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(É)  A mult héten Budapest utcáin 
vérfürdőt  rendezett a szervezett mun-
kásság az általános titkos választójo-
gért. A parlamentben folyó  küzdelem 
két napra az utcára terelődött, hol a 
szociálieták ezrei vérfürdővel,  sebesül-
tek jajkiáltásával, halottak tetemével és 
pusztító rombolással demonstrálták fegy 
vertársukkal, a Justh párttal való együtt-
érzésüket. Valóságos csatatér lett a fő-
város. Feldöntött villamos kocsik, égő 
gyárak és kerítések dokumentálták a 
I iisziitó tömegek áldatlan munkáját, 
melyet nem volt képes megakadályozni 
az alarmirozott rendőrség és a vidék-
ről is nagyszámmal összegyűjtött kato-
naság. 

Betetőzése volt ez a féktelen  rom-
bolás a parlamenti kisebbség erősza-
kosságának, mely az általános titkos 
választójog kivívásáért (olyik. A szo-
cialisták viselkedése még érthető, mert 
az ők küzdelmük a fennálló  polgári tár-
sadalom ellen iráuyul, s ebben vak esz 
közei lettek az erejét vesztett Justh-
pártuak. Tévedés lenne azonban azt 
hinni, hegy ezt a vérfürdőt  előre ki-
számított programm -szerint és a válasz-
tói jogért rendezték. Elismerjük, hogy 
az általános titkos választói jog a leg-
égetőbb programm pontjukat képezi, de 
utcai demonstrációjuk legfőképpen  oda 
irányult, hogy szervezett tömegükkel 
megmutassák, miszerint elérkezett az 
ideje, hogy politikailag számbavétease-
nek. Vér nélküli lüntetés akart lenni 
az ország szine előtt, hogy siáinoljunk 
az elnyomott munkásság duzzadó ere-
jével, melyet béklyóba ver a fennálló 
gazdasági rend. fiz  a gazdasági rend 
pedig erősebb a munkásság erejéuél, 
mert bármily erőfeszítéseket  tegyenek 
is a szociáiisták, — az marad rideg 
tény, hogy azt a hatalmat, melyet a mai 
polgári társadalom kezében tart, nem 
engedi át a minden áron teljes ura-
lomra törekedő alsó néposztálynak. A 

lefolyt  vérengzések intő példát statu 
áltak arra, hogy a munkásság ereje 
halhatósabban figyelembe  vétessék és 
jövőre a népjogok jobban respektáltas-
eanak. Amit azonban a munkásság ve-
zetői kivánnak, hogy ók diktálják a 
törvényhozásnak a jogkiterjesztés fel-
tételeit, az a fennálló  erősebb gazda-
sági rend phalaux-soraiba ütközik. Épen 
ezért nem várhatnak ettől a tüntetéstől 
teljes sikert, de annyit a Justh-párt 
erőlködése nélkül is bizonyára elérnek, 
amennyi jogosan megilleti. 

A mult héten duló anarkia minden 
ben fedi  Justh Qyula eddigi taktiká-
ját. Egy kerek esztendeig hiába küz-
dött kisded csapatjával az ország köz-
véleményével szemben. Nem tudta szál-
litaui Bécsnek, amire vállalkozott. Leg 
utóbb is tisztességes választójogi tör-
vényt kínáltak ő excellencíájának, mely 
megadta volna minden értelmus magyar 
munkádnak a választói jogot. Az a Lu-
kács kínálta neki, kit ó és pártja rég-
óta várt a kormányon, de aki végtére 
is nem akarja az ezeréves Magyaror-
szág történeti múltját a nemzetiségek 
és nemzetköziek prédájának kitenni. 
Államalkotó és fenntartó  nemzet va-
gyunk, ezért csak egyféle  választói jo-
got akarhat minden becsületes magyar 
ember. Mert abban egyet kell értenünk, 
hogy az Magyarország veszedelme lenne, 
ha minden átmenet nélkül egyszerre a 
legradikálisabb választójogot léptetnék 
életbe. 

Tisza István házelnökké választása 
folyománya  volt annak a kisebbségi 
terrornak, mely a parlameut tekintélyes 
többségét egy esztendőn keresztül tét-
lenségre kárhoztatta. Ugyanabban az 
időben az ország legtekintélyesebb sajtó-
organumai, melynek nem a kormány 
szolgálatában állanak, hauem a nemzeti 
irányt és függetlenséget  képviselik, ki-
vétel nélkül átkot szórnak a Justh 
Oyula vezérlete alatt álló „politikai 
kuruzsló had" jogtalan erőszaka ellen. 
S mikor már uiinden ütőkártyáját ki-
játszotta a mindent . lehengerelő* Justh 

Oyula, akkor megmozdította és lángba 
borította az utcát, azokat a szociálistá-
kat, kiket Kristóffy  idejében hazátlan 
bitangok és taknyosoknak nevezett. 

Vége van a két napos anarkiának 
is s mint vihar után az ég, kitisztult a 
láthatár és ismét békeazellók lenge-
deznek a politika egén. Az erkölcsi fe-
lelősség egész súlyát viselő Justh-párt 
koalizálni akar a Kossutbpárttal, melyet 
egykor lehengerelni akart. Hogy azon-
ban a Kossuth p .rt kapható lesz-e, alig 
hihető, hacsak Justlték fel  nem adják 
az általános titkost — a nemzeti vívmá-
nyok, nemzeti bank és külön vámterü-
let utáu. 

Legújabb híradás szerint sikerült az 
ellenzéki pártok képviselőinek egy olyan 
választói tervezetet kidolgozni, mely 
megfelel  a többségi párt intencióinak is. 
Haez megfelelavalósagnak,  ugy bizonyára 
örömmel vesz az ország tudomást róla, 
mert kiragadja az országot a végrom 
lásból s rendet teremt a parlamentben. 

a 
Társadalmi életüukbe bepillautva örvendetes je 

lenségek tárulnak elénk, s melyek c jelenségek ? 
Azou intézményük, amelyek a felebaráti  szeretetek 
s uz irgulmasság testi csclekedeleinek gyakorlását 
hordják magukon. Ezek jóleső érzéssel töltik el 
szivünket. Igeu! mert ériéket fedezünk  íel a kérges 
tenyerű paraszti:an is s nem holmi rabszolga számba 
menti, csuk az igát és terheket viselő teremtmény, 
akinek csuk az voliía életfeladata,  hogy véres-ve-
lejlékével öntözze a föld  göröngyét, hogy veríték 
csöpjeivel keverje a maltert a paloták összefor-
rasztó.s ára s hogy a gyárak gépeiuek zakatolását 
;i7.ért hnllgassa s romlott levegőjét azért sirja ma-
gába, hogy mint nyomorult teremtméuy Ínséggel, 
bajjul küzdve pergesse le élte fonalát.  Igen! Ér-
tékei fedezünk  és fedeztlink  fel  ezekben is! hogy 
ez igaz, hirdetik mindazon intézmények, amelyek 
érdekükben nap—nap után letcbiiluek. 

Bár sok oldalról hagy kiváimi vwlót e fejlődő, 
vajúdó kor, mégis bizalommal, teljes remétiynycl gou-
dolnak a jövőre, inert megvalósulni látjuk iniuda-
zon világ megváltó, e loldsziuét megreformáló,  át-
ulakitó eszméket, amelyeknek gyökere már 1UÜU 
évvel ezelőtt az Evangélium ban rejtőzött. Kezdi a 
mai társadalom is felfogni  ama szociális intézmé-
nyek foutosságát,  amelyekuek szolgálatában Krisz-

tus vezetésével maguk az apostolok ia a ezek nyo-
mán maga az Egyház is jár, működik. Mert, hogy 
az Egyház maga is óhajtja a népek testi boldogu-
lását, azt uem kell bizonyitanunk. Hisz, ha hivei 
anyagi gondokkal küzdenek, akkor célját 0 sem 
l'ogja elérni. 

Ezt látja a nemzetek nagy apostola, Szent Pál 
is, mikor lelkeket mentő nagy munkájában fárad-
hatatlan tevékenységgel járja be az akkor ismert 
ilágot kis Ázsiától—Spanyolországig, saját keze 

munkájával tartva fönn  magát és kísérőit, mert 
„amikre szükségem volt nekem éa a velem levőknek, 
e kezek szerzették meg" mondja d (Ap. CsL XX-34). 
S e nagy apostoli mozgalmában nem feledkezik  meg 
a jeruzsálemi keresztények szenvedéséről, amelyet 
az éhínség következtében szenvedtek, hanem a többi 
hívek jóságából összegyűlt alamizsnájával siet se-
gítségükre és vigasztalásukra. 

Vag}' legközelebről a boldogult XM. Leo nem 
e célt szolgálta-e azon encyklikáival, amelyekkel a 
szociális bajok orvoslását sürgeti? 

Ha tehát régebb is voltak szegények, miért ne 
volnának ma is, mert hisz „szegények mindig lesz-
nek köztetek, — mondta az Ur Jézus. De, ha ré-
gen is divat a szegény ügy iránti érdeklődős, mi-
ért ne divatoznék ma is; sőt uiiért ne jobban, mint 
akkor ? Hisz minden tekintetbeu rohamosan halad 
a kor s csak az emberbaráti iutézméuyek kullog» 
náuak a társadalom nem csekélyebb értékű ügyei 
utáu? Igen, haladnunk kell e téren is, mert, ha 
százezreket fektetünk  az állatvédő egyesületekbe, 
miért ne gondolnánk a szegény szalmaiodelea 
kunyhók lakóira, akik a szorgalmas munka s az . 
erköcs képviselői, s akik a társadalom alapját al-
kotják. Miért ue tekintenéuk be hát az igy elha-
gyatott egyszerű lelkek mélyébe, hogy megértsük 
buját-baját s könnyitsüuk terhén ? Mert mit ér a 
szociáldemokrata államokat, trónokat döntő, vért 
forraló  lármája, ha csak saját lapos erszényére 
gondolva hirdeti hainis eszméit ? Mit érnek a nagy 
hangú reklamációk a hazaüas ünnepélyeken, mit a 
„testvériség, szabadság, ogyenlőségu már sablonná 
vált hirdetése, ha csak érdekeink hajháazásáról 
vau szó, de ezen eszmék megvalósulásának érde-
kében erős kézzel nem dolgozunk ? Mindez csak 
üres, puszta frázis  I 

S hogy mégis a tettek mezejére léptünk, hogy 
kezdünk cszmélui, kezdünk a bajok, a szenvedő 
lelkek mélyébe látni, mutatják a nép érdekében 
létesült intézményeink. Ezek mutatják az áldoza-
tos lelkeket, akik Szent Pál lelkületével, az irgal-
mas szainaritauus nemes szivével keresik a társa-
dalom szeuvedő, nyomorgó alakjait, hogy zajgó, 
égő sebükbe olajat és bort öntsenek enyhítés cél-
jából. 

Igeu I Vannak, kik szánják, sajnálják a mai 
társadalom betegeit! Hogyis ne! Hisz mily szo-
morú a kép 1 Míg a nagy városok fényárban  úsz-
nak, mig a felhőkarcolat  az ember teremtő nagy-

A „CSÍKI L A P O K " T A R C Z A J A 
A lelki  rab : 

„Van-e ami átkozottabb  ennél 
Jobb  lenne ha inkább láncra vernél 
Oh mert jaj annak, aki lelki  rab 
A szive annak élve megszakad. 

És van-e kínzó,  gyötribb  gondolat: 
Derült  eget remélni sem szabad 
Szomjan égni puszta szabadságért 
És gyűlölve,  félve  minden  éjfélt 

És átálmodni  tenger  éjszakát 
És nem pihenni röpke  percen át 
Tűnődve  folyton  anos-antalan 
Óh jaj nekem, szegény boldogtalan  /... 

Kifolyva  látni-minden  véremet 
Slegkttve  nézni mindekét  kezet 
Találd  ki  hát, hogy igy mi volna más 
ili volna jobb nekem mint pusztnlái. 

Ki  szenved  és nem tud  lemondani 
Kihez  közel  nem férhet  isteni 
Halaszt,  segítő  kéz  nekűl  ha kell 
Nehéz  kálváriára  menni el 

Jobb  annak, hogy ha á r r a életét 
Megan  va, önkezével  tépi szét 
llogy  szenvedése  végre múljon el 
Elszállva,  mint kicsiny kis hópehely..." 

Mátrai Ferenc Béla. 

Veletek van az Isten . . . 
Margit, a szőke csoda, valami iJeges vá-

gyakozással óhajtotta már a csöndet. Olyas-
valami után áhítozott, ahol nincs semmi zaj, 
társadalmi nyűg, vagy fényűzés,  ha ugyan fény-
űzésnek leb'jt nevezni azt a sok vendéglátóst, 
színházba, korzóra, hangversenyre és zsúrra 
járást, mely ezer változataiban is végre sab-
lonná vállik s az érdeklődés központjában 
álló asszonyt, a törékeny idegrendszert öli. 

Meg kell adni, hogy ura elég jó férti,  pa-
zar, bőkczUséggel szórja aranyait a selymekre, 
utakra, más ori passziókra, lakása is a ralivé-
szek kincsesháza, melybea a gondatlan élet biz-
tosítéka az anyagi bőség, hogy kézen fekvő,  még 
is ugy találja a szőke csoda, a hogy őt férje 
ura flörtölő  barátai nevezik, hogy sem a brilii-
ánsok, sem a nagyvárosi uri kényelem nincse-
nek ínyére. Valami sajátságos rántás cikázik 
át habfehér  testén, valahányszor a gyerekkori 
barátnő, Pápai Nagy István tanító felesége  ír 
a faluból. 

Ez a csöndes, cseresznyefekete  szemU áb-
rándos asszony az ötödik gyereket szoptalja 
már és most is olyan áradoznssal, olyan vég-
telen nemes egyszerűséggel írja le a családi 
otthonát, azt a szeretetet, mely ott él a meleg 
lelkében egy barna kis igényU tanító iránt, aki 
még csak nem Is gavallér, mert esztendőkig 
jár egy-egy öltözet ruhában, nem is áldozat-
kész, aki ai 5 Ilonkájának valami párisi divat 

után készítessen ruliát, hanem megvannak az-
zal, ha llunka valami batisztból Uti össze a 
falusi  ézlés igazán szalonképtelen toáletjét. 

Micsoda n tviţâssal írja le a gyerekei buksi 
fejét,  az arcuk alma pirosságát, melyet ajkukra 
von a falu  levegője, talán egy tál krumpli, 
mely előttünk gőzölög. 

Ez a csoda asszony megroggyan a dologban, 
hozzá áll a mosóteknőböz, aki valamikor fran-
cia novellákat fordított,  ecsettel dolgozott s 
fényes  budoárról álmodott Ez az asszony, aki 
bavonkint 41 forintot  kap, szivarra se költő, a 
krajcárokat fogához  verő urától, unosuntalan 
arra kéri Margitot, méltóságos Cséffay  Tibor 
cs. és kir. kamarás feleségét: 

Gyere el egyszer Margit, nézd meg a sze-
gény emberek boldogságát. 

Menne a szőke csoda, de férje  ura már ki-
jelentette : 

— Ugyan édesem, hogy mehetne el maga 
azok közé az emberek közé? Aki Michel An-
gelo képeiben gyönyörködhetik, nem megy szo-
bafestőkhöz  szépet tanulmányozni. KUIönben 
én ugy látom, hogy ennek az erőltetett szí-
ves vendéglátásnak valami stréber szándéka 
van? A tanító arra számit, hogy az én asszony-
kám összeköttetése révén, majd kiemelem ta-
nító uramat a sárfészekból,  hogy valmi nagy' 
iskolához helyezzem igazgatónak, mert már 
érzi, hogy pereputtyával nem bir meg élni a 
fizetéséből.  Az asszony meg határozottan a pum-

polás benyomását tesz. Teszi pedig azért, hogy 
ön meglássa a nyomorúságot, kinyissa a tár-
cáját és oda Bzóijon a ruhátlan gyermekek-
nek egy két ezrest. Ezt megteheti maga a nél-
kül, hogy a nyomorúság ez orrfacsoríntó  sza-
gát tapasztalja, ugy is, hogy postán elkttld 
egy-két forintot  a jobb sorsa érdemes asszony-
uak és ártatlan gyermekeinek. 

Es a szőke csoda hiába kérlelte, hogy egy-
szer meglátogatja Pápai Nagy Istvánékat, csö-
könyös érvei után egyezer aztán gorombán kelt 
ki a kamarás. 

Ugyan — ugyan. Hogy lehet ilyen gyere-
kes ostobasággal forszírozni  egy utazást, amely 
sem testileg, Bem lelkileg nem tenne jót ön-
nek. Nézze Margit, abban a libasoros faluban 
nekem valami kellemetlen ismerősöm, Bndrey 
Kázmér gróf  él, akinek több adóssága van, 
mint hajaszála, de származására büszkébb, mint 
a Walesi herceg. Ha megtudná, hogy ai én 
feleségem  mosogató asszonynak látogatására 
jár, ide fenn  a klubban, az országgyűlésen nem 
volna maradásom, ez a koldus gróf  kinézne az 
uri gőgjével. 

— De mikor engem keresztanyának hí-
vott ez a jó asszony, akinek sorai ma is ugy 
esik szivemnek, mint az a harmatos, jó illatú 
virág, melyet tiszta kezek szednek. 

— KUldje be nekik az ajándékot. Ha ezer 
koronát mellékel a leveléhez, a pap költsége is 
benne lesz és ön nélkUl is meglesz a keresztelő. 



g-flc  oMaL 

ligát éa hatalmit hirdetik, addig hány éa hány 
ezer air, kesereg, mert nagyszámú családja azá-
máim niacs egy „betevB falat"  kenyere. Ea kell-e 
csodálkoznunk, ha egy anya e fölötti  bánatában 
megőrUl a a nyomor kezébe adja a gyilkos fegy-
vert, hogy ártatlan porontyai vére pirosra fesse  a 
talajt, hány és hány ily szomorú kép, jelenet ját-
szódik le a mindennapi (let színpadán I Bár ez a 
nagy városok képe, mert a romlott erkölcsök még 
a pince lakókat is átjárták. És hogy a falu  még 
nem jutott ily alacsony helyre, annak fontos  té-
nyezője az, hogy még a vallásosság nincs ki ölve 
szivéből. Azért azonban a csendes falvakból  sok 
fujtott  sóhaj száll az ég telé a csak, aki ismeri 
kunyhók belsejét, az tndja, hogy itt ia nagyok a 
bajok, bár még Istenbe vetett hittel remél egy 
szebb és boldogabb jövöt 

S e titkos aóhajok, a titkon ontott könnyek 
is napfényre  jutottak, résztvevő szivekre találtak, 
midőn ez állam támogatásával megalakult az Or-
szágos Gazdasági Munkás és Caelédsegélyző pénz-
tár, hogy az egyszerű szegény embereket is a 
„látogatások" napján biztosítsa. 

Hogy mily jelentősége van ez intézménynek, 
iu.t hamaros nem is lehet felfogni.  Egyrészt pénz-
szeretetre, takarékosságra szoktatja mindazokat, 
akik a holnappal nem törődve szórják szét izzad-
ságuk bérét, másrészt az igyenélők, a dologtala-
nok száma csökkenni log s az B tudat, hogy öreg 
napjainkra biztosítva lesznek egy kia áldozattal, 
intenzivebb munkálkodást fog  kitejteni; azonkívül 
hány és hány árván hagyott család tagnak fogja 
keserves könnyeit felszorítani. 

Mindez azonban caak ideal, amely a valóság-
tól nagyon is messze áll. Hogy mindez intézmé-
nyek jótékony hatásssl legyenek a népre, igen sok 
munkára van szükségünk, hogy előítéleteit legyőz-
zük és nieguyugtassnk, felvilágosítsuk,  hogy jövő-
jéről vnn szó, s hogy azok, akik érte ily önzet-
lenül kflzdcoek,  azokra bizio-i rábízhatja sorsa 
jobbra fordulását 

Én ezt annál is inkább megteheti, mivel e 
lent említett pénztár is nem a kapzsiság szüle-
ménye, hanem az állam segélyezéséből fennálló  oly , 
intézmény, amelynek célja az, hogy az önként 
biztosított tagjainak nyugdiját és a különféle  bal-
esetekben segélyt adjon. 

Még 1900-ban alakult meg s később 1002-ben 
a XIV-ik és 1912-ben pedig a VIII. t.-c-kel egé-
szítették ki. A módosított szabályzatokkal 1912. 
március 1-én lépett életbe. Ezen uj szervezet alap-
ján miiulen gazdálkodó ember, legyen az munkás 
vagy birtokos, legyen bár a gazdálkodás fő-  vagy 
mellék foglalkozása,  beléphet e pénztár tagjai közé, 
hogy magának rendes nyugdijat biztoaitson. 

E pénztár három caoportból &U. 
a.1 Nyugdijat  biztosit mindazon földmivesek-

nek, akik legalább 10 évig tagjai s évenkint 10 
koronát űzetnek be a pénztárba. A nyugdíjazás 
pedig 115 éves korától kezdődik. 

Ezen nyugdíj  csoportbeli tag lehet nemre és 
kom való tekintet nélkül mindaz, aki 14-ik élet-
évét betöltötte s aki főképen  gazdasági munkálko-
dással foglalkozik,  a felvételi  díj 1 korona, tagsági 
dij pedig évenkint 1(1 korona, melyet félévenként 
előre kell 5 korona részletekben fizetni.  Ezt mind-
addig megszakítás nélkül kell tizetni, amig a kor 
rokkantság vagy aggkor, akár baleset miatti rok-
kantság cimén járadék élvezetébe nem lép. 

Ha pétiig a keresete, képtelenség utáu áll be, 
akkor 10 évi tagság után évi 60 koronát kap 
nyugdíj cimén; 
20 évi tagság után 120 koronát, 
3U „ „ „ 180 „ 
40 évi tagság után . . ü-iO koronát 

Aki nyugdijcsoportbeli tag akar lenni, lakó; 
helyén a községi előyáróságuál kell felvételre  je-
lentkeznie. 

Am a szőke csodát nem gyi'zte meg ez az 
érvelés.^ 

Ha igaz az, hogy a kamarás le tud rán-
dulni minden hónapba ahoz a nőhöz, akihez 
valamikor gyöngéd kötelékek fllztek,  akiről ó 
most sem hiszi el, hogy viszonyt ne folytatna 
Cséffay  Tibor cs. és kir. kamarással, akkor ó 
elmehet ahhoz a harmatos, napsugaras lelki) 
tíBzta asszonyhoz, aki őt bivja, tőle nem irtó-
zik, mint az a másik. 

Hamarosan aztán, mikor a kamarás iţjra 
lerándult a régihez, csomagolt és utazott ő is. 
Valami édes vágyakozás vitte a faluba.  Nem 
volt híradással, hadd lepje meg Pápai Nagy 
iBtvánékat, annál nagyobb lesz a meglepetés. 

Persze arra nem goadolt a naiv, tudatlan 
asszonyka, hogy megy be ő az állomásról a 
Szaharán. Valami Suttyó gyereket fogadott 
aztán, a ki talieskán betolta a csomagokat, 6 
meg utána bandukolt Pápai Nagy István laká-
sáig. A lakás már kivűlről meglepte. Az isko-
lában laktak Pápai Nagy lstvánék, abban a 
nagy iskolában, melynek nyolc zsalus ablaká-
ból kinyílt muskátlik mosolyogtak a léckeríté-
sen át az utcára. A kerítéseit belül tea és pi-
ros rózsák termelő fáinak  illata áradt. 

A kapun bellii a tiszta udvar. Nagy eperfa 
árnyában mosott a tanitóné. Oömbölytt kaiján 
feltUrt  dologba való bhu, testén egy viseltes 
uoknya volt, az la olya* csatakos, vizes. Kö-
rülötte négy cseresznyétől masza'os pufók  gye-
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b) Második cgopoitja a temetkezési csoport 
Tagja lehet bárki, aki a 14-ik életévét betöltötte, 
de a 60-at meg nem haladta. Felvételi dijnl 2 
koronát, a belépéstől haláláig évenként 2 kor. 60 
fillért  kell fizetnie.  Csakis halála esetén biztosit 
családjának segélyt, még pedig a kor szerint 
40—200 koronát 

cl A harmadik csoport a baleset elleni bizto-
sítás. Ha a tagot baleset éri, akkor igényt tarthat; 

a) ingyenes gyógykezelésre a gyógyulás nap-
j t íg; 

b) mig munkaképtelen 10 hétig naponként 1 
koronát; 

cj ha a biztosított tag a baleset következté-
ben meghal, hátramaradt családja egyszeraminden-
korra 400 koronát kap segélyül. Ha pedig a csa-
ládban 

9 tizennégy éven aluli gyermek marad, a család 
kap BOO koronát; 

4 tizennégy éven aluli gyermek marad a caa-
ládban kap 600 koronát ; 

5 tizennégy éven aluli gyermek marad a csa-
ládban kap 700 koronát:. 

6 tizennégy éven aluli gyermek inarad a caa-
ládbau kap 800 koronát. 

Ezen rövid, vázlatosan iamertetett adatok alap-
ján láthatjuk, hogy mily jótétemény a szegény nép 
számára. Igazán mindenkinek két kézzel kellene 
utána kapni. Mert lehet-e nagyobb nyugalma vala-
kinek, mikor tudja, hogy caaládját nem kell bi-
zonytalanságban hagynia. 

Tehát rajta, kiki minél jobban aknázza ki a 
neki kínálkozó kincseket hogy öreg napjain biz-
tosítva legyenek a hét sovány esztendőben. 

Vajba minél többen megértenek ez intézmény 
használ éa jogosultságát! (Tájékozást e felől  szí-
vesen nyújt bárkinek az „Országos Gazdasági 
Munkás és Cselédacgélyző pénztár" igazgatósága : 
Budapest V. ker. Alkotmány-utca 16. szám. 

Petres Kálmán. 

A távbeszélő hálózat kiépítése. 
A kolozsvári posta- és távírda kerületi 

műszaki felügyelőség  értesítette a vármegye 
alispánját, hogy a vármegyei távbeszélő há-
lózat bővítésének folytatólagos  munkálatai e 
hó elején kezdetüket vették és előreláthatólag 
a napokban már befejezést  is nyernek ugy, 
hogy június l-re, minden valószínűség szerint, 
a vármegye mind az öt járására és két ren-
dezett tanácsú városára kiterjedő, törvényha-
tósági bálózBt átadható leBZ hivatásának. 

Örömmel adunk birt a vármegyénk alis-
pánja által megkezdett és már befejezés  előtt 
álló nagy horderejű akcióról, mely várme-
gyénket egy Üdvös intézménynyel gazdagította 
és előbbre vitte a kulturális baladás terén. 

Mint ismeretes, ez idő szerint a felcsiki 
járás községei a f ó s z o l g  ab Í r ó s á g g a l 
és a megye székhelyével, most pedig a 
többi közsegek nyernek összeköttetést a járás 
és megye székhelyeivel, valamint egymással 
is. Távbeszélő állomással csak a kör- és köz-
ségi jegyző székhelyekkel biró községek sze 
reltetnelt fel. 

Összekötő áramköröket képeznek Borszék— 
Bélbor, Tölgyes—Békás, Ditró, Gyergyószent-
miklós—Gyergyóalfalu,  Karczfalva—Gyimea-
középlok, Csikszentgyörgy—Kászonalliz, Csik-
Bzentmárton—TusnádfUrdő.  Ez áramkörökbe 
felvétettek  Borszék, Bélbor, Gyergyótölgyes, 
Gyergyoholló, Gyergyóbékás, Ditró, Gyergyó-
remete, Gyergyóvárhegy, Gyergyóalfalu,  Gycr-
gyócsomafalva,  Gyergyóujfalu,  Szárhegy, Te-
kerópatak, Kilyénfalva,  Karcfalva,  Caikszent-
tamás, Csikszentdomokos, Csikdánfaiva,  Csik-

rek játszott a homokban, majd odébb egy böl-
csőben alkalmasint a baba aludt, az a kis 
pogány, aki még nem volt megkeresztelve. 

A szőke csoda mihelyt belépett megismerte 
a régi barátnőt B már messzirSl kiáltotta. 

— Adj Isten Ilonkám 1 
A meglepetés, a szégyen pirja öntötte el a 

tanitóné arcát, a hogy ez a másik uri assszony 
megjelent. 

Nem tudott védekezni, mert ez a másik 
arra a csatakos asszony kebelére omlott és 
csókolta a védekező száját. 

— Semmi édesem, semmi. De hol vannak 
a gyerekek V Nini, Itt vannak I 

És előlépett négy maszatos, pufók  gyerek, 
piszkosak, mint az ördögök, de egészségesek 
mint az eleven élet 

Az egyik félrehúzódott,  még az anyja szok-
nyájába kapaszkodva, a nagyobbik kezetakart 
csókolni, de a méltóságos asezony ölbe kapta, 
megcsókolta. 

— Édes Margitom, ne haragudj, hogy Igy 
találsz. Azonnal intézkedem, hogy megfelelő 
formában  fogadjalak. 

Azalatt a tanító ia előkerült, amúgy szur-
kosán a méhesből, vagy a malacoktól. 

Egy rövid negyedóra és a gyerekek Is, a 
férfi  ia ragyogó tisztán fogadták  a nagy ur 
feleségét.  A sürgő-forgó  tanitóné a vacsorát 
is elkészítette. 

Micsoda fohászkodás,  példás rend fogadta 
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madaras, Cslkrákos, Madéfalva,  Csikcaicsó, 
Csiktaplocza, Várdotfalva,  Csikazentkirály, 
Nzépviz, Csikszentmihály, Csikszentmiklós, 
Gyimesközéplok, GyimesbUkk, CBÍkszentgyörgy, 
Menaaág, Csikmindszent, Csikezentimre, Csik-
szentsimon. Kozmás, KáBzonaltiz, Káazonja-
kabfalva,  Kászonujfalu,  Tusoádfttrdő,  Tusnád. 
Pótlólag még felvétetik  Csikdelne, Gylmes-
feleólok  és eBetleg Bánfáivá,  ha az érdekelt-
ség a költségeket viselni hajlandó lesz. 

Összekapcsoló központok lesznek Cslkszent-
király, Várdotfalva  és CBiktaploczának Csík-
szereda, Csikcsicsónak, Madéfalvának  Cslk-
rákos, Csikszentmiklósnak, Csikdelnének, Caik-
azcntmihálynak Szépvlz, Gyimesfelsőloknak, 
GyimesbUkknek Gyimesközéplok, Csikmada-
rasnak, Csikdáofalvának.  Caikszonttamásnak, 
Csikszentdomokosnak Karcfalva,  Szárhegynek, 
Tekerőpataknak, Kilyénfalvának  Gyergyószent-
miklós, Gyergyócsomafalvának,  Gyergyóujfa-
lunak Gyergyóalfalu,  Gyergyóvárhegynek. 
Gyergyóremetének Ditró, Bélbornak Borszék, 
Gyergyóhollónak és Gyergyóbékásnak Gyer-
gyótifigyce,  MenaBág és Csikmindszentnek Csik-
szentgyörgy, Csikszentimre, Csikszentsimon, 
Kozmásnak Csikszentmárton, Kászonjakabfal-
vának és Kászonujfalunak  Kászonaltlz, Tus-
nádnak TusnédfUrdő. 

Ai összekötő és előfizetői  áramkörök ösz-
szes költsége 108,634 korona 50 fillérre  volt 
felvéve,  melyből a hozzájárulás 49,325 korona 
90 fillért  tett ki, mig az állam terhére 59,808 
korona 60 fillér  maradt. A hozzájárulást l'/.-os 
törvényhatósági pótadóból fedezzük,  n,ig az 
előfizetési  dijak és fenntartási  költségek az 
érdekelt községeket terhelik. 

Valami a szász kiállításról. 
A botrányokba fult  brassói szász kiállítás-

ról a következő jellemző Borokat irja a Pesti 
Hírlap: 

ÁldozócsütörtOkön ünnepe volt az erdélyi 
szászságnak. Brassóban gazdasági kiállítást 
rendeztek és a magyar koromány többféle-
képen honorálta a kiállítás .országos" jellegét: 
60,000 korona államsegély mellett képviselőt 
küldött Brassóba gróf  Serényi Béla fftldmivc-
lésUgyi miniszter személyében. — A kiállítás 
pompásan BÍkerült, fényes  bankett zárta be az 
Unnepbégeket, a szászok emlékezetes esemény-
ként örökíthetik meg ezt a napot, az erdélyi 
magyarság azonban annál kevésbbé. Szomorú 
bizonysága volt a szászok nagy napja annak, 
hogy mennyire elzárkózott sovénséglien, ma-
gynrgyUlöletben él és Onnnpel a Bzászság. — 
Szigorúan Ügyeltek arra, nehogy a szász jel-
leget valami, a magyarok részvétele, magyar 
ezó, vagy a magyar nemzeti színek homályo-
sítsák. És itt válik aztán botránnyá a brassói 
szász Ünnep, a melyen magyar embert be som 
engedtek a kiállítási helyiségekbe s az ünnepi 
banketten Serényi miniszteren is a megye 
főispánján  kívUl egyetlen magyar ember nem 
jelent meg. Erről nem adtak hírt a kőnyoma-
tos tudósítások B CBak utólagosan számolha-
tunk be a kiállításról hazaszállingózók elbe-
szélései alapján a szász kiállítás botrányairól. 

A kiállítás vezetősége magyar nyelvű ka-
talógust egyáltalában nem adott ki és csupán 
a szász falvak  népét árasztották el prospek-
tusokkal. Sem a katalógus, Bem a tájékoztató 

azt az egyszerű étkeket, amit az asztalra vit-
tek. Imádság, példás viselkedés és a családi 
életnek belső melege tUnt fel  az uri asszony-
nak és amíg egy-egy pillantást vetett a 
szűkszavú, de annál melegebb szemű család-
apára, a gyerekeket csókolgató barátnőre, ugy 
érezte, hogy az ő szivét fogja,  szorítja, mar-
cangolja valami. 

Majd mikor a baba is jelentkezett nyö-
szörgő hangján és az anya felkapta  az ő ,ura-
it JOB bogarát" éa a kia angyalka álmos, majd 
mosolygó Ibolya szemét kitörölte, csókolgatta, 
szeretett voloa egy könnyet ejteni, de vissza-
fojtotta,  mely nehéz volt e percben nagyon és 
épen ezért fájt 

Vacsora után az a* sok szép szó az aaz-
szonyhoz, az a megelégedő szempár a férfihez, 
akit egy egész község szeretete vess körűi, a 
gyerekek cainpajkodáaa, majd azép rendben 
az ágyba vonulások, mind megannyi hangos 
zsurnal, estélynél ünnepibb, szebb, gazdagabb 
és költőiebb volt, mint a Duna-soron a pa 
totában. 

Már menni, menekülni, rohanni szeretett 
volna, mert érezte, hogy elég a lelke, pedig 
itt nem a béketlenség tttze lángol, hanem a 
szereteté, mely csak ót perzseli, de ezekét 
megvilágítja és széppé teszi. 

És amikor harmadnapra a vonat indulás-
kor kendőt lobogtattak a tanitóék, csókot do-
báltak a gyerekek, a szép szőke asszony mo-
solygó arccal Intett vissza is mintha mondta 
volna: 

— Veletek van az Isten. Nektek adta meg 
a menyországot 

22. Mám. 

fűzet  sehol nem említi Brassót, csupán Kron-
stadtot Serényi miniszter kűldöttségfogadásán 
sem hangzott el magyar szó. A miniszter két-
három mondatot mondott magyar nyelven, 
folytatta  ékes németséggel. 

A kiállítási -terület köré magas deszka-
kerítést vontak s hiába váltott akárki ia je-
gyet : nem engedetek be senkit, a ki nem volt 
szász gnzdaruhában, a megnyitó ünnepségre. 
Újságírókat, erdélyi főispánokat  egyformán 
visszalöktek a bejárattól s a rendezők ujabb 
gorombaságokkal intézték el a panaszokat 
Széli Józser fogarasi  főispán  sértődötten ült 
vonatra s meg Bem állt Fogarasig. Sperker 
Ferencet, az erdélyi római katholikus státus 
jószágigazgatóját, mint kiállítót, nem engedték 
be, hogy dijat nyert állatai mellett várhassa 
a minisztert A .Vasárnapi Újság" fotográfu-
sának megtiltották, hogy felvételeket  készítsen, 
mert ez csuk a szász fényképészek  joga lehet. 
A ki bejuthatott mégis, ezt csak a véletlen 
szerencsének köszönheti. 

Lemp elnök német üdvözlő beszéddel fo-
gadta Serényi minisztert, a ki aztán int, hogy 
njiljauak meg a kapuk. Bent a kiállítás terü-
letén minden német A falvak  elnevezéseinél 
megállapíthatatlan, hogy melyik közigazgatási 
helynévről van BZÓ. Zaiden például Fekete-
halom, de a magyar helységnévről nem tud 
a jelzőtábla. 

Megnyitó után BzUkkörU bankett, a melyen 
a rendező-bizottság tagjai, Bzász papok, a mi-
niszter és az utóbb megérkezett romái kor-
mányképviselő jelennek meg. Magyar ember 
még egy van itt: gróf  Mikes Zsigmond bras-
sómegyei főispán.  Kívülük már magyar em-
ber nem jut be a szentélybe. — Az erdélyi 
vármegyék összes gazdasági felügyelőit  ki-
rendelte a kormány az Ünnepre, sót körülirta 
a meghívóban azt ÍB, hogy frakkban,  Ferencz 
József  kabátban, kötelező a megjelenés. — 
Az ünnepi ebédre azonban egyikUk sem kapott 
meghívót Valaki invitálta báró Szentkereszty 
Béla háromBzektnegyei főispánt  az ebédre. 

— Nem megyek, nem vagyok meghiva! 
— volt a válasz. 

Itt sem haogzott el magyar szó, kivéve 
Serényi néhány bevezető mondatát. Bizony-
bizony nem érezhette az egész ünnepen azt 
senki, hogy magyar földön  van. Azt a sértő 
mellőzést azonban, a mely a magyarságot az 
egész vonalon érte Brassóban, lehetetlen volt 
meg nem érezni. 

A járási számvevőségek reformja. 
A vármegyei járási számvevőségek s ezek 

rivén a járási Bzámvevők hatáskörének re-
formjával  foglalkozik  egy belügyminiszteri 
rendelet Mint minden fontosabb  reformnál, 
itt is kíváncsiak a törvényhatóságok vélemé-
nyére. 

Azonban ezzel a dolgot bevégzettnek tekin-
teni nem lehet, mert a járási számvevői intéz-
ményt veszély fenyegeti.  A pénzügyi közigaz-
gatás részéről att megszűntetni óhajtják, ho-
lott ez lehetetlen s azt a pénzügyi számvevő-
Béghez elhelyezni célszerűtlen, mert az intéz-
ményt nem megszűntetni s beolvasztani, de 
reformálni  kel), mert a fŐBzolgabirák,  várme-
gyék éB közigazgatási szaktekintélyek szerint 
a járási számvevőre a főszolgabírónak  okvet-
len szüksége van és pedig elsősorban a köz-
ségi vagyonkezelés hatályos és közvetlen s 
önálló ellenőrzése céljából, másodsorban pe-
dig a szorosan vett közigazgatási segédszol-
gálatnak a főszolgabírói  hivatalban való köz-
vetlen teljesítése végett s igy a járási szám-
vevő a főszolgabíró  mellett nélkülözhetetlen 
szakközege. ' 

Mivel pedig a járási számvevőknek a pén-
zügyi hatóságok alá való beosztása a bizonyí-
tás szerint az intézményre a leghátrányosabb, 
a leghelyesebb volna mint járási számvevőket 
a közigazgatási hatóságok alá helyezni B mint 
a járási m. kir. állatorvosok egy törv. ható-
sági állatorvos rendelkezik, ugy ők is 1880. 
XXI. t.-c. 67. S-a szerint vármegyei főszám-
vevőnek, mint közvetlen főnöknek  rendeltet-
nének alá, ki munkájukat is felülbírálni  az 
esetleges szükséghez képest mellé beosztott 
központi számvevők segédkezésével, mint akik 
kellő ellenőrzést éa felvilágosítást  s ntmnta-
tást nyíltanának ugy a vármegyei, mint a 
községi is járási számviteli ügyekben. 

Mivel pedig túny, hogy a legnagyobb hát-
rány az, hogy a járási számvevőknek nincs 
önálló hatáskörűk, kivánatos volna, hogy a 
főszolgabírók  résziről is terhes községi pénz-
és vagyonkezelés együttes helyszíni vizsgála-
tát beszüntetnék annak önálló teljesítésére a 
járási számvevő feljogoaittatnék  i s csak a fe-
gyelmi ia bűnttgyi hatáskör biztosíttatnék az 
Illetékes hatóságoknak. 

A sokak által uem ismert sokoldalú vár-
megyei, járási is községi közigazgatásban 
oly sok más számvevői teendő van, amelyet 
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nem szakközeg éa más közig. tisztviselő a fő-
szolgabírói hivatalban egyáltalán el aem vé-
^ 'zbet, a járásban a járási számvevőkre okvet-
,'u szükség van. 

A felmerBIt  azon téves és alaptalan észre-
étel pedig, hogy a baj ai intézményben s 

íii iu pedig a téves utasításban és rendeletek-
ben s a pénzügyi beosztásban áll, homlokegye-
nest elleukezik minden beiyes gondolkozással, 
nuTi éppen az a legnagyobb baj, hogy ogy a 
.irmegyei, mint a járási Bzámvevói teendők 

i ii itása a pénzügyi Bzámvevói teendők ellá-
t .-.i a pénzügyi számvevőségre bízatott 8 igy 
a/ lie sem válhatott, mert két ellentétes köz-
igazgatásban egy tárcához tartozó tisztviselők 
i irmoniában nem működhetnek, mert az egyik 
l>énzUgyi, a másik pedig vármegyei és községi 
közigazgatási ügyek ellátására van hivatva 
igy a kölcsönös ellenszenv és néha anyagi 
érdek, ha lanyhul is, meg nem szűnik soha, 
mert a pénzügyi hatóságok a pénzügyi, a vár-
megyei hatóságok pedig a közigazgatási teen-
dők ellátását kívánják elsősorban teljesíteni, 
egyszerre pedig két urat szolgálni — és két 
nyeregbe ülni nem lehet s igy a kettős fela-
dat teljesen megfelelni  lehetetlen. 

Egy járás főszolgabírói  hivatala körjegyző-
ségei és községei oly Bok járási számvevői 
teendőket von maga után, hogy a kétféle  te-
endőnek az illető számvevő csakis a legjobb 
igyekezete mellett képes eredményesen a kellő 
időre megfelelni  s igy nézetem szerint telje-
sen el kellene választani a járási számvevőket 
a pénzügytől és a belügyböz kellene áthe-
lyezni és az állam számviteli törvény 86. §-a 
alapján a vármegyéhez szervezendő számve-
vőséggel együtt a belügyi számvevőség ttátu-
sábn beosztani és semmi Bzin és körülmények 
között nem szabad megszüntetni, de a fentiek 
szerint reformálni  éB legalább is a járási ma-
gyar kir. állatorvosi intézményhez hasonlóan 
feltétlen  fentartani. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Pünkösdi búcsú. Az idei pünkösdi 

búcsú esős, sáros, hideg időben folyt  le, ami 
igen kedvezőtlenül befolyásolta  a hivek rész-
vételét. Mindazonáltal még igy is népesnek 
volt mondható a bucsu, mert a romániai ma-
gyarok, a szomszéd vármegyék egyházközsé-
gei és a vármegyebeli hivek keresztek alatt 
százanként sereglettek össze. A búcsút intéző 
bizottság mindent megtett, bogy a legnagyobb 
rendben történjen minden. Arról is gondosko-
dott, bogy a hivek csak egyházilag engedé-
lyezett vallásos olvasmányokat vásároljauak. 
A búcsú tartama alatt állandóan folyt  a gyón-
tatás. Naponta több szent beszéd is volt szent-
mise pedig minden órában tartatott. Oonepé-
lyes szentmise délelőtt 10 órakor volt, melyet 
Bálint Lajos főesperes  celebrált féoyeH  se-
gédletlel. Szentbeszédet dr. Szekeres JózBef 
mondott Dél felé  a búcsúsok nagy tömege 
oszladozni kezdeti és a folyton  tartó esőben 
hamarosan csendes lett ismét a híres búcsú-
járó bely. 

— Kineveses. A marosvásárhelyi főügyész 
Csomortáni Károly nagyenyedi országos fegy-
intézeti fegyőrt  a csíkszeredai tőrvényszéki 
fogházhoz  fogházőrré  nevezte ki. 

— Meghalt főispán.  Kadicsfalvi  dr. Tő-
rök Albert, Udvarhelymegye nyug. főispánja  e 
hó 32-én, 74 éves korában Tibód községben 
meghalt. 1867-ben járásbiró, 1868-ban ország-
gyűlési képviselő, 1873-ban kir. ügyész Csik-
somlyón, 1875-ben Udvarhelyvármegye utolsó 
királybirája és első alispánja, 1891-ben főis-
pánja volt. 

— Az erdélyrészl Il-ik szinikerület 
igazgatója Tompa Kálmán megérkezett Szász-
régenböl Erzsébetvárosra s előadásainak so-
lozatát megkezdte a Kis gróf  cimü operettel. 

— A drága  utazás ellen.  A megyei vá-
rosok országos kongresszusa műit héten elha-
tározta, hogy feliratot  intéz a kormányhoz, 
kérve, hogy a szomszédos forgalomban  — har-
minc kilóméteres körzetbe — a Bzemélydijsza-
bás ne emeltessék, a távolsági forgalomban  a 
felemeléssel  szemben bizonyos kedvezménye-
ket kapjanak az utasok, s gyorsvonathoz har-
madik osztály kapcsoltassák és menettérti je-
gyek adassanak ki. Végül azt is elhatározták, 
hogy megkeresik a városok képviselőit, hogy 
együttesen is mozdítsák elő mindenkor a kép-
viselőházban a városok érdekeit. 

— Halálozások.  Sípos Sándor nyugalma-
zott főgimnáziumi  rajztanár folyó  bő 26-án 70 
éves korában Csiksomlyón elhunyt — Elhalt 
hosszú időn keresztül működött a csiksomlyói 
főgimnáziumnál,  hol számtant és mértant is 
tanított és ahol tanítványai szivbeli jóságáért 
igen szerették. Vele egyik tipikus alakja dőlt 
ki a régi tanári karnak. 

Liezséri Rudnyánszky Ágnes bárónő folyó 
Eperjesen elhunyt Halálát előkelő 
gyászolja. 

/'•Idrengés.  Folyó hó 26-én este 7 
nagy riadalmat okozott a városunkon 

ulo földrengés,  mely délkeleti irányú volt 
-V gyenge lökésből állott. A földrengést 

• " <is felső  részeiben észlelték, mig az alsó 
"-klien legtöbben észre sem vették. Több 
} ii a könnyebb tárgyak kimozdultak helyük-

'"»• >em kis ijedtségére a lakóknak, kik közül 
"»> >'! a szabadba menekültek, szerencsére 
UZOÍ.IMU a földrengés  nem ismétlődött meg és 

'"'"den veszély nélkül mait el. A földreo-

1,1. 
rufc,. 

gést ugyanazon időben észlelték Háromszéken 
is, nevezetesen Kéadivásárhelyen hasonló tü-
netek között 

— Eljegyzés.  P u B z t a y András iolyó 
bó 26-án (Pünkösd első napján) eljegyezte 
I l l y é s Arankát, Csíkszeredában. 

— Tanulmányi kirándulások. A hely-
beli polgári leányiskola növendékei folyó  bó 
22-én a Balaton megtekintésére tanulmányi 
kirándulásra mentek. 

— A sepsiszentgyörgyi református  Székely 
Mikó Kollégium tanulói a kerüleli ifjúsági  tor-
naversennyel kapcsolatban tanulmányi kirán-
dulást is tesznek, melynek folyamán  junius 6-én 
délután 12 óra 55 perckor Csíkszeredába ér-
keznek és megtekintik a város nevezetéssé-
geit. Este 5 óra 60 perckor buza utaznak 
Sepsiszentgyörgyre. 

— A helybeli róm. kath. főgimnázium  ha-
todik osztályának tanulói, Csaté János főgimn. 
tanár vezetése mellett, folyó  bó 21-én a tus-
nádi szorost éB környékét megtekintették. 

— AB Erdélyi Magyar Egyháziro-
dalmi Iskola alapító tagjának legújabban 
belépett Bíró Ferencz madéfalvi  plébános, 
pártoló tagul jelentkezett Vákár József  teolo-
gus Bécsből. 

— Bmrţorgalmuuk  a* első  évnegyed-
ben. A hivatalos áruforgalmi  statisztika sze-
rint hordóbor kivitelünk a folyó  év első negye-
dében 400.367 métermázsa volt, a mult év 
ugyanezen Időszakában kivitt 214.041 méter-
mázsával szemben. A bordóban kivitt borok 
értéke pidig a folyó  év első negyedében 
10,814.984 korona, a múltév első negyedében 
pedig 6,974,272 korona volt E szerint a mult 
évihez képest a kivitel mennyisége 87 száza-
lékkal, a kivitel értéke pedig 142 százalékkal 
emelkedett az első évnegyedben. Ezzel szem-
ben az első negyedévi behozatal a folyó  év-
ben 54,514 mm. a mult évben pedig 50,179 mm. 
volt. Az idei nagy emelkedés annál örvende-
tesebb, mert már a mult évben is tetemeBen 
meghaladta borkivitelünk az előző évek kivi-
telét. Ez ujabb fényeB  bizonyítéka annak, bogy 
borkivitelünk már évek óta állandóan gyors 
léptekkel emelkedik és a külföld  bizalma egyre 
fokozódik  a magyar borok iránt 

— Kongregáció ünnepély. A helybeli 
főgimnázium  ifjúságának  Mária-társulata ju 
nius hó 20-án (Szentháromság vasárnap) fél  4 
órakor a főgimnázium  kápolnájában 20 uj ta-
got fog  folavatni.  A felavatás  után a főgimná-
zium tornacsarnokában szinielóadással egybe-
kötött ünnepély lesz. 

— A székely körvasút fejlesztése.  Mint 
értesülünk, a kereskedelmi minisztériumban 
készen van a terv, mely a Bzékely körvasulat 
gyorsvonattal is ellátja. 

— A puskapor drágulása. Ha már min-
den megdrágult, miért ne emelkedjék a puska-
por ára is'? És a vadászpuskapor árát tényleg 
fel  is emelték. Legkevésbbé emelték a füst  nél 
kUli puskapor árát, mely ezentúl 7 korona 30 
fillérbe  kerül, eddigi ára kilónkint 7 korona 
volt Ez a tudósítás bizonyára nem a legkelle-
mesebben érinti a vadászokat. 

— Az aradi vértanuk hamvai. A kö-
zös bsdügyminiszterium végre megengedte, 
hogy az aradi vár sáncai között kutaasák a 
vértanuk sírját. — Az ásatásokat már meg is 
kezdték, de a munkát a Maros áradása miatt 
be kellett szüntetni egyelőre. Augusztusban 
folytatják  az ásatásokat s talán végre előke-
rülnek elfeledett  sírjukból a vértanuk ereklyéi. 

— A putnavölgyi iparvasut r. t. ala-
kuló közgyűlését tegnap tartotta a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank helyiségeien. A tár 
saság G00.000 korona alaptőkével alapíttatott 
és célja a Pul na folyó  völgyében elterülő nagy 
kiterjedésű erdők termékeinek kiszállítása, a 
mely célbél egy 32 kilóméteres keskenyvágányu 
vasutat épít. A vasút Erdélynek fában  ezen 
leggazdagabb vidékét szeli át és az ott Üzem-
ben levő nagy fűrésztelepek  hosszú évekre 
biztosították a vasút jövedelmezőségét. Ezen 
vállalatban a Magyar Leszámítoló- és Pénz-
váltó Bank is részes. A vasút épitérével a Kis-
vasúti Forgalmi r t bizatott meg. 

PIAHÁ Csíkszeredában a Szentlélek-
CiaUU utca 14. házszám alatt egy 

belső telek, 2 kőházzal, gazdasági épü-
lettel együtt. Értekezni lehet a ház-
tulajdonossal. 3-3 
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Egy 9-lóertis motorcséplö garni-
tura teljesen jókarban, eladó. Ér-
tekezhetni Meskó Jakab tulajdonos-
nál, Madéfalván.  3—3 

kjzöi. 
Faeladási hirdetmény. 

A csíkmindszenti községi iskola el-
adja Csikmindszent községházánál 1912. 
évi junius bó 15-én d. e. 0 órakor 
kezdődő zárt írásbeli ajánlattal egybekötöt 
nyilvános szóbeli árvei ésen a tulajdonát 
képező és Csikmindszent község határá-
ban fekvő  .szórbavas-somlyó patak jobb 
oldala nevű erdejében 30372—1912. 
F. M. számú rendelettel szálaié 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 klterjedéBil er-
dőben eladatik 2379 drb luc- és 32 drb 
erdei fenyőfa,  melynek átlagos mellma-
gassági átmérője 27 cm. 3 mely együtt-
véve Uiíntegy 1326 m' haszonfát  tar-
talmaz. 

Gzen erdő az országúttól 4'5 és a 
legközelebbi vasúti állomástól 10 4 kimtr-
nyire fekszik. 

Kihasználáai időtartam egy év. 
Kikiáltási ár 11960 korona, azaz 

tizenegyezérkilencszázötven korona. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak leg-

alább 10 százaléka. 
Árverési és szerződési feltételektől 

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

B.csáron alól eladás nem történik, 
zárt írásbeli ajánlatok a Bzóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverési bizottság 
elnökéhez nyújtandók be s ezekben pon-
tosan megj ilölendó, 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 csíkmindszenti elöljáróságnál és a csík-
szeredai m. kir. járási erdögondnokság-
nál a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 

Csikmindszent, 1912. évi május hó 
19-én. 

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

körjegyző. biró. 
Jelen tervezetet az 1898. évi XIX. 

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

Csíkszereda, 19)2. április hó 5-én. 
Barta Sándor s. k., 
m. kir. erdőmernök. 

Modern kutépités. 
UJ kutak építését oementgyúrúk-
kel, sülyesztó rendszerrel a kissá-
radt régi kutak lennebb süllyesz-
tését jutányos áron elvállalóin. 

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

Árlejtési hirdetmény. 
Alólirt róm. kath. egyháztanács folyó 

év  junius 3 áa délelőtt  9 órakor  a 
községházban tartandó árlejtést hirdet 
egy 3 szoba, konyha, kamara- és pin-
céből álló kántor-tanitói lakás, valamint 
ezzel kapcsolatosan eineleudő egy tan-
termü iskolaház, tervrajz szerinti épít-
kezésre. Költség előirányzat a mérnö-
kileg megállapított költségvetés szerint 
16654 korona 95 fillér. 

Feltételek a plébánián hivatalos órák 
alatt megtudhatók és ugy a tervrajz, 
mint a költségvetés betekinihetók. 

Fentartja egyháztanács abbeli jogát, 
hogy a legkedvezőbb árajánlatot tevők 
közül tetszése szerint választhat s még 
magasabb árajánlat mellett is annak 
adhassa e munkálatot, akit belátása 
szerint legalkalmasabbnak talál erre. 

Qyimesközéplok, 1912. május 28. 
Róm. kath. egyháztanács. 

Szám: 207—1912. V. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott Munkásbiztositó pénztári 
végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkás-
biztosító pénztár javára 4733 korona 60 
fillér  a jár erejéig 1912. évi május hó 
7-én foganatosított  végrehajtás alkal-
mával leloglalt és 6000 boronára be-
csült 3000 drb. gömbra nyilvános ár-
verésen eladatik. 

Mely árverésnek Qyergyótölgyes köz-
ség házánál leendő megtartására 1012. 
évi  junius hó 20-ik napjának délután 
2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a-venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai élteimében készpénz 
fizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingó-
ságokat mások is le- és felülfoglaltat-
ták és azokra kielégítési jogot nyertek 
volna ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1912. évi május 28-án. 
Siposs Richárd, 

mbp. végrehajtó. 

Kezdő ügyvédjelölt 
alkalmazást keres. 

I C - Címe a kiadóhivatalban. " f l t t 

Szám 394, 396-1912. vgrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 303 és 27 számú végzéBe következ-
tében dr. Nagy Jenő ügyvéd által képviBelt 
Központi takarékpénztár és Székely Népbank 
javára 600 éB 600 korona sjár. erejéig foga-
natosított kielégítési végrehajtás utjáu le- és 
felülfoglalt  és 3600 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: házi bútorok, lovak és kocsi 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  500 és 
600 korona tőkekövetelés, bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedő lakasán Csíkszeredában leendő megtar-
tására 1912. junius 10-iki napjának dél-
utáni 3 ér«]a határidőül kitüzetik és ah-
hoz a venni szándékozék ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
iugóságok az 1881. évi LX.tc. 107.és 108. §-á 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöb-
bet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak  adatni. 

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

Kelt CBikBzeredában, 1912. évi május hó 
20. napján. Keresztes Gyula, 

kir. blr. végrehajtó. 

Sz. 730—1912. 2-2 
Hirdetmény. 

Alattirt község elöljárósága közhírré 
teszi, hogy Csiktaplocza község vadá-
szati jogát 1912. évi julius hó 1-én 
délelőtt 8 órakor, a községházánál 6 
egymásután következő évnt nyilvános 
árverésen bérbeadja. 

A szerződési és árverési feltételek 
a községi jegyzőnél megtekinthetők. 

Csiktaplocza, 1912. május hó 18-án 
Péter József,  Csedő Imre, 

jegyző. biró. 

M Szalámi és hentesáruk 
fe  magyar szalámi május havi ára 

j g 3 korona 90 fillér,  minden további 
• héban 10 fillér  áremeléssel. • 
Vastag fehér  táblás szalonna éra 1 K 60 t 
Vastag fQst.  és paprikis szalonna 1 „ 80 „ 
Kolozsvári húsos szalonna 2 „ — „ 
FQatölt és papr. szelet szalonna I „ 70 „ 
V&dAsz kolbász sonka huabél 2 „ 20 . 
Nyári szalámi 2 , — „ 
Száraz kolbász . . . . 2 K — f. 

mindennap frissen  készltte kapható 

Theil JózsefMa,4mi 
Medgyes. 

rosnál 
(Erdélyben) 

Két utazó kerestetik, 
kik Csikvármegye területén egy 
igen fontos  és hasznos cikk el-
adásával lesznek megbízva. Ova-
dékképes utazók pénzbesze-
déssel is meg lesznek bízva. 

Oimelap kiadóhivatalában. 
3 - « 
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Van szerencsém nagybecsű tudomá-
sára hozni, hogy K o l o z s v á r o t t 

bányamérnöki irodát 
nyitottam. Minden, a bányászat kö-
rébe tartozó és azzal kapcsolatos 
műszaki munkának pontos és cél-
szerű teljesítésére v á l l a l k o z o m . 
Kutatások vezetése. bírálata. műszaki és jogi 

ügveinek renjezése: , 
Zártkutalmányok éa bányn-Jogoaltvsnyok 

megszerzése. lenm-ioctbcu voló kijrlblmo M 
lérkéjíezése: 

Feltárások irányításit; 
Bánysmunkálatok: feltáró.  eli.kesz.it,>. lejtó-

lejtések, ukiiu* és túró-vágások val-
lalatsaerü Vr^nluijt ; 

Bányák üaembehelyeióse; 
Bányaberendezések éa gépek megválaszlá-

^áuál tanácsadás: 
Törvénysiabta felelés  üzemvezetés t-s ilzem-

künyvek ellenőrzése; 
Bányátérképek készítése 7—52 
Bányaüsletek közvetítése: 
Ásványráek aüományoztiitásii és vétló terü-

leteinek kijelölése; 
Iparruotak és utak tervezése, munkálatainak 

vezetése és felíl^velete; 
Föld- és erdöblrtokok felmérése,  terkepezose 

és [eloszlása; 
Saakvéleményeaósek működésem íöl»h irányúi. 

Kiváló tisztelettel : 
Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Kolozsvár, Deák Fereno-u. 15. sz. I. emelet. 

Van szerencsém a n. é. közönség beoses 
tudomására hozni, hogy r a k t á r o n tartok 

FÉRFI-, NŰI- ÉS GYEREKCIPŐT 
a legegyszerűbbtől, a legjobb kivitelig Gyer-
mek cipők minden színben, napy választék. 
Mértékutáni rendelést gyorsan és pontosan 
eszkSzlök. Kívánatra házhos Is elmegyek. 
Kérem a nagyérdemű vevő- ós rendelő kö-
zönség szives pártfogását,  kész asolgálittal ^ zönség szives pártfogását,  kesz ssolgnlittal k 

s M A N D E L IZIDOR { 
V Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca 63. ss. a. ^ 

r r r í r W r r r r ^ 

Alapíttatott 1905-ben. 

Értesítés! 
Nagyra lieesiilt vevőimet tisztelettel értesi-
Ifin.  Iiogy tamilmányutawról visszntAili'm 
ii li.-ti távollétemet elméleti és gyakorlati 
szakismereteim gyarapítására használtain 
UI. A vilsifiliirü  (»raii«1 Cieeu inml-
szer szerint a legkiválóiiliat nyiíjlliatoin. 
TíiliU ruha rendelésnél személyesen utazok 
uthi és kérek tnvúl»lii szives pártlngást. 

Ttólj«ri tisztelettel: 

Gerge ly S á n d o r 
nöi «livatterem 10—10 

H m s s ó , L e n s o r s z . 
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Vegytisztítás. 
Nöi és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj.dugenycg, szurok, tenta, zsir, 
rozsda, kávé stb. foltok  vegytisz-
titását, továbbá miudeu e szak-
mába vágó munkát g y o r s a n és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 
fáradságot  nem kímélve e szak-
mába teljesen kiképeztem maga-
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

O i f c á a  T i a e a e » 
férfi  szahú és vegytisztitó, Csíkszereda, 

Kákóczi-utcn IG. szám. 2—: 

9 

i 
I 

A MESTERDALNOK 
Cipőm szép és tökéletes, 
Kenuit járni élvezetes. 
Jlert lia i'ipűt szegzek, varrok, 
Rajt' vall 

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

Szv. 
8003 
I—III. 

ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon ál 126) érk. 
ind. Budapest k. p. u. (Aradon át 126,153) érk. 
ind. Kolozsvár (126) érk. 
ind. Székelykocsárd (.126, 130) érk. 

Marosnagylak 2. sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház 
Maroscsúcs 6. sz. őrház 
Maroskccze . . 

érk. Marosludas (129) ind. 
érk. Besztercze (129) . ind. 
érk. Borgóbesztercze ind. 
ind. Borgóbesztercze • érk. 
ind. Besztercze (129) érk. 

150 
125J725 

420 
1246 
12® 
123? 
123 
1231 

224 
1004 

Marosludas (129) 
Marosbogit . . . . 
Kutyfalva  16. sz. őrház 
Radnól . . 
Maroscsapó . . 
Marosugra 24. sz. őrház 
Kerelöszentpál 
Nyárádtő . . 
Marosvásárhely-
Marosvásárhely . . . 
Marosvásárhely felsöviros 
Nagyernye 43. sz. őrház 
Sáromberke 
Gernyeszeg . . 
Körtvclyfája  49. sz. őrház 
Petele 51. sz. őrház 
Radnőtfája  52. sz. őrház 
Szászrégen 
Szászrégen 
ldecsfürdö 
Marosvécs 
Magyaró 
Déda megálló 
Déda . 
Ratosnya 
Szalárd 82. sz. őrház 
Palotailva 
Bánffyháza  . . 
Oödemcsterliáza . . . . 
Maroshéviz (Borszékfürdö) 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró . 
Szárhegy . . . 

érk. Qyergyószentmlklós 
ind. Qyergyószentmlklós 

Tekeröpatak 
Vasláb . 
Marosfő  . . 
Csikszenldotnokos 
Karcfalva  . 
Csikmadaras 
Csikrákos . . . 

érk. Madétalva (136) . . . . 
crk. Gyimcs (136) 
érk. Palanca (136) 

érk. 

ind. 
érk. 

ind. 
érk. 

ind. 
érk. 

ind. 
. ind. 
, ind. 
érk. ind. Madéfalva  . 

Csíkszereda 
Zsflgödfürdő  . 
Csikszcntkirály . . . . 
Csikszentimre 35. sz. őrház 
Csikszcntsimon 
Csikverebes 
Tusnád . . 
Tusnádfürdő 
SepsibUkszád-Bálványosfllred 
MálnásfUrdő 
Málnás . . 
Sepsibodok 
Scpsiköróspatak-Gidófalva 

érk. Sepslszen^yörgy (134) . . . . ind, 
íj érk. Bereczk ŢÎ34) . . • . ind. 

1206 
1200 
1154 
1145 
1137 
1129 
1123 
1106 
1052 
1032 
1025 
1012 
1005 
958 
950 
941 
935 
931 
926 
9 " 
909 
857 
844 
838 
82« 
810 
805 
/50 
741 
724 
704 
652 
63? 
623 
<14 
549 
543 
533 
515 
450 
438 
428 
417 
410 

Szv. 
800» 
I—III. 

920 
941 
705 
659 
653 
647 
640 
628 

Szv. 
8007 
I—111. 

9Ş5J104O 

12» 
1047 
1041 
1036 
1030 
1023 
1011 

Szv. 
8006 
I—III. 

Szv. 
8001 
1—III. 

720 

544 
' 212 

206 
200 
154 
147 
135 

730 
1230 
959 

~~657" 
651 
645 
640 
6Ş 
622 

t Érkezik Bpest 
nţugoll p. u.-ra 

1217 
550 

625 
619 
612 
603 
555 
547 
541 
524 
510 

Szv. 
8011 
1-111. 

— 9 ! 5 ~ 
903 
854 
838 
815 
804 
755 
743 
737 

1008 
1002 
955 
946 
938 
929 
923 
9<B 
852 
814 
807 
750 
743 
736 
728 
719 
7 I 3 
709 
659 
650 
6 « 
629 
614 
608 
555 
5Ş6 
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 
1046 
1040 
1031 
1023 
1011 
958 
952 
942 
924 
919 
904 
855 
838 
918 
805 
749 
733 
724 
700 
654 
645 
629 
604 
554 
5 8 
535 
529 

619 
613 
608 
559 
551 
543 
537 
521 
507 
455 
448 
435 
428 
421 
414 
405 
359 
355 
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 

iA 
KAUCSUK SAROK. 

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

érk. Brassó (126, 137, 138) 

. érk. 

, ind. 

220 
133 

—35Ö" 
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 | 11-32 | 
12-18 
12-10 
11-58 
11-46 
11-35 
1116 
1100 

érk. Budapest L p. i. (Nunirtiei il 126). . ind. 
érk. BtflDCSt  I. P. I. (ArtiOl 11 126., 153). . ind. 
érk. Kolozsvár (126) . ind. 
érk. Predeál (126) . . ind. 
érk. Bukarest ind. 

820 
800|200 

906 

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

935 
1220 
646 

1220 
750 

830 
743 

523 
510 

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

o-á (!) . 

6-46 
6-38 
6-26 
6-15 
605 
5*46 
5-31 

820 
2oo 
906 

FIATAL, SZÁRAZ, KUBIK ÖL, TŰZIFA 
MEGRENDELHETŐ 

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

Tudomására adom a nagyérdemű közönHégnek, hogy Cstksaeredában, a Kossuth-
Lajos-atoa 48. aaain a la t t nagy építési anyagraktár t rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési nnvniriit in ón nAnMű bíavnl rvóláo *vlnaA AbaI* Mnlli.i» ..unl.XnlXI, anyagút jó és pontos kiszolgálás,"olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
•ész darabos és oltott. PorttaMl-CsiMnt friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz stuka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra éa egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
ledéllMMz többféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  eltilgotelfl  lemez és kaucauk-aszfult  nedves fulak  és lukasok szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba én rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes .iödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret Bzeriot. Horsyolt CMrép &gyngból. VskolBt köpor, Schaniotto tűzálló 

tégla és féld  stb., miodenocmU építési éa műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarlkák betonból -80—100, 120, 150—2 00—3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek kéBzitését is elvállalom Bűlyesztö rendszerrel, nagyobb kutak épitésct, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mdkölépctők, BZÍ-
nes járda ÉB burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Ható- és etetóváluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kémény- és fal-
fedkővek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csíkszereda. 
6-52 
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Kézimauka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnlaooh PniífVűC  kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
DWEabll rngjpo kötöttárun, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép valaszlékban. milieu, lutú, divúupáma 

és gobelin képek. 
Xagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, srly-

mek, gyapjú és gyupott louulnklmt). 
IMI.h választék lérli, nűi és gyerek harisnyákban, trikókban ugysziut<'ii férfi  ingek, 

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

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

• Eladó 150 hektoliter bor! • 

! 
• 

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

Bakator, Rizling. Schiller. Leányka 
slb. 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! 

1 • 

2— 

• Értekezhetni lehet 
a Csíki L a p o k f e l e l ő s s z e r k e s z t ő j é n é l . • 

K O L L A R I T -
R H D I F M P 7 «UGANV0S VIMflR-
DUKLLI ILí. BIÍTOS is IDŐTÁLLÓ 

SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

Re—IÜ 

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

KOLLARIT-bőrlemez 
mezőgazdasági és gyári épületekre 
a legalkalmasabb. 

KOLLARIT - bőrlemez 
vízhatlan, a legnagyobb viharnak 
oilent&ll 

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

lígyedelárusitó: 
NAGYMIHÁLY SÁNDOR épitési 
anyagkereskedő Csíkszeredában, 

Kossuth Lajos-utca 48. sz. 

ö & 

fl  nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Bécsi és budapesti körutamból hazatérve. szives lndomására hozom a nagyér-
demű hölgy közönségnek, hogy Csikszeredábaú a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

N Ű I K A L A P Ü 1 V A T T E R M E T 
* * * * * * * * * * * É S M O D E L L E K S Z E R I N T * * * * * * * * * * * 

F Ű Z Ö K É 5 Z 1 T Ű M Ű H E L Y T 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi model 1-kalapokat, úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikket. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses díszítését és át-
alakítását. Gyászkalapokat 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. 
11-26 

J (fű 
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GÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. S Z Á M 
Elváltai ugy épület- miot biifor-aaitalos  munkákat bármily kívánt kivitel-
bon - Saj.lt rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 

10 nap alatt elkészíti. • ««sí-52 

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

minim mim anyagot el- és visszaszállítja. «w 11« 

r r Inga-, fali-,  óbreattó- és zsebórák állandóan nagy raktáron. 

r f c 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne éa akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmankban több-
ször fordul  elö, mint bármely iiiáa iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás ósziute és lelkiismeretes 
munkájára vall utalva. Kgyuttal tudatni kívánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szoliil és jutányos árbau bocsátom a in. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz veve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szíves partfogast 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

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

43-52 

Óralánook, gyürflk,  fülbevalók,  atemütegek éa hőmérők állandóan kaphatók! 

TŢŢ\ W VJR 1 Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I K A IUI I H a a z t a k a r i a ' h ° g y ) ó k i n é z é s e legyen, 
[J I Ha azt akarja,hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F ő r a k t á r C s I l E T r á x m s e y Q 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. 
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ö 
\':in .szemic.si'in a íia^yénlmiiii kiiziihsrţr licc.ses lipvi'liin't IVIhivni. 
inisz.'iint » Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levü 
X Y K K G K S K S K Á I I 1 M T O S Ü Z L K T K M I J K N 
ntiii'lfii  1' s/.akmnha vágó munkák elkészítéséi a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, nlesó áruk mellett pontosan elké-
szítőin. ltiiktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUCJ-AX Y O S D I V Á X O K A T É S M A T R A C O K A T 
azért. Iiogy itt tniii<l«>nkí bőszérezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is), Iiogy állandóan raktáron Inrtok 

K É S Z URI K O C S I K A T É S URI S Z Á N K Ó K A T . 
Végül a n. é. közönség szivén figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, hogy a kocsik, valamint 
minden e szakba vágó munkák javítását el-
vállalom. Magamot a mélyen tisztelt közön-
ség jómdululatu pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

10-26 

£1X1] m WroTroTglTmTmirillffifTmTglTGlKUf "frunrmmTi 
1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

MIBMBimil 

Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgy közönség szives tudomására hozni, '«ogy a mnmzelem 
P á r l s b a n volt tanulmány uton, a honnan február  HÓ eisején jött vissza. 

SZEZONSZERÜ UJP0NSÂC0K 
március hú elejétfii  már raktáron vannak. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

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

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

42-52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
n» >m tik <m ' iMtv/fivm'nvi^ 

Haas áruháza 
Brassó, Kapu utca 12. sz. 

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

Van szerencsém a nagyérdemű 
hölgy közönség szives tudomására 
adni, Iiogy üzletemet 

NŰ1 eONFEKTlÚVAh 
l)ó'viletteni ki. Megérkeztek legújabb divatú 
női felöltők,  női kosztümök, leányka felöl-
tők, leányka kosztümök, aljak és egész 
ruhák, gyermekruhák és kabátok. 
Rendkívüli  nagy választék pongyolákban. 

10-10 

«masai!®® 'OC'Il"1 T̂UTI 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

u l fi 
CŢ3 Sf 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- éa varrógép vásárló közönségnek, Iiogy 
bárki miclótt butort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levó b ú t o r o k a t , úgymint: 

E B É P L Ő - , H Á L Ó - , S Z A L O N - É S IROPAI B E R E N D E Z É -
S E K , B Ő R G A R N I T Ú R Á K , P I V Á N Y O K É S M A P R Á C O K Î 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú rarröt/éjiek,  kerékpárok,  yraiua/oiiftk  én lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező lizetési feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tölein vásárolt- varrógépén 6 és 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
27 írttól, gramal'onokat 20 frttól  és kerékpárokat 55 frttól  fentiebb  árusítom. 

1 V A R R Ó G É P E K - , K E R É K P Á R O K - É S (SRAMAF0N0K-
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — ./aeiUinokat  a lenJalá-
ni/onabb  árért  otsköslök,  jótállá»  melleit.  Maradok kiváló tisztele'tel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 

V I P O R É S T Á R S A ( S Ő Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I M O N I 

S™ állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m • B 

. DESZKA, LÉC, PALLÓ és ÉPÜLETFÁBAN 
ia mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n d ó a n , teapüató. 32-52 

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

Hosszurovó CementTödé!cserépj 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható ^ 

SSJ!SZZ£JÍZ Portland cementgyárnál. Kugler éa Társai. Brassóban. is. sz. 

Nyomatott V4k4r L, könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




