása. 
Tervező mérnök díjazása. Építési homok lu 
varozásának biztosítása. 

Csikszentsimon: Közaégi küldönc dijainak 
megállapítása. Köijegyző jutalmazása, lfj.  Vi-
rág Mihály jutalmazása. 

Kozmáson : Vágóhíd építése. 
Lázárfalván:  Ideiglenes kölcsön felvétel. 
Menaságon: Községi pénztárnok fizetésének 

megállapítása. 
Csikszentmártonon: Begédjegyzó lakbére. 
Szentkirályon: Apaállattartási dij törlése. 
Csikszentimrén: Segédjegyzői állás rend-

szeresítése. 
Tusnádon: Uj Oltmeder megszerzésének 

költségei. 
Csekefalván  : Községi bába helyettesítése. 
TusnádfOrdői  szövetkezet 1912. évi gyógy-

f's  zenedij költségvetése. 
1911. évi pótköltségvetések: Tusnád és 

Csekefalva  községekben. 
1912. évi költségvetések : Kászonaltiz, Ká-

szonfeltiz  és Kászonimpér községekben (4 drb.) 
V. Esetleges indítványok és a közgyűlés 

napjáig beérkezendő halasztást nem tűrő 
ügyek. Kiadta: 

Szász  Lajos, 
fójegyzó. 

A M i (azdasáo kiállítás. 
A brassói országos tenyészállat kiállítás ta-

nulmányozására megjelent gróf  Serényi Béla 
földmivelésügyi  miniszter is. A kiállítás szép 
képét matatta állattenyésztésünknek. 

Ki volt állitva 142 darab meleg- éB 65 da-
rab hideg vérű ló, melyek között 6000—8000 
K. értékű példányokat is állítottak ki szász 
kisgazdák, demonstrálva, a bogy az erdélyi ré-
szekben legalább nem a magyar, de a szász 
a lóra termett nép. B téren versenyzőre nem 
találtak. 

Az országos jelleg főleg  a szarvasmarha és 
sertéskiállitá8sal domborult ki, ezekben inkább 
a magyar alföldi  oagy tenyészetek domináltak. 
A szász vidékeken a pinzgaui marha van a 
köztenyésretben leginkább favorizálva,  ebből 
volt a legtöbb, 643 drb. kiállítva, főleg  szász 
kisgazdák részéről, bár a simmentali Is egé-
szen terjedőben van, csak idő kérdésének mu-
tatkozik, hogy a szász gazdák is ennek a te-
nyésztésére (éljenek á t A pinigauiak közül ki-
vált a cukorgyár gyűjteménye, a slmmentha-
hak közül a Wenkheiw báró örököseinek csor-
vasi és Boér Olivér hídvégi tenyészete, bár 

— Személyi htr. Az államépitészeti hi-
vatal uj főnöke.  Vég István kir. műszaki ta-
nácsos városunkba érkezett és működését 
megkezdette. 

— Uj orvos Csíkszeredában. Dr. Szé-
kely Manó volt karczfalvl  körorvos városunk-
ban letelepedett éa fogorvosi  műtermét a 
Kossuth Lajos-utca 6. szám alatt megnyitotta 

— Felmenten éa megbízás. A várme-
gye alispánja dr. ÉltheB Zoltán csíkszeredai 
ügyvédet a gyimesbükki kirendeltségnél, ren-
dőri büntető ügyekben viselt ügyészi megbí-
zotti állásától Baját kérésére felmentette  és 
dr. Fejér Kálmán i-sikszeredai ügyvédjelöltet 
a közvád további képviseletére ügyészi meg-
bízottnak nevezte ki. 

— Közigazgatási bejárás. Gyergyő- és 
egész Csikvármegye iparára és kereskedel-
mére nagy jelentőséggel bír a nagyrézpataki 
és gyergyószentmiklós — pongrácztetó—lóba-
vasi gőzüzemű iparvasatak közigazgatási be-
járása, mely folyó  hó 15-én és 17-én történt 
meg Qyulay Aladár miniszteri titkár vezetése 
alatt A bejáráson a vármegye alispánját dr. 
Elthes Gyula vm. aljegyző képviselte. Folyó 
hó 16-én Márton Lajos és cégtársai mintegy 
160 terítékű bankettet adtak, melyen megje-
lent Gyalókay Sándor főispán  is, kinek a 
gyergyólak részéről meleg űnnepeltetésben 
volt része, k banketten résztvett egész Gyer-
gyó intelligenciája, csaknem kivétel nélkül. 

— A tanfelügyelet  reformja  Mint tud-
valévő, a kultuszminisztérium reformálja  a tan-
felügyeletet.  A reformon  két berendelt tanfel-
ügyelő dolgozik B a mint hírlik, már el is ké-
szült. A tervezet szerint minden tanfelügyelő-
ség belső és külső részre oszlanék. A belső 
reprezentálna és adminisztrálna, a külső pedig 
Iskolákat látogatna. A belsőre csak jogászokat 
vagy bölcsészeket neveznének ki, mig a kül-
sőt kiváló szakemberekre biznák. Az utóbbi az 
elsőnek lenne alárendelve. 

— Halászati értekeslet. Amint lapunk 
legutóbbi számában jelentsük, Landgraf  János 
minÍBzteri tanácsos, az Országos Halászati Fel-
ügyelőség vezetője Végh János kir. mérnök 
kíséretében f.  hó 20-án Gyergyó felől  váro-
sunkba érkezett. F. hó 21-én reggel megtekin-
tette a helybeli földaiivesiskola  pisztráng-tele-
pét, hová költőházat és más szükséges beren-
dezést létesítenek. A szükséges anyagi eszkö-
zök a földmivelésügyi  kormány részéről már 
biztosíttattak. Ezután az iskola közelében, a 
vármegye tulajdonát képező területén alkal-
mas helyet jelöltek ki egy modern kertészet 
létesitéBére, mely a bolgár kertészethez lenne 
hasonló és állami kertész felügyelete  és veze-
tése mellett Csíkszereda és vidéke közfogyasz-
tási szükségletét elégítené ki. Délelőtt 10 óra-
kor a vármegyeház kisebb tanácskozási lemé-
ben népes értekezlet volt Landgraf  János mi-
niszteri tanácsos és Végh János kir. mérnök 
résztvételével. Aa értekezletet Fejér Sándor 

alispán lelkes szavakkal nyitotta meg és há-
lás köszönetének kifejezése  mellett üdvözölte 
Landgraf  Jánost, kl a vármegye haltenyésztéae 
ügyének ezt az áldozatot hozta. A megjelen-
tek között láttak Becze Antalt, a csíkszeredai 
halászegyesület érdemes elnökét, T. Nagy Im-
rét, Kis Ernőt, Bodor Gyulát, Báldi Aurélt 
Vitályos Györgyöt, Sász Lajost, Puskás Adol-
fot,  Albert Ödönt Szemere Lászlót, Dr. Csiky 
Józsefet,  Dr. Rllhşa Gyulát, Cseh Kárólyt, Bo-
tár Bélát, Gözsy Árpádot, Merea Rezsőt, Szabó 
Eleket és másokat Az értekezlet megállapo-
dott abban, hogy a vármegyét halászatusg két 
önoálló részre, nevezetesen az Oltmenti és Ma-
rosmenti társulatokra kell osztani és első sor-
ban megoldandó feladat  a jogosultság, tulaj-
donosi minőség megállapítása, csoportosítása 
és rendezése. A tárgyalás folyamán  élénk ér-
deklődés kisérte Laodgraf  János miniszteri ta-
nácsos és Végh János kir. mérnök mindvégig 
érdekfeszítő  Bzakszerü felvilágosításait  és ok-
tatásait Az értekezlet végén, mikor Fejér Sán-
dor alispán átadta az elnöki széket Becze An-
talnak utóbbi ismételten köszönetet mondott 
személyesen megjelent miniszteri tanácsosnak 
önzetlen fáradozásaiért,  mire az értekezlet vé-
getért Kedden délután Landgraf  miniszteri 
tanácsos Sepsiszentgyörgyre utazott, honnan 
este tér vissza és szerdán reggel folytatja  at-
ját a vármegye magánjavainak tulajdonát ké-
pező Szárazvölgy (Gyergyó) felé,  hol a ma-
gánjavak igazgatósága tógazdaságot akar lé-
tesíteni. 

— Bérbeadják a kászoni forrást.  Ká-
szonimpér község a Répáti—Báthory-borviz for-
rást (3600 liter napi termelés) f.  évi augusztus 
hó 1-től kezdódőleg 15 évre bérbe akaija adni. 
E végből f.  hó 28-án délelőtt 10 órakor nyil-
vános szóbeli tárgyalást tart Kikiáltási bér évi 
8500 korona. 

— Uj  gazdasági  tudósító.  A földmive-
lésügyi miniszter Lázár Pál csikszentmiklősi 
róm. kath. tanítót a felcsiki  járás 3-ik körze-
tére nézve a gazdasági tudósítói tisztséggel 
megbízta. 

— A bíróság  kóréból.  A király Fejér 
Gyula fogarasi  járásbirósági jegyzőt a foga-
rasi, Szebeni Lukács nsgyBzebeni törvényszéki 
jegyzőt a körösbányai, Giósz Miksa dr-t, a ko-
lozsvári ítélőtáblánál alkalmazott bírósági jegy-
zőt a szelistyei járásbírósághoz albirákká ki-
nevezte. 

— Kinevezések.  A vármegye alispánja 
Kóka András állami uikaparót vármegyei tiszti 
hajdúnak, Biró Andrást a szépvizi járási fő-
azolgabirósághoz hivatalszolgának nevezte ki, 
Fodor Sándor tiszti hajdút pedig központi szol-
gálatra rendelte be. 

— Figyelmeztetés.  A csíkszeredai va-
dásztársaság elnöksége figyelmezteti  a t ta-
gokat, hogy kopó kutyáikat berekesztve vagy 
kötve tartsák, annyival Is inkább, mert a me-
zőn és erdőn gazdátlanul talált kutyák kivétel 
nélkül le fognak  lövetni. 

— Vjfalusi  a városait  kongresszusán. 
A városok országos kongresszusán — amint 
azt lapunk legutóbbi számában jeleztük — 
Csíkszereda képviseletében résztvett dr. Ujfa-
lusi Jenő polgármester is. Ujfalusi  a kongreas-
BZUSOO indítványozta, hogy mondja ki a kon-
gresszus, hogy az ügyészi, orvosi és mérnöki 
állások polgármesteri szervezettel biró váro-
sokban rendszeresített állások legyenek. Fe-
kete Nagy Béla, Kolozsvár helyettes polgár-
mesterének felszólalása  után Könnendy Ekes 
Lsjos kassai városi tanácsos indítványozta, 
hogy a nem rendszeresített állások tisztelet-
díjjal legyenek egybekötve. Imre István vajda-
hunyadi polgármester felszólalása  után az egye-
temes gyűlés az állandó bizottság javaslatát 
elvetette és hozzájárult Ujfalusi  indítványához. 
A városi törvényjavaslat tárgyalása ezzel vé-
get ért 

— Kettő közt a harmadik, llyés Fe-
rencz ifjabb  zetelaki lakós többed magával a 
Csikgyimes-Középlokhoz tartozó Háromkut nevű 
erdőségben már régóta dolgozott Dobál Antal-
nak. Ugyancsak ott kapott munkát egy néhány 
békási csángó és oláh napszámos is, kik állandó 
harcban állottak egymással. Igy történt a mult 
szombaton is, amikor „kremondát* (italt ée 
élelmet) osztották ki közöttük, azonban a ve-
rekedést másnapra, vasárnapra, hagyták, ami-
kor aztán a munkásbáz előtti térségen alapo-
san neki mentek egymásnak. A munkánál levő 
egynehány székely eközben a munkásházba 
húzódott meg, nem törődve a verekedőkkel. 
A verekedők mit-mit nem gondoltak, egyszerre 
csak robajjal felnyitották  az ajtót s agy 5—6 
csángó és oláh napszámos berontott a szobába. 
A nagy zavarban a szobában lévő székelyek 
közül llyés Ferencsaek BÍ került legutolsónak 
kimenekülni a Bzobából Késedelmének meg is 
adta az árát Az egyik oláh hosszú késével 
hátba szúrta, ugy hegy nyomban öszszeaaett 
A szerencsétlent élettelen állapotban beszállítot-
ták a kórházba, s a verekedők ellen az eljá-
rást megindították. 
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— Eljegyzés. Keresztes Antal el 
jegyeste özv. Szopos Béniné leányát 
Annuslc&t. 

— Halálozás, ld. Nagy Ferencz nyugal-
mazott vármegyei kiadó, 48-as honvéd-őrmes-
ter, a zsögödi egyház fögondnoka,  84 éves 
korában folyó  évi május hó 19-én elhunyt. 

— Kéretnek mindazok, akik a 
Csikmegyei Ált. Tanítóegyesület folyó 
évi junius 1-én tartandó gyűlése alkal-
mával a közebéden részt akarnak venni, 
szíveskedjenek szándékukat a csíksze-
redai áll. el. iskola igazgatóságánál be-
jelenteni. 

— Kiugrott a vasúti koosL Tegnap 
gyulafalvi  telep melletti .Keketehalom" nevű 
erdőben kiugrott egy tönkkel megterhelt vas-
úti kocsi. A kocsin ült Bács Áron csikazent-
domokosi  illetőségű famunkás,  ki a kisiklás 
következtében a kocsiból kiesett és lábát 
törte. Beszállították a sepsiszentgyörgyi Ke 
renez József  kórházba. 

— Tanulmányi kirándulás. A kézdi-
vásárhelyi polgári tiu iskola mintegy 60 nö 
vendéke Fodor János igazgató vezetésével 
nagyszabású kirándulásra indult, melynek fo 
lyamán megtátogatják Brassót, Petrozsényt, a 
Zsil völgyét. Piakit, Kenyérmezőt, Fehéregy-
házát. Vajdahunyadot, Boli-barlangot, Tövist, 
Székely kocsárdot, Marosvásárhelyt, Szászré-
gent. Folyó hó 25-éu Csikvármegye területére 
lépnek, kiszállnak Madéfalván,  hol a síremlé-
ket megkoszorúzzák, majd Csíkszeredán át sz 
ünnep első napján térnek haza fáradságos  üt-
jük ból. 

— Halálos kimenetelű baleset. Költő 
József  sepsikóröspataki lakós Csikszentgyörgy-
ról deszkát fuvarozott  hazafelé.  Tusnád köz-
ségnél, hol az ut meglehetősen lejt, a szeké-
ren levő deszkarakományból egy darab elő-
csuszott a lovakra, melytől ezek megijedve, 
vágtatui kezdettek az amúgy is lejtős uton 
Költó József  látva a veszedelmet, miután a 
lovakat megfékezni  nem tudta, leugrott a 
szekérről, azonban oly szerencsétlenül, bogy 
lejét a szekér vastengelyébe ütötte, mely oly 
sulfos  zúzód ásókat okozott, hogy a szeren-
csétlen ember egy negyedórai szenvedés után 
meghalt. 

— A Két koronások forgalomba  ho-
zatala. A m. kir. pénzügyminiszter, amint 
ezt már röviden jeleztük, rendeletet bocsátott 
ki a két-koronás ezüstérmek forgalomba  ho-
zatala tárgyában. E rendelet szerint a korona-
értékre szóló két-koronás ezüstérmek kiadása 
l'.>12. évi május hó 20-ával megkezdődtek. A 
magánforgalomban  senki sincs kötelezve két 
koronásokat 50 korona összegen tul fizetéskép 
elfogadni. 

— Dj rend aa elhagyott gyermekek 
tartásdíjainak megtérítése Ugy eben. Csik-
vármegye egyes községeire aránylag sok el-
hagyott gyermek esik. Vannak — nem is va-
gyonos — kisközségek, n melyekre a illetőség 
megállapítása folyán  ti —8 ily elhagyott gyer-
mek menhelyi gondozásának súlya is hárul. E 
tartásdíjak megtérítése a községeknek szinte 
elviselhetetlen költségeket okoz, örökös nka-
dályául szolgálván, hogy e községek háztar-
tása rendbe jöve, a pótadók roskasztó terhe 
alól felszabaduljon.  A vármegyében a legutóbbi 
évek alatt folytatott  gyakorlat szerint, a tar-
tásdijak tetemes részét az elhagyott gyerme-
kek vármegyei segélyalapjából a községek ré-
szére visszatérítették. Minthogy azonban a leg-
utóbbi miniszteri rendeletek szerint a községek 
csak a menhelyeknek már előbb megfizetett 
tartásdíjak ily visszatérítésére számithattr.ak, 
azok megtérítése és nyilvántartása körül ily 
sok zavar és késedelem volt észlelhető, a mi 
n menhelynek müködéBét is megnehezítette. 
Ugy látszik, e fogyatékosság  az ország tölibi 
községeinél általános, mert a belügyminiszter 
mindezek megszünteteseérdekében2lS848—1U12 
sz. alatt legutóbb részletes éa erélyes hangú 
körrendeletet bocsátott ki. A rendelet főképpen 
azt követeli meg, hogy a községek a tartás-
dijat évről-évre a legpontosabban vegyék fel 
költségvetésükbe sazokat u menhelyek részére, 
sürgetések bevárása nélkül fizessék.  A men 
helyek e célból nem küldenek évnegyedenként 
Bzámlákat, hanem miután az esedékessé váló 
tartásdijak összege a községekkel legelőször 
közöltetik, s az azután időközben sem válto-
zik, a községek annak állandó előírásáról és 
folytonos  teljesítményként való kiutalásáról gon 
doskodni kötésék. 

— A Magyar Figyelő május IG-iki számá-
ban gróf  Tisza István megkezdi nngy tanul-
mányát Sadowától Sedanig, amelynek egyik 
részletét a magyar tudományos nkadémiának 
nagygyűlésén mutatta be. A tanulmányban a 
történetíró objektivitásával és az államférfiú 
tudásával és belátásával ntţja elő azon mélyre-
ható és drámailag izgató esemén\ eket, amelyek 
az 1866-iki háborútól egészen a német csá-
Bzárság kialakulásáig Európa politikai térké-
pét újjáalakították. Kenedi Géza „Bonnott is-
kolája* címen igen érdekes megjegyzéseket 
tesz az anarchizmus által teljesen aláaknázott 
francia  társadalom jelen helyzetére s a jövő 
alakulására. „Modern álomfejtés"  cimen Palá-
gyi Menyhért a feudalismus  tudományos kriti-
káját adja. A számban még két igen érdekes 
cikket találunk. Az egyikben Gesz teái Gyula 
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számol be Groeszinger Ferencről, a XVIII. 
században külföldön  nagy szerepet játszott vl-
lágcsalóról, aki a Rózsarend megalapításán 
e n időben világhírű lett. Dr. Laban Antal 
pidig a bécsi Theresianumról kőzöl érdekes 
adatokat. A szépirodalmi részben Herceg Fe-
renc -Mohács felé"  cimü szimbolikusan Is ki 
váló elbeszélését találjuk. Gazdag „Feljegyzé-
sek* rovat egésziti ki a számoak gazdag és 
érdekfeszítő  tartalmát. A Magyar Figyelő elő-
fizetési  ára negyedévre 6 K. Kiadóhivatal Bu 
dapest VI., Andrássy-ut 10. 

— A aárt táviratlap. A közönség nagy 
részének nincs tudomása arról, bogy a postán 
a zátt-levelezó-lapok mintájára zárt táviratla-
nok  is vannak forgalomban,  amit akármelyik 
posta- és távirdahivntaloknál 62 fillérért  lehet 
kapni. Az ezekre irt táviratokat az oly helye-
ken is, abol táviró nincs, a postahivatalnoknál, 
ezenkívül a mozgó- és kalauzpostáknál, sőt 
akármelyik levélgyűjtő szekrénybe való bedo 
bás utján is fól  lehet adni. — Ha a távirat 
dija a hatvan fillért  meghaladná, a föladónak 
a díjtöbbletnek megfelelő  értékű postai levél-
jegyeket a táviratlap e célra kijelölt részére 
fólragasztani. 

— Aa Iparfejlesztő  bizottságok ak-
ciója. A marostordavármegyei és marosvásár-
helyi Iparfejlesztő-bizottság  Bernády György 
polgármester elnökléte alatt ülést tartott, mely 
kimondta, hogy Csik- és Udvarhely vármegyék 
iparfejlesztő-bizottságaival  .és a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara közreműködésével 
egy monstre-küldöttséget választ oly célból, 
bogy az gróf  Haller János főispán  és az összes 
székely országgyűlési képviselők vezetése alatt 
jeknjen  meg a kereskedelmi minisztériumban 
és kérje, hogy Marosvásárhelyen s fóldmive-
lésügyi kirendeltséghez hasonló kereskedelmi 
miniszteri kirendeltséget létesítsenek. Ennek 
lesz hivatása a székelyföldi  gyáripar fellendí-
tése, illetve létesítése, továbbá a háziipar fel-
újítása és kiterjesztése. 

— Katonalovak a gazdáknak. A kassai 
hadteBtparancsnokság körlevelet küldött Bzéta 
hatóságokhoz, bogy azok a gazdákat katonalo-
vak igénybevételére buzdítsák. A fennálló  ren-
delkezések szerint a kiadott ló három esztendő 
múlva az eltartó gazda tulajdonába megy át. 
Folyamodni lehet ilyen lovakért az 5. számú 
gyalogezred parancsnokságához Eperjesen, a 
25. Bzámu gyalogezred parancsnokságához Lo-
sonezra, a 34. számú gyalogezred parancsnok-
ságához Kassára, a 60. számú gyalogezred pa-
rancsnokságához Egerbe, a 65. számú gyalog-
ezred parancsnokságához Ungvárra s a 85. 
számú gyalogezred parancsnokságához Lőcsére. 

C S A R N O K . 
K e i m i l u i l k . 

i. 
Uj dallal török he 
Nyugat felhőiből; 
A kezemen keztyü. 
Lángoló . . . szattyánbőr... 
A fejembe  fáklya, 
Két szivembe ostor . . . 
Szemem zöld tüzétől 
Hulltok csapatostól I . . 

Dühös, őrült eszme 
Száguld agyvelőmön, 
Kacagányos dárda 
Úszkál a felhőkön; 
Ah, ennyi gonoszság 
Hetyke pillangója! 
Fecske ? Daru ? . . 
Nem ! . . . Gólya! . . 

Ah, átok I 
Rátok, 
Bádog . . . 
Kárpátok ! 1 I 

Nyugat (ia,— nem barbár— iszonyat I 
Kéklő buzogányban oltom én aBzomjat, 
Igen. buzogányban, 
Mi a földből  kitör . . . 

Puckl Bámulsz dalomon. 
Te, viziló . . . ökör I . . 
Nem érted, nem látod 
Eszmék sokaságát, 
Qull szivem örvénylő. 
Derűs zokogását!V.. 

Kását. . . 
. . . ását, —sát, — át, tlll. 
T I M I . . . . 

II. 
Reakciósok barna tábora I 
Ah, nem értetek meg, ah, — 
Soba I . . 

Földes  Zolién 

f m & t l u  s t i tS&k. 
(Ultram odern költés.) 

.Ú, ú, ú, ú, 1" 
Ez hangzott az éjsza-
Kába', mikor Kába 
Marcsa 
(Képe: harcsa) 
K|jött oda, abol 

Vad farkasok  dalol-
Tak rémesen . . . 
A fák  közé ; már 
Szeretője vár-
Ta:" Kony-
Hád rejtekéből, 
Ha mon-
Tad, mért nem jöttél, hisz 
Tárt karok-
Kai arrább 
A bokornál — 
Ugy vártalak, tündér. 
A farkasok  majd a 
Zinamba 
Koptak. ' 
Mar-
Csa csak 
Zokogott. . . 
.1', ú, ü, ú.' 

II, 
(Műdal). 

Kék levél, 
Zöld ég, 
K árminpiros 
Festék. 

Szerette Panni 
Jancsikát. 
S megettek ketten 
Egy — csigát. 

Kék levél, 
Zöld ég, 
Kárminpiros festék. 

Szerkesztői üzenetek. 
1 *. A . Küazöuettel kézhez vcttQk és nagy érdek-

lődéssel olvasgatunk belőle. 

KÖZGAZDASÁG. 
A aöldtakarmányok etetéaének fontos-

saga aertesekkel. 
A sertések, különösen pedig az angol ser-

tések minden elképzelhető zöld takarmányt 
szívesen fo  yasztanak, de különösen nagyon 
szervtik a lóhere és lucernaféléket,  a mely 
utóbb említett takarmányok magas fehérje  tar-
talmuk miatt a sertéseket kitüaően táplálják, s 
különösen a lucerna katholdankénti termése, va-
gyis 120—150 métermázsa egyenértékű 15-20 
q árpával. E zöldtakarmányok nemcsak kitűnő 
tápláló anyagot szolgáltatnak a sertéseknek 
de egészségi szempontból is kedvező befolyás-
sal vannak, az emésztést javilják, az emésztő 
nedvek bővebb elválasztásra késztetik a bél 
csatornát, a vér tulaürűsftdését  akadályozzák, 
etetésük tehát mindenféle  szempontból mérle-
gelve csak előnyös. 

Valamennyi zöldtakarmány közül tehát a 
lucerna etetése a leghasznosabb, B igazán min 
den gazdának oda kellene törekednie, hogy ser-
téseit ne járassa közös legelőre, a hol a leg-
különbözőbbfertőző  betegségeknek vannak állan-
dóan kitéve, hanem oda kellene hatnia, hogy 
közvetlen udvara mellett egy megfelelő  lucer-
nást létesítsen és sertéseit ebben a lucernás-
ban tartsa nyálon át, a hol ha nagyobb számú 
sertésről van BZÓ, természetesen őriztetni kel-
lene azokat, ha azonban csak egy néhány da-
rabról van szó, akkor vagy pányvára kell azo-
kat kötni, vagy pedig a lucernást kisebb rész-
letekre elkeríteni, hogy ne legelhessék a ser-
tések az egész területet egyszerre. 

Külföldön  minden sertéstenyésztő gazdának 
kertjében, vagy istállójához közel lucernása 
van; ott a sertéseknek közös nyájban való le-
geltetése egyáltalán nem is szokásos, B innét 
van, hogy külföldön  a sertésvész távolról sem 
tesz olyan pusztítást mint hazánkban, mert a 
külön legelésző sertések nincsenek kitéve a 
fertőzés  veszélyének. 

Törekednie kell tehát minden gazdának, 
hogy sürgősen létesítsen lucernást udvara kö-
zelében, s hogy az jól sikerüljön, első kellék 
a talajnak mélyen való felszántása  és apróra 
való elmüvelése, a talaj megfelelő  trágyázása 
a mi történhetik vagy istáló trágyával, vagy 
szuperfoszfáttal,  hogy ilyetén módon a lucerna 
btija növekedését biztosítsa, a melylyel azután 
sertéseit egész nyáron át megfelelő  takarmá-
nyozásban részesítheti. 

A .HanaM* Migyar Általános VáltMtM Rész-
véaytáraasá|, Badajiaat, heti jelentése a ttnfe-

ftr|ilof  ál éa pénzpiaciról. 
Budapest, 1912 májas 16. 

Iliként már előző heti jelentésünkben ia emlí-
tettük. a pénzviszonyoknak a hó első napjaiban 
beállott enyhülését csakhamar ismét feszültség 
váltatta fel  és sajnos a jelek arra mutatnak, hogy 
ezen feszültség  a közel jövtben nem fog  lényege-
sen enyhülni. Bár Angliában az előző héten a ka-
matlábnak Vi'/i-kal való leszállítása vált lehetsé-
gessé, Németországban és Ausztriában, valamint 
nálunk a pénzkereslet éa a jegybankok igénybe-
vétel* i l l u d ó u nagy i s nem igen lakét a nyár 
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folyamin  a szokott normális bankkamatlábbal szi-
molni, legfeljebb  a hivatalos kamattibbnak kisebb 
méretű leszillitísa lesz átmenetileg — inkább 
Kémetországban — lehetséges. Ezen körülmények 
egyrészt, misrészt a belpolitikai helyzetnek a vá-
rakozásnál kevésbbé kedvező alakulása a tőzsde 
irányzatát kedvezőtlenül — befolyásolták,  amihez 
még az albán mozgalmak okozta idegesség ia já-
rult. — A vezető értékekben ekként az üzlet nem 
volt nagy terjedelmű, csak a helyi értékek egyes 
kategoriiiban volt részben igen élénk forgalom. 

A bankértékek árfolyamai  általiban lemorzso-
lódtak, nevezetesen a belpolitikai helyzet pesszi-
misztikus megítélésére a magyar hitel részvények 
árfolyama  is néhány koronával csökkent Aránylag 
jól tartott irfolyamon  kerültek forgalomba  az Ag-
rárbank részvények. Egyéb vezető papírjaink közül 
a Kimamuiányi vasmű részvényekben volt tar'ott 
árfolyam  üzlet — bér nem oly élénk, tnint az 
előző hetekben, — mig a közlekedési papírok 
csak lényegtelen árfolyam  változásokat szenvedtek, 
árfolyamok  inkább lemorzsolódott 

Ipari értékek közül szénértékekben a hosszabb 
idő óta tartó érdeklődést erős hausse-mozgalom 
követte, mely különöaen a Hagyar általános kő-
Bzénbinya részvényekre terjedt ki. E papírban 
különösen bécsi oldalról állandóan nagy visárli-
aok eszközöltettek és irfolyauia  rohamosan emel-
kedett Áremelkedést értek el azonban a Salgó-
tarjáni, Esztergom-szászvári és Éazak magyaror-
szági kőszénbánya részvények is. Ipari értékek 
közül érdeklődés mutatkozott még Temesvári szesz 
részvények iránt mig Ganz-Danubius és Magyar 
cukoripari részvények alacsonyabb árfolyamon  ke-
rültek forgalomba.  A többi e kategóriába tartozó 
papírban vagy egyáltalibau nem fejlődött  ki üzlet, 
vagy pedig a forgalom  igen minimális volt. 

A sorsjegypiacon a Hazai sorsjegyek képez-
ték kereslet tárgyát. 

Nevezetesebb árfolyamváltozások  : 
mij. 9. mij. 16. 

Magyar bitel részvény . 843'25 839'— 
Közúti vaspálya részvény . 780*—• 776*25 
Magyar általános kőszénbinya 

részvény 949-— 1,017'— 
Salgótarjáni kőszénbinya részv. 744*25 765*50 
Esztergom-szászvári „ , 360*50 364*25 
Északmagyarországi „ „ 406'— 421*50 

r j . i j X Csíkszeredában a Szentlélek-
CIŰUU utca 14. házszám alatt egy 

belső telek, 2 kőházzal, gazdasági épü-
lettel együtt. Értekezni lehet a ház-
tulajdonossal. 2-3 

Egy 9-lóerös motorcséplö garni-
tura teljesen jókarban, eladó. Ér-
tekezhetni Meskó Jakab tulajdonos-
nál, Madéfalván.  2—3 

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

kiadó. 
B ö - v - e b b e t a k l a d ó b i v a t a L 

HIRDETÉSEK 
olcsó ársz&mitás mellett 
közöltetnek B felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
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Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi munkásbiz 

unitei pénztár a i Országos Muukásbeteg 
segélyzó és Balesetbiztosító Pénztár igaz 
hatóságának 21.762—1912. sz. a . kelt 
jóváhagyó határozata alapján pályázatot 
hirdet: 

egy 2000 korona tizeléssel  és  630 ko-
mim lakbérrel  javadalmazott  segéd 
i ^íilmazói  állásra,  továbbá esetleges 
eiuléptetés folytán  megüresedhető: 

egy 1400 korona tizetéssel  és  560 ko-
rona lakbérrel  javadalmazott  szám 
tiszti,  vagy irodai  segéd  tiszti  állásra. 

A pénztár igazgatóságához címzett 
sajátkezüleg irt és aláirt pályázati kér 
vények benyujtásáuak határideje 1912. 
évi juaius hó 15-ének déli 12 órája 

A kérvényhez melléklendók a ma-
gyar honpolgárságot, a teljes koruaágoi 
(nagykorusitottságot) és negyven éven 
aluli kort igazoló bizonyítványok, a pá-
lyázó egészségi állapotát igazoló pénz-
tári főorvos  vagy hatósági orvos által 
kiállított bizonyítvány, erkölcsi bizonyít-
vány, továbbá az előképzettséget és 
eddigi alkalmazást tanúsító okmányok 
és oly értelmű nyilatkozat, mely sze-
rint a pályázó ludomása szerint a pénz-
tár elnökével, alelnökeivel, vagy oly 
alkalmazottaival, akikkel alkalmaztatása 
esetén fölé  vagy alárendeltségi vagy 
ellenőrzési viszonyba keiUlne, rokonsági 
vagy sógorsági viszonyban nincsen. 

Ha a megválasztott esetleg magya-
rul nem tudó állampolgár, csőd vagy 
gondnokság alatt áll, nyereségvágyból 
elkövetett bűntett, vagy vétség miatt 
jogerős birói ítélettel elmarasztaltatott 
hivatal vesztésre, vagy politikai jogai-
nak felfüggesztésére  vonatkozó ítélet 
hatálya alatt áll, ezen esetek fenforgása 
az alkalmazást semmisé teszi s a netán 
tévesen alkalmazott a pénztárral szem-
ben a szolgálati viszony azonnali meg-
szüntetéséből kifolyólag  semmiféle  igényt 
nem támaszthat. 

A pályázókat az egyes állásokra a 
pénztár igazgatósága választás utján al-
kalmazza. 

Az állások megválasztás után azon-
nal elfoglalandók. 

A megválasztottak a csíkszeredai 
kerületi munkásbiztositó pénztár inin-
deukor érvényben levő szolgálati, fe 
gyelmi és illetmény szabályzatait ma-
gukra nézve kötelezőnek elismerni tar-
toznak. 

Kelt Csíkszeredában, a csíkszeredai 
kerületi munkásbiztositó pénztár igazga-
tóságának 1912. évi március hó 28 án 
tartott üléséből. 

Józsa Géza s. k., 
igazgató. 

|Herza fyezsó  s. k„ 
eluök. 

Sz. 45a—1912. végreh. 
ÁRYKKÉS1 HIRDETMKNY. 

Alulirt birósági végrehajtó az 1H81. évi 
LX. t.-c-ikk 102. §. értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1912. évi V. 484 az. végzése kö-
vetkeztében dr. Fejér Antal ügyvéd által kép-
viselt Csíkszeredai Takarékpénztár részvény-
társaság javára UOO korona a jár. erejéig 1912. 
évi március bó 31-én foganato-itott  kielégítési 
végrehajtás utján le- és fellilfoglalt  és 4200 
koronára becsült következő ingóságok u. m.: 
marha ál'omány és takarmány nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 484. sz. végzése folytán 
tiOO korona tőkekövetelés, ennek 1911. évi de 
cember hó ö-ik napjától járó fi°/0  kamatai, 
'/i°/. váltódij és eddig összesen 82 korona 
25 fillérben  bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig, a végrehajtást szenvedők laká-
sán C s i k d e I n é n l e e n d ő megtartására 
1912. evi Jnnina hó 1-ső napjának dél-
utáni 3 órá ja batáridőül kitüzetik és ahhoz 
a venni .szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok ÍIZ 1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai 
elteimében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség eBetén becsáron alul is el-
i»Rii;ik adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
ma-uk is le- és felUlfoglaltatták  és azokra 
M' k'uitési jogot nyertek volna, ezen árverés 

évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek 
J• >\ .ir;i is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi május hó 
<>• oiipján. 

Molnár Sándor, 
kir. bti. végnhijtd. 

Sz. 315—1912. 1-2 
kjzőí. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikmindszenti községi iskola el-

adja Csikmindszent községházánál 1012. 
évi junius bó 16-én d. e. 9 órakor 
kezdődő zárt írásbeli ajánlattal egybekötöt 
nyilvános szóbeli árvetésen a tulajdonát 
képező és Csikmindszent község határá-
ban fekvő  „szőrhavas-somlyó patak jobb 
oldala nevű erdejében 30372—1912. 
P. M. számú rendelettel szálaló kihasz-
nálásra engedélyezett területen a keres-
kedelmi célra alkalmas és törzsenkint 
kibélyegzett luc és erdei fenyőfa  állo-
mányát. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti felvétel  alapján a követ-
kezőnek van becsülve: 

a) A 23 4 kat. hold kiterjedésű er-
dőben eladatik 2379 drb luc- és 32 drb 
erdei fenyőfa,  melynek átlagos mellma-
gassági átmérője 27 cm. s mely együtt-
véve üjintegy 1326 m* haszonfát  tar-
talmaz. 

Ezen erdő az országúttól 4*5 és a 
legközelebbi vasúti állomástól 10 4 klmtr-
nyire fekszik. 

Kihasználási időtartam egy év. 
Kikiáltási ár 11950 korona, azaz 

tizenegyezcrkilencszázötven korona. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak leg-

alább 10 százaléka. 
Árverési és szerződési feltételektói 

eltérő vagy későn érkezett és utóaján-
latok nem fogadtatuak  el. 

Bicsáron alól eladás nem történik, 
zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverési bizottság 
elnökéhez nyújtandók be s ezekben pon-
tosan megj'-lölendó, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltéteket  is-
meri és azoknak magát aláveti. írás-
beli ajánlatok bélyeggel és megfelelő 
bánatpénzzel látandók el. 

Az árverési és szerződési feltételek 
a csikmindszenti elöljáróságnál és a csík-
szeredai m. kir. járási erdőgondnokság-
nál a hivatalos órák alatt megtekint 
hetők. 

Csikmindszent, 1912. évi május hó 
19-én. 

Az erdőbirtokos nevében: 
Kovács Béla s. k„ Sllló hajós s. k., 

körjegyző. biró. 
Jelen tervezetet az 189S. évi XIX. 

tc. 11. § a t) pontja értelmében állítot-
tam össze. 

Csíkszereda, 1912. április hó 5-én. 
Barta Sándor s. k., 
m. kir. erdőiuéruök. 

413 szára. 
1912. vgrb. 

AKVEUKS1 HIRDETMÉNY. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 302. számú végzése következ-
tében dr. Nagy Jenő csikszentmártoni ügyvéd 
által képviselt Székely Népbank Csikszunt-
mártonon javára 300 koroua s jár. erejéig 1912. 
évi március hó 27-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és lelülfoglalt  és 3000 
koronára becsült következő ingóságok u. m.: 
marha állomány stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 302. Bzámu végzése foly-
tán 300 korona tőkekövetelés, ennek 1911. 
évi július hó 11. napjától járó G°/o kama-
tai, '/i°/r váltódij és eddig összesen 70 
kor. 85 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek errjéig, ifj.  Kánya József  lakásán 
C s í k d e l n é n leendő megtartására 1012 
évi jnnios hó 8. napjának délelőtti 9 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérő-
nek, sztikség esetén becsúron alul is el fog 
nak adatai. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi május bó 
14-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. btr. végrehajtó. 

HERCZKA GYULA 
villanyszerelési vállalata 

Marosvásárhely 
Fótér 18. sz. Telefon  352. 

Csillár, izzólámpa és az összes 
szerelési cikkekben nagy raktár. 
Elváltul minden e szakmába vágó 
munkálatokat ugy helyben, mint 
v i d é k e n szakszerű kivitolben. 

Ü I B O K S Í . & U I 
Magyarország és Ausztria részére 
egyedü'i képviselet a „ D i m a 
L i t e " szabályozható izzólámpá-

^ nak (világos és homályos égésre). „ 

* Vegytisztítás. 
Női és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj, degenyeg, szurok, tenta, zsír, 
rozsda, kávé stb. foltok  vegytisz-
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és £ 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 
fáradságot  nem kímélve e szak-
mába teljesen kiképeztem maga-
inat. Szíves pártfogásukat  kéri 

j j O E l i á a Y i a e s e , 
n férti  szabó és vegytisztitó, Csíkszereda, J 
J j Uákóczi utc:i Ki. szám. 1—20 

Két utazó kerestetik, 
kik Csikvármegye területén egy 
igen fontos  és hasznos cikk el-
adásával lesznek megbízva. Ova 
dékképes utazók p é n z b e s z e -
d é s s e l is meg lesznek bizvu. 

Cim e lap k i a d ó h i v a t a l á b a n . 
1-U 

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

Nagymihály Sándor, 5 2 -
cenientárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Sz. 730—1912. i_2 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy Csiktaplocza község vadá-
szati jogát 1912. évi jnlius hó 1-én 
délelőtt 8 órakor, a községházánál 6 
egymásután következő évro nyilvános 
árverésen bérbeadja. 

A szerződési és árverési feltételek 
a községi jegyzőnél megtekinthetők. 

Csiktaplocza, 1912. május hó 18 án. 
Péter József,  Csedö Imre, 

jegyző. bíró. 

Szalámi és hentesáruk 
I* magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 fillér,  minden további 
m hóban 10 fillér  áremeléssel, m 
Vastag fehér  lábl&s szalonna ára 1 K 60 í. 
Vastag füst,  és paprikás szalonna 1 „ 80 „ 
Roloz*vári busos szalonna 2 „ — n 
Füstölt és papr. szelet szalonna 1 „ 70 „ 
Vadász kolbász sonka húsból 2 „ 20 P 
Nyári szalámi 2 „ — „ 
Száraz kolbász 2 K — f. 

mindennap frissen  készítve kapható 

Theil József l l ^ r f ^ 
Medgyes (Erdélyben) 

2— T S O O S B B B n n ^ E l B B B B Z r JOBCSBBBCKABBQOflBBBL 

Leptánfosabb  bevásárlási forrás 
úgymint: hajtápokban, manükör-
kcszletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
kuíönlegeségekbcn, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, fólerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyci illatszer- és pipere-
kcrcskedéscben, CSÍKSZEREDÁBAN. 

3J-
>OOOOI 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálás! Legolcsóbb irak 1 
5-50 

KRONSTEINER KÁROLY 
vihart álló mész 

A ţ A P E H O M L O K Z A T F E S T É K 
Törvényesen védve. — 511 szinúrnjnlalban kilogrammonként. — Évtizedek óta 
legjobban bevált és nem hamisítható. A b'gn'lszeiiilib festőanyag  már belestett 
homlokzatokon is. E D Q . & 1 1 l i o n a l o l c z a t Í G S t Ó l E , aziutartó, mosható, egy 
li'stés rlr^rmlü nl.i[j>/iihv.i'S nélkül. A legalkalmasabb lestüszer homlokzatra. Faépít-
ményekre u. m.: csílrükrc, Pavillonokrn, kerítésekre stb. Minden sziuárnyatatban kapható. 
Mintakönyve t és árjegyzéket díjmentesen és ingyen küld: 
K r o n s t e i n e r K á r o l y , Wien III., Hauptstrasse 120. 
Fölerakat Csíkszeredában: Michna Rezső és Vejénél. 

4-10 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

RAIOCOII PPÍITVOQ kézimunka üzlete, rövid-, szövött és 
DUlCöLll illgjCö kötött áruk, Brassó, Kolostor-utoa 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, futó,  díváupárna 

ód gobelin kópék. 
Nagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-

mek, gyapju éö gyapolt l'oualakban. 
DUH vulaHzték lérll, női és gyerek harisnyákban, trikókban ugysziutén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 27—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 



6. oldal. C S Í K I l a p o k 
21. ssáai. 

Van szerencsém nagybecsű tudomá-
sára bozni, hogy K o l o z s v á r o t t 

b á n y a m é r n ö k ! i r o d á t 
nyitottam. Minden, a bányászat kö-
rébe tartozó és nzzal kapcsolatos 
műszaki munkának pontos és cél-
szerű teljesítésére v á l l a l k o z o m . 
Kutatások vezetése, birúlutu. műszaki és jogi 

ügyeinek rvn«lt*zé*<.": 
Zártkutatmányok és bánya-jogosítványok 

iiH'gwrzésf,  tcnnészi-tlicti való kiji'lülesc ©8 
térUóy/i'So; 

Feltárások írúi»viiú«wi: 
Bányamunkálatok: feltúró.  előkészítő, ícjiú-

Viî aiuk. fejtésfk.  akna- és túró-vápások ?él-
laUtsserü végrchsjtáxn: 

Bányák üaembehelyeséae; 
Bány ab e rend esések és gépek megválasztá-

sánál tanácsadás; 
Tőrvónyssabta felelős  ttaemvesetés és Ozem-

küuyvck ellenőrzése: 
Báoyatérképek készitást?: 6—52 
Ijlányaüiletek küzveiilési-; 
Asványvisek aüomáuvoztalása és védő tcril-

loU'inuk kijelölése; 
Iparvaratak és utak tervezése, munkálatainak 

vezetése és féltig  veit'te ; 
Föld- és erdóbirtokok felmérése,  térképezése 

és íelo</tiisn: 
Szakvélemény esések működésem Mii» iráuynL 

Kiváló tisztelettel ; 
Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Kolossvár, Deák Fereno-u. 15. sa. I- emelet. 

üj ügyvédi nyomtatványok, 
melyek folyó  évi május 1-én életbe 
lépett törvény alapjón haszná-
landók, úgyszintén vizsgalapok 
minden mennyiségben kaphatók 
Szvoboda József,  (Vákar L.) 
könyv- és papirkereskedésében, 
Csíkszeredában. 

^ Van sserenosém a n. é. kösőnség beoses k 
ţ tudomására hoaní, hogy r a k t á r o n tartok J 

S FÉMMŰI-6 GYEREKCIPŐT [ 
® a legegyszerűbbtől. a legjobb kivitelig Oyer- k 
• roefc  cipók minden sslnben, nagy válásátek. | | 
^ Uértékutáni rendelést gyorsan és pontosan k 
(Ş essköslök. Kívánatra báahoa la elmegyek. P 
. Kérem a nagyérdemű vevő- éa rendelő kö- | 
ţ aönség szives pártfogását,  késs szolgálattal ^ 
l M A N D E L I Z I D O R l 
^ Csikssereda, Kossuth Lajos-utüa 63. az. a. ^ 
W r r v r r ' í í W r r r r v v 

Alapíttatott 1905-ben. 

É r t e s í t é s i 
Na^vraliersiilt vevnimfí  lisztcleHel értesi-
trin. liogv taiiultitánvntiíuinil visszatértnni 
f<  lii'ti távollétemet elméleti és gyakorlati 
s/akisiiH-ifteiin  gyarn|>it;isára használtam 
h'l. A világliirii . liH (irund Ciee" imul-
,szri" szerint a legkiválólibat nyújthatom. 
Ti'ddi inii» reudelésnél személyesen utazok 
oda és kérek további szives pártfogást. 

Teljes tisztelel tel: 

G e r g e l y S á n d o r 
női divatterem ií—10 

H r a s s ó , L e n s o r ídX. s z . 

Schvarcz József  és Társa 
B u d a p e s t , Vácz i -kő ru t 5 3 sz . 
= - = Alapítási év 1884. 

S z a b a d a l m a z o t t V e n t z k i 
g ö z t a k a r m á n y f i i l l e s z t ö 

65, 100,160,300 és 620 liter Űrtartalom. 
F i l l l e s z t 4 0 — 6 0 p e r c a l a t t . 

Horflozbató  paMafoiö  üslot 
100- 400 liter űrtartalom. — Az uj 
Bzeszadótörvény előírásai azennt. 

A n g o l m a r h a - é s l ó n y i r ó -
g é p e k é s o l l ók . 

E l a d ó 
rövid ideig használt, teljesen jókarban levő, 
széthúzható ttlzszekrényes, tüzesöves és apró 

tOzcsöves, condesatoros 

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

Szives megkeresés >S. M.« jeligére e lap 
kiadóhivatalába kéretnek. 2 - t 

Jlenetrend, érvényes 1912. évi május hó 1-től. 
Oda Székelykocsárd—Madéfalva—Brassó Vissza 

Szv. 
8002 
I—III. 

Szv. 
8016 
I—III. 

205 
200; 750 
1051 J 
220 , 
255 
235 
238 IŞ 5-n 
248 j. 
257 

1004 
224 

300 
3® 
321 
355 
3® 
342 
359 
4ÎÎ 
445 455 
5® 
5(7 
515 
523 
535 
547 
545 
555 
6® 
613 
627 
640 
655 
700 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 

1000 
1006 
1017 
1040 
1059 
1107 
1116 
1125 
1130 

130 
200 

1143 
1255 
104 
115 
123 
133 
144 
206 
2IH 
231 
243 
256 
310 
319 
329 
744 

400 
407 
4-18 
4-28 
4-39 
5-02 
5-20 

615 
]25|725 

612 
814 

4-501 
4-56 j 

I 5-04 

w 5-19 
5-32 

Szv. 
8004 
I—III. 

935 

646 
"830" 

836 
842 
848 
856 
907 

Szv. 
8006 
1—III. 

615 
122Ó 
832 

TÍ54" 
1200 
1206 
1212 
1220 
1231 

Szv. 
8008 

111. 

930 
1Î5 

Szv. 
8010 
I—III. 

Szv. 
8003 
I—III. 

700 |l ind. 
705 ind. 
458 i ind. 

335 
341 
346 
351 
359 
410 

j ţţ Indul Budapest 
nţugoll p. u.-ról 

534 
541 
5-49 
604 
6-15 
6-24 
C 31 
6-50 
7 05 

Szv. 8014 
l-III. 

627 
633 
646 
710 
730 
739 
74« 
757 
802 

909 
914 
920 
930 
939 
946 
952 

1009 
1022 
1052 
1100 
1113 
1122 
1129 
1136 
1145 
1151 
1155 
1205 
1215 
1223 
1236 
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 
6 S 
6Ş 
651 
659 
7"9 
725 
73S 
75? 
815 
853 
832 
8íi 

413 
418 
4*4 
434 
449 
456 
5 0 2 

52» 
5« 

6M 

6 | 

644 
S? 
7® 
ŢTO 
7«8 
728 
737 
75Ö 
8« 
816 
828 
845 
851 
9® 
914 
942 
953 

1007 
1024 
10Ş7 
1045 

Szv. 
8012 
I—III. 

8<8 
854 
8şŞ 
836 
844 
955 

550 
1217 

8» 
901 
907 
917 
925 
932 
938 
955 

100« 

Budapest k. p. u. (N.-Vâradon át 126) érk. 
Budapestk.p.u.(Aradonát 126, 153) érk. 
Kolozsvár (126) érk. 

150 
125,725 

420 
ind 

érk. 

érk. II Székelykocsárd il26, 130) 
Marosnagylak 2. sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház 
Maroscsúcs 6. sz. őrház 
Maroskecze . . 
Marosludas (129) ind 

1246 
1240 
1234 
1255 
12ÎÎ 
12® 

érk. Beszterczc (129) 
érk. Borgóbesztercze 
ind. Borgóbesztercze 
ind. Beszlercze (129) 

ind. — 
. ind. — 
érk. 224 
érk. 1004 

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

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

Marosvásárhely felsőváros 
Nagyemye 43. sz. őrház 
Sárombcrke 
Gernyeszeg . . . 
Körtvélyfája  49. sz. őrház 
Petele 51. sz. őrház 
Radnólfája  52. sz. őrház 

érk. Szászrégen ind. 
ind. Szászrégen érk. 

IdecsfUrdő 
Marosvécs 
Magyaró 
Déda megálló 
Dúda . 
Ratosnya . . . 
Szalárd 82. sz. őrház 
Palotailva 
Báriffyháza  . . 
Gödemeslerháza . . . . 
Maroshcviz (Borszékfürdő) 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró . 
Szárhegy . . . 

érk. Oyergyószentmlklós . ind. 
ind. Gyergyószentmlklós érk. 

Tekerőpatak 
Vasláb 
Marosfő  . . . 
Csikszciitdomokos 
Karcfalva 
Csikmadaras 
Csikrákos . . . 

érk. Madétalva (136) ind. 

1206 
1200 
1154 
1145 
1137 
1129 
1123 
1106 
1052 
1032 
1025 
1012 
1005 
958 
950 
941 
935 
931 
926 
9" 
909 
857 
844 

810 
805 
750 
741 
724 
704 
652 
637 
623 
614 
549 
543 
533 
515 
450 
438 
428 
417 
410 

Szv. 
8009 
1—III. 

Szv. 
8007 
1—111. 

920 
948 

"706" 
659 
653 
647 
640 

931040 
5« 

12® 
10« 
1041 
1036 
1030 
1023 
1011 

Szv. 
8005 
I—III. 

720 
544̂  
212 
206 
200 
154 
147 
135 

t Érkezik Bpest 
nfugoll  p. u.-ra 

625 
619 
612 
603 
555 
547 
541 
524 
510 

Szv. 
8011 
1-111. 

9ţ0~ 
903 
854 
838 
815 
804 
755 
743 
737 

1008 
1002 
955 
946 
938 
929 
923 
906 
852 
8<4 
807 
750 
743 
736 
728 
719 
713 
709 
659 
650 
6« 
6» 
6'4 
608 
555 
5?6 
531 
515 
507 
450 
430 
418 
403 
348 
340 

134 
128 
121 
112 
104 

1256 
1250 
1233 
1219 
1148 
1141 
1128 
1121 
1113 
1105 
1056 
1050 
10« 
1040 
1031 
1023 
1011 
958 
952 
942 
924 
919 
904 
855 
838 
818 
805 
749 
733 
724 
700 
654 
645 
629 
604 

554 515 
535 555 

708 
740 

820 
909 I 
916 
924 
930 
943 
952 

1005 
102Ö 
1031 
1046 
1054 
1107 
1116 
1125 

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

856 
908 

érk. 

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

érk. Gyimes (136) 
érk. Palanca (136) 

ind. 
ind. 

405 I _ 

ind. Madéfalva  . 
Csíkszereda 
ZsögödfUrdő  . 
Csikszentkirály . . . . 
Csikszenlimre 35. sz. őrház 
Csikszcntsimon 
Csikverebes 
Tusnád . . 
Tusnádfdrdő 
SepsibUkszád-Bálványosfüred 
MálnásfQrdő 
Málnás . . 
Sepsibodok 
Sepsikőröspatak-Gidófalva 

érk. Sepsiszentgyörgy (134) 

> érk. 

. ind. 
— | 10-23 | — !| érk. Bereczk (134) . 7nd7 

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

730 
1230 
95? 
346 
920 

808 
815 
8'26 
8-35 
8-46 
9-08 
9-26 

62» 
125 
612 

8 v 

£ 
O •£ & 

«1 5. 

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

1219 
7-00 

ind. Sepsiszentgyörgy (134) 
Kiiyén 
Uzon 
Kökös . 
Prázsmár . . 
Szászhermány . . . 

érk. Brassó (126, 137, 138) 

220 _ 
133 — 
350 
336 
251 
242 
235 
230 
217 
210 
155 
140 
123 
112 

1258 
1246 
1235 

727 
714 
637 
630 
623 
618 
604 
556 
541 
528 
514 
504 
452 
443 
433 

7-34 I 11-32 I — 

. érk. 1218 
1210 
11-58 
11-46 
11-35 
11-16 

ind. I 1100 

I érk. BBlUpeil t p. 1. ( K l 0 l M l it 126) . . ind. 1 820 
I érk. Bubpnt k. p. I. (Ariltl it 126., 153). . ind. 8001200 

érk. Kolozsvár (126) . ind. I 906 
érk. Predeál (126) . . ind . — ~ 

I érk. Bukarest ind. 1 

3-59 
3-51 
3-39 
3-28 
3-18 
3-00 
2-45 

935 
1220 
646 

12» 
750 

523 
510 

Szv. 
8001 
1—III. 

730 
1230 
9Ş9 

"657" 
65Î 
6* 

6Ş 
622 

1217 
550 

Szv. 
8015 
1—IU. 

10-45 
'2 10-39 
- 10-32 
•« 10-26 
$ 10-18 

1005 

619 
613 
608 
559 
551 
543 
537 
521 
507 
455 
448 
435 
428 
421 
414 
405 
359 
3S5 
349 
340 
332 
319 
308 
302 
248 
229 
224 
209 
201 
145 
125 
112 

1256 
1242 
1233 
1153 
1147 
1138 
1122 
1058 
1045 
1036 
1026 
1020 
830 
743 

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

CQ . _ o. 
U a 
c bo 

6-46 
6-38 
6-26 
6-15 
6-05 
5-46 
5-31 

1001 
« 9-54 
•d 9-46 
- 9-35 
- 9-26 
® 915 
^ 909 
-« 8-51 

8-36 

Szv. 
8013 
I—111. 

1005 
952 
941 
933 
926 
921 
911 
903 
852 
841 
828 
821 
8OÉ 
758 
749 

4-39 
7-30 
7-22 
710 
6-59 
6-48 
6-29 
613 

820 
2oo 
906 

3 « 
930 

FIATAL, SZÁRAZ, KUBIK-ÖL, TŰZIFA 
MEGRENDELHETŐ 

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 



21. BiAm. C S Í K I L A P O K 7-ik oldaL 

H A L L Ó I É R T E S Í T É S . H A L L Ó I 
Építési anyagraktár, vasbeton, műkő- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 48. asám alatt nagy ópitési anyagraktárt rendeztem be B azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemii fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagút jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom v a n : 
Mész darabos és oltott. Porti and-CMnsnt friss  és legkitűnőbb minőségű. Glpst staka-
rir és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedálleaez  többféle  minőségben. Kollarit bflrlemei,  mázolást nem igényel, kizárólagos 
riadása. Aszfalt  elsiigetsló lemez és kaucauk-aszfalt  nedves falak  és Ukánok szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ullen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes tödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. HorayaK cserép agyagból. Vakolat köpor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból -80—100, 120, 1 50—2 0 0 - 3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek kéBzitését is elvállalóin sülyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
góziizemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Bston- és mükttlépcsflk,  szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itali- i s etstiváluk min-
den nagyságban. — Blot üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatit lemezek. Kémény- és fal-
fsdkővek.  Mindennemű beton- és cpmentipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfeleli  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  Bzivesketljék. 

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

I 
! 
! 

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

Kitűnő minőségű tokaji SZAMORODNI literje 1 korona. 
Szállítás 3 litertől 20 literig deiuijohaokhaii, 20 literen felUI  bordókban. 

Egész gönczi h o r d ó (136 liter) vé t e l éné l kfilön  á r a j á n l a t . 
Boraim tisztin kezelt, kitűnő minisigéért a legmesszebb mani felelősseget  vállalok. 

Ráczkevi Eötvös Lajos szőlőbirtokos Tarczal(Tokajhegyalja). 

• Eladó ISO hektóliter bor! • 

! 
• 

Tisztán kezelt, mult évi é r m e l l é k i borok, u. m. : 

Bakator, Hizling, Schiller, Leányka 
stb. fajborok,  hektóliterenként 70—80 korona árban, a 
csíkszeredai vasúti állomáshoz szállítva kaphatók. — 

A borok tisztaságáért a legmesszebbmenő szavatosságot 
vállalunk, mivel saját termésű fajborainkat  magunk kezeljük. 

A vétel. különösen előnyös 
kaszinóknak, szövetkezeteknek és magánosoknak! 

! • 
i— 

• Értekezhetni lehet 
a Csíki Lapok felelős szerkesztőjénél. • 

RHDIFMP7 RUGANYOS VIHAR-
DUKLLIILL BWTOSESIDOTAILÓ 

SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

K V « 1 I M - 1 L f i  KOLLARIT-bőrlemez 
H â V J i l . l i l H U kaucsuk-kompozícióval, mint fedél-

lemez. 

KOLLARIT - bőrlemez 
mezőgazdasági éa gyári épületekre 
a legalkalmasabb. 

KOLLARIT - bőrlemez 
vízhatlan, a legnagyobb viharnak 
cllentáll. 

KOLLARIT-bőrlemezt 
nem kell mázolni s igy fentartási 
költséget nem igényel. 

Egyedeláru9Ító: 
NAGYMIHÁLY SÁNDOR építési 
anyagkereskedó Csíkszeredában, 

Kossuth Lajos-utca 48. sz. S-IU 

& & 

& 

R nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Bécsi és budapesti körutamból liaza(érve. szíves tudomására hozom a nagyér-
demű hölgy közönségnek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

NŰ1 KAhAP Ü1VATTERMET 
* * * * * * * * * * * É S M O D E L L E K S Z E R I N T * * * * * * * * * * * 

FÜZŰKÉ5Z1TŰ MŰHELYT 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi modell-kalapokat, úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikket. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses diszitését és át-
alakítását. (íyászkalapokat raktáron tartok. Mérték szerint készítek megfelelő  módon: 
fűzőt,  haskötőt, hátegyenesitőt és melltartókat; mindene szakmába vágó cikkek javítását 
és takarítását pontosan és jutányos árban eszközlöm. A t. hölgyközönség jóakaratú támo-

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

Ligeti Samuné női kalap divatterme Csíkszeredában. 

& 



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

GÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
1 . „ TT,1.. 41I . | I . . A n l l l n f  mnnbiil. ut azaknznrl) eáDei által kidolgozni az Elvállal ugy épület- mint butor-naztalos munkákat bármily kívánt kivitel 

ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásávul bármely báz ablakait 
- io nap alatt elkészíti. muim 

Inga-, fali-,  ébreratö- éa «aebórák állandóan nBgy raktáron. 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, inert sokszor csalódik nz ember 
benne éa akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször lordul eló, mint bármely inás iparágnál, inert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az úráa őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Iígjuttal tudatni kívánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

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

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

42-52 

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

„in, anyagot el- és visszaszállítja '"'«" 

Óralánook, gyürOk, fülbevalók,  acemüvegek ós hőmérők álfendóan  kaphatók I 

1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. mm 

Értesítési 
Ynn szeren CM «'in n t. hölgy közönség szíves tudomására liozn-' '«o gy a inomzclem 
P á r l s b a n volt tanulmány utón, a honnan febfUár  tlÓ tlSejéü jött vissza. 

S Z E Z O N S Z E R Ü UJDONSÁÓOK 
március liú elejétől már raktáron vannak. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. hölgyközönség szived pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

M Á T H É J Ó Z S E F női divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Grlinwald Albert-féle  ház). 

41-52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
n» ip n» n» i f  nvitnnv ^ nMt^MWj «nv <iţv nv n» IK nv <n\ nv <nv 

*< o 
a 

m 

y j j v | | | | Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
1 1 I / h IUI I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
I I J J J Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóét vágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F á r a l c t á x C B l k v á r m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 
csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(151 18-52 

Haas áruháza 
Brassó, Kapu utca 12. sz. 

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

Van szerencséin a iiag.vérdeinii 
hölgy közönség szivos tudomására 
adni, hogy üzletemet 

NÖ1 EONFEKTlÓVALi 
lx'iviletlein ki. Megérkeztek legújabb divalu 
női felöltők,  női kosztümök, leányka felöl-
tők, leányka kosztümök, aljak és egész 
ruhák, gyermekruhák és kabátok. 
Rendkívüli  nagy választék pongyolákban. 

szereneséin a nngyénleinii küzüiiség becses lî vi-l Illőt felllivni, 
11,;«,., im Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
XYHHUKK KS K A11 IM TOS ÜZLKTEMBKN 
inimli'ii I! sz;«kni;ih:i váj.,; mm,kuk <4ki'-s7.it«'s>H a lejţn»|ţyolil> készség-
pel viillnlom ,'s ezt csinos kivit,-II,in. olisií árak mellett |>ontosnii elkí-
szitem. liuktárnn tártuk u inni korunk megfeleli!,  mindenféle  nagyságú 
R U G A N YOS D l V A K O K A T Ü S M A T R A C O K A T 
azért, liogy itt minilenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcaú 
lirbnn. mini bármely nngyobb városban. — Továbbá tmlatom míg 
a mélym tisztelt kiizntiséggel azt is. Imgy állandóan vaktáron tartok 

K É S Z URI K O C S I K A T Ü S URI S Z Á N K Ó K A T . 
Yi'gul n ii. é. közönség szíves figyelmét  felhí-
vom iizon körülményre, liogy A kocsik, valniníut 
minden e szakba vágó munkák javítását el-
vállalom. Magomot a mélyen tisztelt közön-
séj* jmnilululalu pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

9—25 

<U> <11>SU< <ll> W» Ml' «II, Ml'kii'Vl» W' 

23 

Hts »11. <11« <U. >u> >u,<ll< 5 8 S ® 0 f f l ® 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Felhívom a figyelmét  a t. hutor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt hutort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levó b u t o i o k a t , úgymint: 

EBÉPLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK  ÉS MAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  ijmnmfonolc  é* lemezek,  melyek 
igen jutáuyos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 i s 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
27 írttól, granmfonokat  20 írttól és kerékpárokat 55 frttól  fennebb  árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS CRAflAFONOK-
hoz mindenféle  nlkatrénsek  kaphatók. — Jiiritáimkut  H  Iti/jiiln-
ui/omibb  álélt  CHskösIük,  jótállón  melleit.  Maradok kiváló tisztelettel 

Ackermann Ignácz, bútor- és varrógép nagyraktára 
Csíkszereda, Kossuth L.-utca 9. sz. (Lukács Juliska-féle  bérpalota). 

m 

V I P O R É S T Á R S A 6 Ő Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I M O N 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban  u m • 

DESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBBN 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
. . Állandóan icaptoató. 31-52 

M i n d e n a z o m b a t o n b é r v á g A s o k a t e l fopadnak . 

Hosszurovő Cement Födélcserépi 
m * i d n e m h a l á r t a l a n U r t 0 s s á « u ' ' 8 « könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható ^ ^ • 

rat: Hirscber-utca 18. sz. j , , , , X 

r - fortland  cementgyárnál, Kugler és Társai, Brassóban. ^ W n ^ j r t c a is. sz | 

Nyomatott Vákár L. kínjvoyomdájiban, CsiksHndábanT 




