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Az erdélyi vikariatus. 
Csíkszereda, julius IS. 

A végre kivívott magyar görög kat-
hoHkus püspökségnek árnyékában sze-
rényen húzódik meg az uj vikariatus, a 
nagybolygónak méretre kisebb, de je-
lentőségében rendkívüli bo'dja. 

A dorogi magyar görög kath. püs-
pökség nagy nemzeti jelentőségét és 
fontosságát  már eddig is eléggé ismer-
tette és méltányolta a sajtó. Az erdélyi 
magyar vikarítus felállítása  pedig, mely 
e téren ujabb vívmány, ezt a jelentó-
séget csak annál jobban k'szélesiti s a 
magyar görög katholikusdkat Erdély-
ben is, tehát a legveszélyezettebb pon-
tokon, kiveszi az eloláhositó egyházi 
kötelékből s ujabb százezer magyart 
ment meg attól, hogy vallásának kul 
tuszábau magyar nemzetiségének ve-
szélyeztetését lássa. 

Körülbelól 40 magyar ajkú plébánia 
hasitódik igy ki a balázsfalvi  érsekség 
területéből, önálló magyar vikariátussá, 
mely a dorogi magyar püspök fen  ható-
sága alá fog  tartozni. 

Üdvös és érdekes ebben az is, hogy 
ezek az uj magyar egyházi kerületek 
az első magyar intézmény, mely nem 
respektálván a Királyhágó választó fa-
lát, Erdélynek, melyet a dákorománok 
annyira szeretnek corpus separatumnak 
tekinteni, az anyaországgal való egysé-
gét intézményesen demonstrálják. 

As erdélyi uniót kimondó 1868. évi 
XLIII. t.-c. fennállása  óta létesült in-
tézmények alkotásánál következetesen 
mindig elmulasztották számolni ennek a 
törvénycikknek Biellemével, nevezete 
sen a közigazgatási törvény, a várme-
gyék rendezésénél, de még inkább az 
igazságügyi szervezések alkalmával, 
különösen a királyi táblák decentralizá 
ciójánál, mely pedig szinte kínálkozó 
alkalom lett volna rá. 

Ismerjük azokat a nehéz küzdelme-
ket, miket a hazafias  magyar görög 
katbolikusok egy félszázad  óta újra meg 
újra sikertelenül vívtak meg Rómában 
magyarságunkért. A hatvanas évek 
eleje óta felfolyamodások,  zarándokla-
tok és püspökök közbenjárásával min-
dent megpróbáltak. 

Majd a törvényhatóságok léptek so-
rompóba s felírtak  az országgyűléshez 
a magyar görög katbolikusok ügyéért. 
Maga a hercegprímás vetette magát 
közbe a szentszék előtt s 1000-ban a 
hivők nagyserege kelt ezért az ügyért, 
zarándok útra Rómába a pápához. 

Mindhiába. Az ellenséges intrikák 
mindeddig ki tudták vinni, hogy ne ta-
láljunk megértést és meghallgatást a 
szentszéknél s hogy fennmaradjon  az a 
képtelen állapot, mely szerint a ma-
gyarországi görög egyházak kötelé-
keiben minden nemzetiség szabadon ér-
vényesülhessen és hathatós támogatást 
nyerhessen, egyedül csak a magyar nem. 

Van görög katholikus ruthén, gö-
rög katholikus román, görög keleti 
szerb, görög keleti román egyház, pap, 
templom és iskola, csupán a félmillió 
magyar görög katholikusnak nincs egy-
háza s eddig ki volt szolgáltatva egy-
házi életében az idegen nemzetiségek 
törekvéseinek. 

Ezentúl másképpen lesz. Nem a szo-
rosan vett liturgia lesz magyar, mint 
hibás jelszavak után némelyek tévesen 
hiszik, erre nincB is szükség. Róma élő 
nyelvet nem engedélyez a szoros litur-
giában. Amint a római katholikus mise 
nyelve latin, azonképpen a magyar gö-
rög katholikus miséé az ó görög, mint 
a szláv görög egyházaknál régi uzus 
kapcsán, amelyet nemzetiségi célokra 
ki lehet használni. 

A magyar görög katholikus egyház-
ban magyar lesz a pap érintkezési 
nyelve, a responsariar, továbbá a pré-

dikáció, a keresztelés, az ima, az ének 
s ami a fő,  maga a pap, az iskola, a 
szeminárium. 

Khuen gróf  kormányra jutásának 
mindjárt legelején, amint a választások 
goudja leesett vállairól, azonnal hozzá-
látott, teljesen a maga imitiátivájából 
vévén fel  a végleg elejtettnek látszó 
fonalat,  ennek a görög katholikus püs-
pökségnek a létesítéséhez. 

Csendben, tapintatosan, de ritka szi-
vossággel dolgozott, legyőzvén az il-
letékes körök bizalmatlanságát s az 
ellenséges befolyások  intrikáját, s vé-
gül az ötven éves sikertelen küzdel-
met teljes siker fejezte  be. 

= A tisztviselők családi pót-
léka. A tisztviselők családi pótléka, a 
melyről szóló törvény szentesítését a 
hivatalos lap közli, a legrövidebb időn 
belül kiosztásra kerül. Teleszky pénz-
ügyminiszter kijelentette, hogy a tör-
vénynek ép az az intenciója, hogy mi-
nél sürgősebben segítsen a tisztviselők 
helyzetén. 

Hangverseny. 
Szombaton tartotta dr. Száva István 

hegedűművész és Nádasdy Béla zene-
tanár önálló hangversenyét a Vigadó 
hangversenytermében. A müvész-estély 
kellemesen lepte meg városunk műértő 
közönségét, mely a művészetekért min-
dig lelkesedni tudott Szívesen fogadta 
tehát e két zene-tehetség vállalkozását, 
annyival is inkább, mert közülünk va-
lók. Dr. Száva István már több nagy-
szabású hangversenyen, nagyobb vidéki 
városainkban feltűnő  sikerrel szerepelt. 
Művészi képesítése és eddigi jó hírneve, 
valamint Nádasdy Béla csíkszeredai 
működése a legteljesebb garanciát nyúj-
tották az eset sikere érdekében. 

Közönségünk várakozásában nem 
csalódott. Magas színvonalon Álló mű-
élvezetben volt részünk és a megje-
lent nem nagyszámú, de kiválóan in-
telligens közönség telkes tapsaival be-
bizonyította, hogy a szép zenéért lel-
kesedni tud. 

A hangverseny minden száma osz-
tatlan elismerést keltett. A jól megvá-
logatott számok minden ifjú  művésznek 
a tüzpróbát jelentik, melyek n tehetsé-
get és tökéletes technikát a legnagyobb 
mértékben megkövetelik. 

A hangverseny ideje — ami viszo-
nyainkat tekintve, mikor sokan távol 
vannak a várostól, -— nem volt h leg-
szerencsésebben megválasztva, ezért 
egyedül csak ennek tutijuk be, hogy a 
Vigadó nem telt meg ugy, amint az 
nálunk hasonló hangversenyeknél szo-
kásos. Mástelöl pedig önálló hangver-
senyekre a közönséget nevelni kell és 
habár a kezdet kezdetén talán tul is 
vagyunk, mindazonáltal még maradt 
fenn  kivánhi való bőségesen. 

A műsor egyes számaiban ugy dr. 
Száva István, mint Nádasdy Béla, — 
hegedűben és zongorában egyaránt — 
igazi műélvezetet nyújtottak. Dr. Száva 
István született művésztehetség, ki előtt 
szép és fényes  jövő áll. Különösen Gounod 
Alard  Faust  fanlasiájával  és  Paga-
nini Boszorkánytáncával  tűnt fel,  bril-
liáns játékával mindkettőben magával 
ragadva a közönséget. A közönség nem 
is volt hálátlan, mert a művész minden 
egyes szereplését kitűnő lelkesedéssel 
tapsolta meg. Zongora számai, köztük 
Verdi  La Fraviatája,  szintén nagy si-
kert arattak. 

Nádasdy Bélának hegedlln és zon-
gorán előadott magyar dalai voltak 
azok, melyek nemcsak a szivhez szó-
lottak, de az előadói képességet is 
fényesen  beigazolták. Különösen Rácz 

A „ C S Í K I L A P O K " T Á R C Á J A . 

Álmomban. 
Álmomban visszatért  volt, 
Az első  szép szerelmem, 
Suttogott  édes  szókat. 
Mint  hajdanában  nekem. 
A szeme tüzótt!  s ajka — 
Az ajkamat  kereste. 
Lám, nem féltem  mint akkor  — 
Ba érintett  a keze. 

Tán  éreztem, bogy álom, 
Mert  lázas sietséggel, 
Csókoltam,  szorítottam, 
Ót, túlvilági  kéjjel. 
S bogy kihasználva  legyen 
Az álom minden  perce 
Fájó  gyönyörrel  dobtam 
Magam  a keblére. 

Az ébredés  — ah! bogy fájt, 
A sivár valóságra. 
Az ifjúsággal  hervad 
A szivnek minden  álma, 
Ne  nézd,  bogy bimbó — tépjed! 
A rózsafát  mig viral, 
Ne  várj a bervadáara 
Csókold  a lâqyt,  mig pirul. 

Székely  Albertné. 

A vén zászlótartó. 
— Irtat K é m é n e e A n t a l . — 

Keleten a havasok alján, 48-aa Idők ea-
lékét ünnepelte egyik nemes székely kVsaág. 

Az ünnep szónoka a nagy időkről elmélkedve, 
egy kis tábor részére is meggyújtotta a haza-
szeretet szövétnekét. 1116 — úgymond a BZÓ-
DOk, — bogy ebben a pillanatban a uévtélen 
bősökről is, kiknek nevét Bem a történelem, 
sem az évkönyvek nem jegyezték fel,  — meg-
emlékezzünk. 

Büszkén mutathatok e megbarnult orosz-
lánokra, — folytatta  tovább, — mert ezek a 
hazaszeretetnek igazi tanító mesterei. 

A szónok tllzes, lángos beszéde felvilla-
nyozta a kiérdemesült közkatonákat is. A 
tárgy, mert a megemlékezés váratlanul érin-
tette, igen alkalmas volt arra, hogy sziveikben 
oly borokat penditsen meg, melyeknek rez-
gése szemeikbe könnyeket csalhatott. A név-
telen hősök között volt az én Balog bácsim 
is, e vén zászlótartó, kiről pro memoria szó-
lok. Gyermekkorom óta szivemhez volt nőve. 
De nemcsak az enyém volt ő, hanem mind-
nyájunké, kiválóan a gyermektáboré. Ismerte 
őt falunk  apraja-nagyja egyaránt De kl ne 
ismerte volna őt, szabadságharcunk vén zászló-
tartóját? Hisz valóságos szenvedélye volt, 
leírhatatlan örömet lelt abban, ba önvédelmi 
harcunkról szerzett élményeit, annak csata-
képelt megjeleníthette előttünk. Élénk elbe-
szélő képességével, nyájas, szeretetreméltó 
egyéniségével bűvkörébe vonzotta a gyermek-
tábort. Jól emlékszem, mint rajongtuk körül. 
Uton-utfélen,  valóságos iskolává varázslódott 
ai a hely, a hol Balog bácsink szavai meg-
eredtek. Dyenkor aztán mintha csak dajkánk 
ajkáról hallottuk volna, agy hallgattuk me-
séit a daliás időkről. 

Egy ilyen vidám csevegés során — ama ne-
vezetes Ünnepen történt — érzékeny megindulá-
sának okát is elmondotta kiváncaiskodáeunkra. 

Az emlékezés kapcsán a képzelet szár-
nyain vissznszálltam a fegyverzajos  múltba B 
egy pillanat alatt feltámadt  lelkemben a mult, 
édes és keseril emlékeivel egyaránt. Ott ál-
lottam a gondolatban Kossuth apánk zászlója 
alatt. Megelevenült lelkemben Világos gyá-
SZOB emlékeivel. Átéltem az orosz hordák 
betörése miatt a magyar szabadság bukását. 
Ez, amiért könnyeznem kellelt, volt válaszé 
Balog bácsinak, mire egy pár pillanatra ke 
zébe temette arcát. Szomorú arc vonásai azon-
ban csakhamar elsimulni látszottak, mintha 
csak valami váratlan Öröm hatotta volna át 
egééz valóját. Arca beszédes lett FeszUlt kí-
váncsisággal vártam bát, hogy mire nyílnak 
fel  ajkai. 

Vitézi életemnek borús egét Kossuth 
apánkhoz fűződő  emlékeim vonják be némi 
derűvel. Ezekből gyöngyfllzért  képeznek jó 
mondásai, melyeket az emlékezet örökre be-
irt szivembe. Valahányszor beszélni hallottam, 
mindannyiszor az áhítat magasztos érzetének 
egy neme rezgé át valómat Többek között 
flllembe  csengnek még most is ama örökké 
emlékezetes szavak: Hárman vágyónk. A hár-
mas szám mindig a magyarok száma volt 
Kedvét, bqját, reményét gyakran jelentette. 
Nemzeti lobogónknak három szine van. Három 
hegy orma tekint le as Alföld  rónáira, hol 
hármas ellenséggel, tatárral, törökkel és né-
mettel küzdött a magyar. 8 ha valaki go-
noszai megbánt, azt mondjak: Verje meg a 

Szentháromság I Mi is most, midőn veszve 
iigyllnk, nem kívánhatunk egyebet azok fe-
jére, kik szent szabadságunk ellen törtek. Itt 
megszakadt a gondolat menetének fonala. 
Többet is mondott volna még, de Ütött a vá-
lás órája. Hogy szeretetemnek zászlóját bír-
hassa — szólt imádott vezérUnk — fényké-
pemmel és egy pár virágBZ állal ajándékozom 
meg. MoBt pedig Isten önökkel, talán örökre. 

isten önökkel 1 Végképp válnunk kellett 
tehát Idegenbe bujdosott ó, hogy a száműze-
tés keserű kenyerén szabadságunk bukását 
siratva, morzsolja le élte hátralevő napjait 

Jó magam is vigaszt keresendő, az annyi 
magyar könynyel és vérrel áztatott helynek 
bucsut intve, fatornyos  hazámba távoztam. 
Magammal hoztam a mult kedves emlékeit 
is. A képet gondosan őriztem. Virágaimat pe-
dig szentelt fájdalommal  ápoltam. Idővel a 
pár virágból virágágy lett melyet, hogy ke-
gyeletemnek kettőzötten adózzak, „Kossuth 
virágai" névvel illettem. Nem telt bele sok 
idő B falunk  apraja-nagyja tudott Kossuth vi-
rágairól. Kiválóan a gyermektábor ismerkedett 
e virágokkal, mert hiszen Balog bácsi az ó 
gyermekeit, ha jól viselkedtek, Kossuth virá-
gokkal jutalmazta. Magam ls jól emlékszem 
rá: valóságos ünnep volt ránk nézve az a 
nap, amikor egy-egy Kossnth virághoz jutot-
tunk. S most Balog bácsink gondoskodott ar-
ról, hogy Kossuth apánkat a magyar szabad-
ság félisteneként  vésse lelkllnkbe, mint valami 
szent ereklyéket, őrizttlk emlékeinket, 

Az idő, hogy eljárt. Nap-nap után Balog 
bácsinak jobban a fejére  havazott az idő, 



Pál  Lehullott  a retgă  nyárfája  kel-
tett nagy hatást. 

Általában igen szerencsésnek mond 
ható mindkettőjüknek társulása, mert 
külön-külön Is, de főleg  «gymás klsé 
retében kiválóat adnak elő. 

A műsornak egyik kiemelkedő fény 
pontját képelte Beethoven C moll  ton 
gora triója,  melyet dr. Kolonics Dó-
nesné zongorán, Nagy Gyula gordon 
Un művészi hegedű kiséret mellett 
adtak elő. Dr. Kolonics Dénesné és 
Nagy Gyula áldozatkészségéért melyet a 
hangverseny érdekében meghozni szi-
vesek voltak, — közönségünk a leg-
nagyobb elismeréssel adózik. Ugyszin 
tén a kitűnő hegedükisóretért is, mely 
e számot nagyban emelte. A közönség 
lajos és lelkes tüntetéssel fogadta  régi 
ismerőseit, kik mélyen belevésődtek -
csíkszeredai közönség szivébe. 

A hangversenyről azzal távozott 
közönség, bogy mihamarább alkalma 
lesz hasonló művészi nivon álló hang-
versenyen résztvenni. 

Vasárnap dr. Száva és Nádasdy 
Gyergyóazentmiklóson megismételték 
hangversenyüket osztatlan, nagy siker 
mellatt. Értesülésünk szerint a két mü 
vész már a legközelebbi napokban mű-
vészi körútra kel. Romániát látogatják 
meg és utjuknak főbb  állomásai, Buka 
rest, a román főváros,  Galacz, Jassy és 
Sinaia. Nem kételkedünk, hogy az igazi 
művészetért lelkesülő románok ép oly 
szívesen hallgatják meg, mint itt ma-
gyar földön.  (s. a.) 

A tuiM lazüauöTetxéc inpte. 
Csíkszereda, 1912. julius 16. 

A tusdádi gazdaszövetség folyó  hé 28-án, 
vasárnap az qjonnan létesített népkert meg-
nyitása alkalmával, egész napra kiterjedő ün-
nepséget rendez. 

A gazdaszövetség a nagyszabású ünnep-
ségre meghívta a kötelékébe tartozó összes 
tagokat, gazdaköröket, falusi  testületeket és 
érdeklődőket. 

Értesülésünk szerint az ünnepségeken 
részt vesz Gyalókay Sándor főispán  és Csík-
szeredából, valamint a vidékről Igen sokan. 

Nagyban emeli az ünnepség színvonalát Koós 
Mihály miniszteri osztály tanácsos, a székely-
földi  kirendeltség vezetőjének és Kiss Ernő 
kir. erdőtanácsos, a székelytöldl kirendeltség 
csíkszeredai vezetőjének szereplése. A meg-
nyitó beszédet ugyanis Koós Mihály mondja, 
ünnepi beszédet pedig Kiss Ernő tart, kinek 
igen nagy érdemei vannak. Tusnád község 
gazdasági fejlődésének  fellendítésén  és a gazda-
szövetség életrekeltése körül. 

A mUsor igen értékes pontyát képezi Raf 
fain  B. Antal premontrei tanár felolvasása,  kl 
• tnsnádi gazdaszövetség történetét ismerteti. 

aminek nemcsak fizikumán,  de lelkületén is 
meglátszottak a nyomai. A nagy idők tanúja 
szófukar  kezdet lenni s ráadásul nélkülöznünk 
kellett „meleg humorát", közvetlenségét is. 
Énem, hogy nemsokára kiköpök az életből, — 
szokta mondani ritkábban. Sejtelme csakha-
mar valóra vált. Egy szép nyári napon, mi-
din búcsúzóra hivatott, ezeket a szavakat re-
begte el fátyolozott  hangon: Nemsokára az 
élet határánál leszek. Éppen ezért mielőtt el-
múlnék, kedves öcsém, írja meg végrendelete-
met. Minthogy csekély joazáfomat  a emberek 
gonoszsága emésztette meg, kevés mindössze, 
amit tollba mondhatók. Kossuth virágait s ol-
vasómat, melyet a harci zajban, mint védő-
pajzsot mindig keblemen hordtam, István uno-
kámnak hagyom. Az olvasó és a virágok kit 
találó gondolatot fejeznek  ki: tul az égen 
Isten s alant csupán a hon szerelme boldogít. 
Kívánom, hogy e két gondolat vezérelje ót Íz 
az életben, önnek pedig, kedves öcsém, — 
mondá Balog bácsi — ismét egy virágot 
adok s ráadásul a nagy Koeanth fényképét, 
őrizze meg mindkettőt örök emlékül, élte al-
konyáig. Utolsó kivánságom pedig, mit üdvére 
kötök as, hogyha m^d tanár leu, tanítványai 
előtt emlékezzék meg aa én Kossuth virá-
gaimról is.-.." 

Ezek voltak utolsó szaval s 4 kai örökre 
efctémoiuk.  Idea-tava egy évtizede, bogy por-
ladozik Balog bácsink. Klmuh ő, de emléke, 
ha nem la oszlopokra, de u i vekbe vésve élni 
fog  örökké. 

Tusnál község Alcsik legnagyobb és leg-
fejlődésképesebb  községe, Népkertjének fel-
avatása ujabb bizonyítéka annak az öntudatos, 
egyetértő munkának, mely a színtiszta nagy 
aaékely kézség gazdasági megerősödésén dol 
gazik. Innen magyarázható meg az a már ed 
dig is megnyilvánult nagy érdeklődés, mely a 
Julius 28-lkl nan gonddal előkészített ünnep 
ségeket megelőzi. 

A folyó  hó 25-ig, a tusnádi gazdaköri el 
nőknél teendő bejelentések nagy számmal ér-
keznek nap-nap után az ünnepségre. Érdeklő-
dőknek tájékozás céljából alább közöljük a 
részleteB műsort, mely magában foglalja  -
szükséges Udnivalókat is. 

Az ünnepség napirendje szerint délelőtt 11 
órakor lesz a népkert egyházi megáldása: A 
i-zertartást Koncz István esperes-plebános végzi. 
Fzt követi az ünnepély a következő műsorral 

1. Hymnusz, énekli a közönség. 
2. Megnyitó beszéd, tartja Koós Mihály mi< 

niszteri osztály tanácsos, a székelyföldi  kiren-
deltség vezetője. 

3. Szaval Rózsa József  tanárjelölt. 
4. Onnepi beszédet mond Kiss Ernő 

kir. erdőtanacsos. 
6. Szaval Ferenczy Erzsi IV. polg. iskolai 

tanuló. 
6. A tusnádi gazdaszövetség történetét is-

merteti : Raflain  B. Antal premontrei tanár. 
7. Szózat, énekli a közönség. 
Belépőjegy a népkertbe személyenként £0 

fillér.  Ünnepély után társasebéd lesz, melyre 
a rendezőség a következő felvilágosításokkal 
szolgál: 

1. Egy teriték ára borral együtt 2 korona. 
A társasebédre a 2 korona díjnak postautal-
ványon való beküldése utján lehet jelentkezni 
julius hó 25-ig a tusnádi gazdakör elnöksé-
génél. Akik julins 25-ig nem Jeletkeznek, azok 
számára -az ebédnél helyet nem biztositba-
tunk. A résztvenni szándékozó t egyesüle 
kéretnek az ebéd-jegyek árát elküldő posta-
utalványon jelezni, hogy kik, hányan, mikor s 
vonaton vagy kocsin érkeznek-e ? 

2. Vonatok írkezéso Tusnád község állo-
mására: Marosvásárl ely—Csíkszereda felől: 
5 1 8 1005, 206, 6-!'. Ugyanezek indulnak 
Brassó felé.  Brassó" felől:  8 24, 210, 556, 
9°£3. Ugyanezek indulnak Csíkszereda—Maros-
vásárhely felé. 

3. Felkérjük ugy a testületeket, mint egye-
seket, szíveskedjenek érkezésüket előre je-
lezni, hogy kellő fogadtatásukról,  fuvarokról 
gondoskodhassunk. 

4. Kedvezőtlen idő esetén a délelőtti Un 
nepélyt is a községháza nagytermében tart-
juk meg. 

Este 8 órakor a községháza nagytermében 
előadással egybekötött táncmulatság leBZ, mely 
alkalommal színre kerül Ábrányi Emilnek „A 
végrehajtó* cimü egy felvonásos  vifiátéka. 
Ezt megelőzően monologot mond Gyarmathy 
Margit. 

A vigjáték szereplő személyei a követ-
kezők: 

özv. Majomé Élthes Erzsike. Birike, a fo-
gadott leánya Rafain  Margit Fehérvári Nán-
dor, köz- és váltó ügyvéd Gergely Károly. 
Szaday Lajos Ferenczy Béla. Gabay Gáspár, 
bírósági végrehajtó Péter Gyula. Koppancs 
Ferenc Molnár Ignác. Nánl. szakácsné Major-
nénál Gyarmathy Margit Rendező: Rózsa 

Helyárak: Első három sorban családjegy 
három tagig 4 korona. Személyjegy 2 korona. 
A többi Borokban családjegy bárom személyig 
3 korona. Személyjegy 1 korona 40 -fillér. 

Felülfizetéseket  a népház javára köszönet-
től fogad,  hirlapilag nyugtáz és jegyzóköny 
viieg megörökít a rendezőség. 

Hideg ételekről és Italokról gondoskodva 
lesz. 

Az ünnepélyre szükséges összes Jegyek 
Gyarmathy Károly, Péter Gyula és Péter Ist-
ván (Ujtusnád) kereskedésében előre válbatók. 

Talefm lizbift Cakueredálian. 
Általános a panusz a telefon  előfizetők  so-

rában, hogy a telefon  szolgálat nem kielégítő, 
nem felel  meg a kívánalmaknak. Csíkszeredá-
ban van 70 előfizető  kik összesen telefon  elő-
fizetés  elmén a posta és távíró Igazgatóság-
nak s illetve a kincstárnak évenkint 10 ezer 
koronát fizetnek  a telefon  használatáért, amit 
pedig a kincstár érte ad az előfizetőknek  az 
elenyésző csekély, a legtöbb esetben ba az 
előfizető  egyik-másik előfizetővel  beszélni akar, 
vagy kénytelen a telefonnál  Bokszor félórá-
kat várai mig a központ jelentkezik B ekkor 
első dolga gorombáskodni a központnál lévő 
alkalmazottal, mert hiszen nem kötelessége 
tudni azt hogy a központban a távíró és te-
efon  szolgálatot egy és ugyanazon személy 
laqa el. 

Vagy azt a választ kapja, hogy Jelenleg 
foglalt  a vonal, ha szabad azonnal hozni fo-
gom. Természetesen ez összekapcsolásra qjból 
csak várhat az előfizető,  mert a központ ezalatt 
ellaţja a távíró szolgálatot s elfelejti  hogy az 
X-ik szánra előfizető  ezalatt majd, hogy le 
nem tépi a telefonkészüléket  a falról.  Ilyen a 
ehbei hasonló számtalan eset fordul  elő na-

ponkint amely lankaazţja a telefon  előfizetés 
iránti kedvet agy annyira, bogy már nagyon-
aok előfizető  nyilatkozott, hogy ha nem Javul 
a telefon  szolgálatié tel kénytelen felmondani 
a további használatot mert az előfizetési  díjért 
nem kapja meg a kivánt szolgálatot 

Felhívjuk a kolozsvári posta-és távíró igaz-
gatóság fi^elmét  a fennebb  vázoltakra B egy-
uttaL csatoljuk a magunk kérését is, hogy e 
telefon  mizériák végre enyésztesienek el. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A vármegye alispánja Ná-' 

dasdy Béla zenetanárt a csikvármegyei polgán 
leányiskolához, szeptember 1-én kezdődő mű-
ködési idővel, rendes ének- és zenetanárnak 
nezezte ki. 

— Személyi htr. Színek Sándor lazarista 
atya a multbéten városunkba érkezett és meg-
kezdette a papi lelkigyakorlatot. 

— Házasság. Dr. Doczy Kálmán csíksze-
redai ügyvéd folyó  hó 18-án tartja esküvőjét. 
Özv. Dr. Molnár LálBzlóné leányával, Sári-
kával. 

— Megbízás. A pénzügyminiszter a pénz 
ügyigazgatóság építési munkálatainak műszaki 
vezetésével Hainzmann István kir. mérnököt 
bízta meg, B egyben a terveket és költségve-
tést véglegesen jóváhagyta. 

— A pénaügyigaagatóság vállalkozói. 
Lapunk zártakor értesülünk, bogy a mai na-
pon Antal Vidor és Steiner épitésvállalkozók 
a pénzllgyigazgatóság építésére tett ajánlatu-
kat visszavonták, illetve ebbeli szándékukat 
Írásban bejelentették. Tudomásunk szerint a 
tett ajánlatot visszavonni neiu lehet és igy ér-
deklődéssel várjuk az illetékes hatóság dön-
tését. 

— Primlcia. Vákár József  gyergyószent-
miklósi örmény szertartású felszentelt  pap 
folyó  hó 14-én mutatta be első szentmiséjét a 
gyergjószentmiklósi örmény katb. templomban, 
a gyergyói kerületi papság és a hivők osztat-
lan részvétele mellett. A szertartásnál segéd-
keztek Karácsony Márton marosvásárhelyi apát-
plébános, Fáráó Simon szépvlzi örm. esperes, 
Szabó György, Görög Joacbim örmény és Kam-
peán Ilyés gör. katb. szertartású gyergyószent-
miklósi plébánosok, valamint a gyergyói kerü-
leti papság nagyrésze. A szószékről Kassay 
Lajos plébános, a csíkszeredai főgimnázium 
igazgatója üdvözölte az qj papot Fejtegette 
a papi hivatái magasztos voltát s kérve I.rten 
áldását a primíciás működésére. Az egyházi 
üinepBég befejeztével  teljes oruátuslian kisér-
ték viasza az uj papot a papság és rokonok 
a Bzülői házhoz, majd együttesen vonultak le 
a Szilágyi szállóban rendezett Bzeretet lako-
mára, bol a Szentháromságról nevezett legény-
egylet primiöiansot, a papságot az ünnepelt 
Bzülc't é: rokonait vendégül fogadta.  Számos 
felköszöntő  hangzott el az ebéden, melyek kö-
zött a prímiciáns mondta az elsőt megyés pűs-1 
pökére, gróf  Majláth G. Károly erd. püspökre, 
és Dr. Govrig J. Gergely bécsi érsekfóapátra, 
mint felszentelő  püspökére. M-ijd Karácsony 
Márton apát-fóesp.  plébános köszöntötte az 
uj misést Péteri! Lőrinc pleb. poharat emelt 
az uj misés szüleire, Fáraó Simon esp. pleb. 
Görög Joachimra,- Görög Karácsony apátple-
bánosra, Fáráó esperesre, majd a város elöl-
járóságára és lat szert. Egyháztanácsra. Kö 
Bzöntót mondottak még Fejér Mihály dr. a ven-
dégekre, Szabó György esp. plébános, Orel 
Dezső és mások. Vákár P. Arthur indítványára 
gr. Majláth G. Károly erdélyi püspököt és dr. 
Govrig J. Gergely érbek főapátot  az ünnep-
lők táviratban üdvözölték. 

— Halálosán. Kósa Péter csikszentmi 
hályi földbirtokos,'73  éves korában folyó  bó 
17-én elhunyt Csikszentmihályon. 

Értesítés. Vasárnap f.  hó 25-én délután 
az Orbán-féle  gyógyszertár lesz nyitva. 

— TnsnádfQrdő  vendéget Tusnádfürdő 
vendégei rohamosan szaporodnak. A mult hé-
ten a fürdő  vendégek száma elérte as egy-
ezeret Általában a fürdőn  Igen élénk élet ural-
kodik. A közeledő Anna-bálra nagyban folynak 
az előkészületek és előreláthatólag nagysikerű 
lesz az Idei Anna-bál. Társas kirándulások 
napirenden vannak és e héten megkezdődnek 

tombolajátékok is. Városunkból az idén is 
sürün látogatják a kellemes fürdőt.  Amint az 
előttünk fekvő  kurlistábói látjuk, nemcsak 
Magyarország legtávolabbesó vidékeiről, hanem 
Romániából, sőt a nyugati országokból is elő-
szeretettel keresik fel  Erdély legszebb fürdő-
jét, mi Tusnádfttrdő  európai hírnevének kézzel-
fogható  bizonyítéka. 

Aa n j görög kathoUkoa püspök-
ség. Az ország közvéleményének félszázad 
óta hangoztatott óhaját vitte teljesedésbe a 
kormány, melynek közbenjárására végre a ró 
mai szentszék beleegyezett abba, hogy Hajda-
dorogon az iţ) magyar görög katholikus püs-
pökség felállíttatták.  Bz a htr több mint egy-

millió magyar léleknek faji  és nemzeti érzé-
sében való magyarosítását sót jórészben egye-
nesen az eloláhosodás veszedelméből való ki-
mentését jelenti. Diadalmas hódítása e* e ma-
gyarságnak, méltó arra, hogy párt- és vallás-
különbség nélkül lelkesedést keltsen B hogy 
üdvünkben szinte egy kisebbfajta  nemzeti ün-
nepet .Bljünk ennek örömére. Az uj püspök-
ségbe százhúsz plébánia fog  tartozni s külön 
vikáriátusa lesz a négy székely vármegyének, 
amelyek eddig a balázsfalvi  oláh püspökBég 
főhatóságaihoz  voltak láncolva s papjaikat is 
ugyancsak a balázsfalvi  oláh szemináriumból 
kapták. Ezentúl a plébánosok a hajdudurogi 
magyar szemináriumban kapják kiképzésüket. 
Felesleges bővebbén indokolni, bogy ez a tény 
magyar nemzeti szempontból tanulság lehet 
arra is, hogy nemzeti vágyódásaink m is terü-
leteken is érhetnek el Bikert, ha nem mindent 
egyszerre, hanem szívós kitartással, körülte-
kintő okos munka árán, lassan a fejlődésnek 
és haladásnak természetes utján keressük a 
elélt. Az uj püspökség területén magyar lesz 
ezentúl a prédikáció nyelve, magyar nyelvűek 
lesznek az egyházi énekek és a responzoriu-
mók, valamint a temetési és keresztelési szer-
tartások nyelve. 

— Egy szerkesztő kitüntetése. A gyer-
gyószentmiklŐBon megjelenő .Csikvármegye* 
című politikai lap felelős  szerkesztőjét a ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara folyó 
évi juuius hó 23-án teljes ülésében levelező 
tagjává választotta. A kinevezést a következő 
átiratban adja tudomására Vákár P. Arthur 
lapszerkesztőnek. 

„Kamaránk méltányolva t Címednek a szé-
kelyföldi  közgazdasági érdekekben évek óta 
kifejtett  tevékenységét különösen pedig a 
gyergyóvaslábi márványbánya réazvénytár-
sasá; ügykörében a márványbányászat már-
ványipar ÓB az azzal kapcsolatos iparnemek 
életbe hívása s fellendítése  körül kifejtett 
sikeres munkálkodását; ebből folyó  érdemei-
nek méltánylásakép folyó  évi juuius bó 28-án 
levelező tagjává választotta. M din eriól 
örömmel értesítjük, egyúttal kérjük, hogy 
kamaránknak a ráváró feladatok  megoldá-
sában támogatására lenni sriveskedjék". 

— As egyház köréből. Gróf  Majláili 
Gusztáv Károly erdélyi pllspök Bodó Józsefet 
GyimesfelBŐlokra,  Anda Gézát Tusnádra, György 
Lajost pedig a legújabb plébániára, Ujtusoádra 
plébánosoknak nevezte ki. 

— Koncz István tusnádi alesperes-plebános 
nyugdíjaztatott. 

— Dr. Csáki Béni Kolozsvárra és Antal 
János Dítróbasegédlelkéazeknek neveztettek ki. 

— Szolgálati beosztás. A vármegye 
főíspáqja  Kovács Árpád közigazgatási gyakor-
nokot szolgálattételre a felcsiki  járásboa osz-
totta be. 

— As állandó aoronóbUottaágok mű-
ködésének beszüntetese. A honvédelmi 
miniszter értesítette a vármegye alispánját, 
hogy az állandó Borozóbizottságok további mű-
ködését, . tehát azoknak julius havi működését 
ls, teljesen beszüntette. Ennélfogva  a folyó  évi 
fősorozás  megkezdéséig nemcsak a magyar 
állampolgárok, hanem az osztrák állampolgá-
rok, boszuia-hercegovinai tartományi illetőségű 
állltáskötelesek és a keresetképességük szem 
pontjából megvizsgálandó férfi  családtagok seiu 
vezetendők az állandó sorozóbizottságok ele, 
illetőleg utóállitások az idei fősorozás  bofi-ju-
lése előtt egyáltalában nem tartandók. Így 
tehát az állandó sorozóblzottság már e lió 21-úu 
sem ül össze. 

— Halálozás. Lázár Dezső kereskedő f. 
bó 13-án anyagi gondoktól űzetve Gyergyú-
Bzentmiklóson öngyilkosságot követett el. A 
reggeli órákban találták meg az Unió-utcábau 
átlőtt halántékkal s a közkórházban, ahol az 
első segélyt dr. Dobribán Antal és dr. Borbáth 
Jenő nyújtották, rettenetes sebébe 8 órai kinos 
vergődés után belepusztult 

— Csikszentmihályon folyó  hó 7-én 
tartotta első szentmiséjének ünnepét R á c z 
József  ujmisés. A különben is kedves ünnep-
nek nagyobb érdekességet kölcsönzött még az, 
hogy szülőinek ezüst mennyegzője éppen ek-
kor lévén, fiuktól  vették az áldás szavait. A 
zsúfolásig  tele templomban nem maradt szem 
szárazon e jelenetnél. Az qj misés manuduk-
tora Bálint Lajos ker. ffeaperes  volt a kör-
nyékbeli papság fényes  segédletével, mise 
alatt pedig Csáki Béni dr. intézett gyönyörű 
szavakat qj miséé paptestvéréhea, a papi hi-
vatás fenséges  munkateréről. Mise után az 
miséa szülői adtak vendégeinknek fényes  ebédet 
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- A Vigadó átalakítása. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter a vármegye közönsé-
ghez intésett 77193 izámn leiratával a csíksze-
redai Vigadó ismeretes átalakítása Ügyét elvileg 
jóváhagyta. A Vigadó átalakítási Ugye azon-
lian eszel még nincs megoldva, mert a miniéi 
ier a bematatott Till Ede féle  terveket a ki-
vitelre alkalmasnak nem találta. A terveket 
ugyanis a miniszter a kérelmezett mérnök és 
épitész egyletnek mellőzésével, a miaissterinm 
egyik szakközege által a helyszínén vizsgál-
tntt i felül,  amint arról annak idején hírt ad-
tunk. E műszaki felülvizsgálás  eredményeként 
a miniszter a terveket a kivitel alapjául el 
nem fogadta,  sót annyira rosszaknak tartja, 
hogy azok javítása sem lehetséges, miért is 
helyettük teljesen uj tervek készítését rendeli 
eL Ezután a tervezet fóbb  hiányaira mutat rá, 
hogy az ujjonnan tervezett helyiségek nagy 
része sötét, sót megfelelően  nem is szellőztet-
hető, mely körülmény áll a jelenlegi kávéházi 
részből átalakítani tervezett hall-ra vonatko-
zólag is. A miniszter ezen hibákat magukban 
véve és oly súlyosoknak tartja, hogy az épü-
letnek a bematatott teivek szerint való foga-
natosítását mcgeugedhetetlenné teszik, miután 
minden, de legalább Is a hosszasabb tartózko-
dásra szolgáló helyiségeknél elemi követelmény, 
hogy azoknak ablakuk legyen, mely közvetle-
nül a szabadba nyíljon, hogy e helyiség ezen 
át természetes (napfény)  világitáBt és szellőz-
tetést nyerhesen. Ezenkívül még több hibát 
állapit meg a miniszteri leirat ugy szerkezeti, 
mint a jövedelmezőségi számítás szempontjá-
ból, de ezekkel szemben kijelenti, hogy az 
épület átalakítására való törekvés teljesen in-
dokolt, B ha azt nem is lehet teljesen ideális 
épületté átalakítani, azonban mindenesetre BO-
kat lehet rajta célszeiü átalakítás utján javí-
tani. Végül utasitja a miniszter a vármegye 
közönségét, hogy készíttessen oj terveket és 
költségvetést BB pedig esetleges hiábavaló 
munka megkímélése végett egyelőre csak 
vázlatterveket és a beépített m" szerinti hozzá-
vetőleges költségvetést és azokat jóváhagyás 
végett terjessze fel. 

— Petrozsény a aainikerületben. Pet 
rozsény város, hol jelelenleg Tompa Kálmán 
színtársulata nagy Bikerrel játszik, értesítette 
az erdély részi II. színkerlllet elnökségét, hogy 
a kerületbe belép. A kerület elnöksége öröm-
mel vette tudomásul a bejelentést, mi az er-
délyrészi II. kerUlet njabbi megerősödését je-
lenti. Itt említjük meg, hogy Hátszeg városa 
szinfigyi  bizottságot alakított és szintén beje-
lentette a kerületbe való belépési szándékát. 
Egyébiránt Tompa Kálmán társulata igen jó 
erőt nyert Pénzes Emma, njonnan szerződte-
tett énekesnőben, kiről a petrozsényi lapok 
legnagyobb elismeréssel írnak. 

— Papi lelkigyakorlat Csíkszeredában 
f.  hó 9-én este megkezdődött a papi lelkigya-
korlat Körülbelül 80 pap yyűlt össze kedden 
este felé,  kik örömmöl üdvözölték egymást, 
majd kezdetét vette a lelkifelfriBsülés  gya-
korlata. 

_ A második világbajnokság. A ma-
gyar kardvivó csapat Stokholmban mint lap-
zártakor értesülünk megismételte londoni győ-
zelmét. Derék vivőink a világ összes kard-
forgató  nemzetei ellenében fényesen  állották 
meg helyüket és minden ellenfelük  felett  biz-
tos győzelmet arattak. A csapat tagjai dr. 
Fucbs Jenő, Mészáros Ervin főhadnagy,  Berty 
László százados és Werkner Lajos voltak. A 
világbajnokságot nyert magyar csapat a dön 
tőben Ausztriát 11: 5 arányban győzte le, de 
még fölényesebben  verte a németeket, as ola-
szokat, hollandokat és cseheket Most folynak 
az egyéni kardvivó világbajnokság versenyel, 
melyet minden bizonynyal szintén magyar ver-
senyző fog  megnyerni, s ezek közül is legtöbb 
kilátása van londoni világbajnokunknak, dr. 
Fucbs Jenőnek, ki eddig ÍB óriáai formát  mu-
tatott és minden ellenfelét  nagy fölénynyel 
verte. 

— As oroszlánok ketreoében A mult-
héten szenzációt keltett az Antona cirkusz 
egyik előadásán, három IQu vakmerő vállal-
kozása, kik as oroszlánok kibicelése mellett 
egy rövid kártya parthit Játszottak. A falra-
gaszokon agyán hirdetve volt megjelölés nél 
kill a merész vállalkozás, de abban a közön-
ség alig bitt Annál nagyobb volt a csodálko-
zása mikor az előadás alatt az Igazgató fel-
kérésére ajánlkozott Kovács Gábor jógssígorló, 
Kiss Ernő honvéd főhadnagy  és Zímmermann 
Emil műegyetemi hallgató az oroszlánok jelen-
létében lejátszandó kártyapárthira. 'Az ajánla-
tot nyomban tett követte és a három merész 
ifjú  nyugodtan asztalhoz ült s hiceg vérük 
akkor sem hagyta el, mikor a 

beengedték hozzájuk. As oroszlánoknak ngy 
látsslk Imponált a hidegvér, mert nyugodtan 
viselkedtek és a kártya-parthi szerencsésen 
véget ért A közönség lélekxetet visszafoljtva 
Ieste a történendőket és megkönnyebbült, mi-
kor a jelenetnek vége volt 

A véderő törvény és a kereskedelem. 
Az uj véderótörvény néhány olyan Intézkedést 
tartalmaz, melyek sok fiatalembert  a keres-
kedői pályától viasza fognak  tartani. Ugyanis 
az uj törvény az egyéves önkéntességhez szük-
séges, úgynevezett IntelligenzprllfUug-r-  való 
bocséjtását megnehezíti, amennyiben kimondja, 
hogy erre a vizsgára csak azok bocsájthatók, 
akik legalább hat középosztályt vagy pedig 
valamely szakiskola két évfolyamát  elvégezték. 
Az ilyea Bzakiskolák is csak azok lehetnek, 
melyeket a miniszter rendeletben fog  megje-
lölji. Már most kereskedői és ipari körökben 
attól tartanak, bogy a véderótörvényok ezen 
intézkedése még inkább elő fogja  segiteni a 
fiatalságnak  a középiskolákba, illetve a hiva-
talnoki pályára, Btb. való tódulását, viszont a 
fiatalembereket  vissza fogja  tartani attól, bogy 
már korán lépjenek a kereskedői pályára. 

A sorozás. A hivatalos lap a hon-
védelmi miniszternek rendeletét közli az idei 
fósorozásról.  A rendelet felhívja  a törvényha-
tóságokat, hogy az illetékes hadkiegészítő ke-
rületi, valamint honvédkiegészitó parancsnok-
ságokkal egyetértően tervet állapítsanak meg 
akként, hogy a terv alapján az 1912. évi fó-
Borozás ez évi augusztus 12-től október 5-éig 
terjedő időtartam alatt legyen foganatosítható, 
illetve végrehajtható. Ásókban a sorozó 
járásokban, m e l y e k b e n az a r a t á s ta-
pasztalat szerint ez időtartamon beiül szo-
kott lefolyni,  a fósororás  letetóleg oly idő-
pontra tűzessék ki, hogy az aratás ne zavar-
tassák. Ha e tekintetben bárhol bármiféle  ne-
hézség merülne föl,  arról a miniszterhez or-
voslás végett külön éB előzetes jelentés teendő. 

— A maroshévizl ssolgabiró-botrány 
epilógusa. Ismeretes olvasóink előtt is az az 
országra BZÓIÓ botrány, melyet ámult év ok-
tóber havában Kőrösy Albert szászrégeni szol-
gabíró rendezett Maroshévizen egy ottani kávé-
házban. Záróra áthágása címén esti 10 órakor 
csendőrökkel letartóztatta dr. Szánthó Vitua 
Ügyvédjelöltet, majd pedig az igy jogtalanul 
elfogott  ügyvédbojtárt tettleg inzultálta s 12 
órán át lógva tartotta A törvényellenesen le-
tartóztatott ügyvédjelölt: dr. Szánthó Vitus 
akkoriban fegyelmi  és bűnvádi feljelentést  tett 
Kőrösy Albert szolgabíró elleu. Most volt az 
ügyben a marosvásárhelyi büntetötörvényszék 
elótt a főtárgyalás,  melyen a szolgabíró hiva-
tali hatalommal való visszaélés bűntettével éB 
személyes szabadság megsértésének vétségével 
volt vádolva. A két napig tartó tárgyalás ered-
ménye az volt, hogy a törvényszék bűnösnek 
mondta ki a szolgabírót a személyes szabad-
ság megsértésének vétségében s ezért őt 1500 
korona pénzbüntetésre ítélte. Vádlott s védője 

ítéletben megnyugodtak, az ügyész a cse-
lekmény minősítése s a büntetés Bulyosbitása 
tekintetében felebbezett. 

— ü trendőri kihágás elbírálása. Föl 
merült eset alkalmából elvi határozatban mon-
dotta ki a föídmivelésügyi  miniszter, bogy az 
1890. évi 1. t-c.-ben felsorolt  közutak háló-
zatába föl  nem vett közutakon utrendőri ki 
hágás el nem követhető. Ha az ily utak mező-
gazdasági érdeket szolgálnak, az elkövetett 
kihágás az 1894. évi XU. t-c. alapján tar-
tandó meg. 

— Színigazgató és primadona». Az 
Országos Sztnéssegyesűlet egyik nemrégen tar-
tott tanácsülésén Tompa Kálmán színigazgató 
panaszt emelt Füredi Vilma ellen, hogy a szí-
nésznő orvosi bizonyítvány alapján működését 
beszüntette. A társulat tagjai a színigazgató 
felszólítására  kiállítottak egy olyan nyilatkoza-
tot, hogy az ő véleményük szerint aa énekesnő 
nem annyira beteg, hogy működni képtelen 
volna. A tanács panasaára sürgősen felhívta 
Füredi Vilmát, hogy azonnal utazzék a fővá-
rosba, itt as egyesületi orvosokkal vizsgáltassa 
meg magát s bizonyítványukat terjessze a ta-
nács elé. Füredi Vilma a tanács rendeletének 
eleget tett és az egyesületi orvosok hivatalo-
san Is konstatálták, hogy az énekesnő olyan 
beteg, hogy legalább is egy hónapig tartó 
nyugalomra van Bzüksége. A tanács e 
primadonna felutazásának  és orvosi megvizs-
gál tatásának költségeiben a színigazgatót ma-
rasztalta el. Röviddel ezután Tompa Kálmán 
bejelentette, hogy Füredi Vilma szerződését a 

primadonna levele alapján felbont|a.  A tanács 
azonban ugy határozott, hogy a szerződés felbon-
tását csak a primadonna meghallgatása a tán 
engedélyezi. 

— Köszönetnyilvánítás. A várdotfalvi 
ifjúsági  egyesület 1912. évi junius hó 23-án 
tartott juniálÍBán felülfizettek:  P. Paal K. János 
zárdafőnök  20 K, Márton Péter, Balogh István 
és Hollanda János segédlelkész l-l K. 20-20 f, 
Kovács József,  Molnár István, özv. Miálovich 
Jézsefné  l-l K, Bene Dániel 80 fillér,  özv. 
Kovács JózBefné  50 f,  Ambrus '-Cáro'v. Péter 
András 4040 fi"ér  és i<!a több. i . ^ . . fillért. 
Fogadják az iijusági egyesület bálás köszö-
netét 

— Mennyi a felmondási  Idő? Az ipar-
törvény 92. $-a szerint a fontosabb  teendőkkel 
megbizottkereskedőíiegédeknek, jelesen a nagy-
vállalatoknál vagy kereskedői üzletekben könyv-
vezetők, péntárnokok, üztetvezetók, utazók, 
raktárnokként Btb. alkalmazottaknak felmon-
dási ideje három hónap. Nem fontosabb  teen-
dőkkel megbízott kereskedősegédeknek, mint 
elárusító segédeknek vagy egyszerű komptoiris-
táknak csak hat heti felmondásra  van igé-
nyük. 

— Agyonütöt te a villám. A f.  hó 9-iki 
nagy égiháború emberben éa házakban nagy 
kárt tett Karcfalván  a 150-ea pályaőr felesé-
gével beszélgetett az őrház mellett, amikor 
Nagy János vasúti őr egy villámcsapástól ta-
lálva holtan esett össze. 

— Erdőőrök biztosítása. A föídmive-
lésügyi miniszter a napokban hozott határoza-
tában kimondotta, hogy a magánegyéoek által 
felfogadott  erdőőrök gazdasági cselédeknek te-
kintendők s igy őket a cseléd és mezőgazdasági 
munkások országos beteg- és segélypénz táránál 
biztosítani kell. 

— (Betolla virága.) Judit és Holofenuwz 
véres tragédiájáról hatalmas, megrázó regényt 
szerzett Lázár István, vármegyénk szülötte, 
ki ihletségét a gyergyói havasok aljáról vitte 
magával a fővárosba.  AB. H. már közölte a re-
gényt, a melynél jelentősebb és értékesebb 
kevés jelent meg irodalmunkban az utolsó év-
tized folyamán.  Hogy most végigolvastuk is-
mét, tragikai zordonsága, nyelvének megdöb-
bentő ereje, a jellemfestés  mély pszihológiája 
még jobban feltűnt  Lázár nem indul ama BOk 
középkori és modern író, költő, festőművész 
nyomán, akiket megihletett a biblia e rettene-
tes éa a mellett mély értelmű, szimbolikus nagy-
ságú epizódja. Egészen a maga utján jár, lírai 
hevülettel, tárgya fenségétől  meghatottan kí-
séri el Juditot a gyilkolás útjára és példázza 
azt az igazságot, bogy ,az asszony Bohasem 
azt szereti, aki őt imádja, B mindig azt öli meg, 
akit szeret", A csaknem 300 lapra terjedő re-
gény csinos formában,  könnyen olvasható be-
tűkkel nyomtatva 1.60 koronáért kapható lapunk 
ulján is. 

— A vidéki rendőrség ujj ászerve 
aáse. Pekáry Ferencz dr., belügyminiszteri 
miniszteri tanácsos, jelenleg körutat tesz az 
országban, hogy a helyszínén tanulmányozza a 
vidéki rendőrségek szervezetét és a vidéki 
közbiztonság bajait, E tanulmányul mint i 
.Magy. Tud.* értesül, nem a vidéki rendőrsé-
gek államosításával van összefüggésben,  hanem 
azokkal a munkálatokkal, amelyek most a bel-
ügyminisztériumban folynak.  E munkálatok 
célja a vidéki rendőrségek rendezése. A bel-
ügyminisztérium ugyanis most a vidéki rendőr-
ség egységesítésére, egységes szervezetű or-
szágos nyomozó testület szervezésére, 
ges rendőri jog, általános egységes szervezet 
szaporítására helyezi a Bulyt. Az államosítás, 
mely rendkívül nagy előtanulmányt igényel és 
rengeteg munkát ad, csak évek múlva követ-
kezdetik be. A belügyminiszter a rendészeti 
kiadásokat magasabb államsegélylyel gondolja 
megtéríteni a városoknak. 

— Állami tisztviselők fürdőkedvez 
menye. A minisztériumok, nevezetesen a bel-
ügyminisztérium, a pénzügyminisztérium, 
kereskedelemügyi minisztérium, a föídmive-
lésügyi minisztérium, a kultuszminisztérium és 
az igazságUgyminiszterium hatásköre alá tar-
tozó állami es törvényhatósági tisztviselők ré-
szére Pöstyén gyógyfürdő  igazgatósága ked-
vezményt ajánlott fel.  Kedvezményben azok a 
tisztviselők részesülnek, akik a VÜ-ik— X-ik 
fizetési  osztályhoz tartoznak. Minden minisz-
tériumnak négy-négy helyet bocsát az igaz-
gatóság rendelkezésere egy-egy, legfeljebb  öt 
heti kúrára. A kedvezmény május hó 20-tól 
augusztus hó 20-ig terjedő főidenyre  nem vo-
natkozik. A többi időszakban az egész éven 
át, tehát télen is két-két ágyas szobát vehet 
nek igénybe a kedvezményezettek. A kiszol-
gálás költségéért naponként és szobánként egy 
koronát kell fizetni,  tekintet nélkül arra, hogy 
egy vagy két személy foglalja  el a szobát 
fürdóhasználat  díjmentes. Méltánylandó ese 
tekben a tisztviselő nejére, vagy vele egy 
háztartásban élő gyermekére Is kiteijeszthető 
a kedvezmény. A fürdőkedveitnényt  a fent 
említett valamennyi & -.tvlíelő alkalmazott 
részére a belűjymfc.gUt'  ado-au.y-j.rfa  ; 

kedvezményért a tisztviselők felette*  hatásá-
guk utján a belügyminiszterhez kell fordulja-
nak. A folyamodványhoz  orvosi bizonyítványt 
kell csatolni. 

— Bg]r medgyesi feltaláló.  Dr. Oberth 
János medgyesi orvoi egy kapcsot talált fel, 
amely arra szolgál, hogy feledékeny  emberek 
esótartójukat ne hagyhassák el a vendéglők-
ben és kávéházakban. A találmány egy nyit-
ható acélkapocs, mely az eső tartó nyakáról 
zsinegen lóg le és két ága közé fogasra  akasz-
tás, vagy falhoztámasztás  esetén a kalap sao-
rittatik be. Ezáltal a kalap elválhatlan less as 
eső tartó tói s tulajdonossá, kinek távozásakor 
okvetlen szüksége van a kalapjára, nem hagy-
hatja el eső tartóját. A szerencsés feltaláló  a 
kapocs szabadalmáért Ausztriában és Német-
országban körülbelül 36,000 koronát kapott. 

— Nem l e n ősal manőver. Tartaléko-
sok és póttartalékosok évenként való gyakor-
latozása annyira rendszeresen ősszel történt 
mlndezideig, bogy a gyakorlat még bivatalo-
san is az Őszi manőver nevet viseli. Es es a 
rendszer most, ugy látszik, meg fog  váltond. 
Az idén ugyanis, mint jól értesülünk, igen sok 
csapatnál ugy fognak  megtörténni a behívások, 
bogy már julius második feléhen  be kell vo-
nulni a fegyvergyakorlatra  és augusztusban 
már lefújják  a manővert, vagyis valósággal 
nyári gyakorlat lesz, nem ugy mint eddig, ami-
kor szeptember végső napjaiban ért véget A 
király-gyakorlatok azonban az idén Is a szo-
kott időben lesznek s ez a nyári gyakorlato-
zás csak azoknak az ezredeknek szol, amelyek 
nem vesznek részt a király-gyakorlatban. A 
kánikulai masirozás nagy nehézséget fog  a 
hadseregre róni s akadályozni fogja  a gyakor-
latokat az is, hogy a terep ilyenkor a termés-
től még csak részben van fölszabadulva.  Ka-
tonai körökben feltűnést  kelt ez az intézkedés 
és a hadvezetőség intézkedésének nem tudja 
magyarázatát adu. 

KÖZGAZDASÁG. 
* Magyar Altaláae* Váltóidét Rta-

véaytár*aeá|, Ma? est, heti Jstartése a tizade-
fsriHmril  és péazpbcírál. 

Budapest, 1912 joltaa 11. 

A lefolyt  hét elején egyrészt a koronajá-
radék folytatólagos  árjavulása, másrészt a ked-
vező külföldi  jelentések, kapcsolatban a ked-
vező terméskilátásokkal, előnyösen befolyásol-
ták a tőzsde hangulatát Bár a forgalom  sokszor 
csak a legszűkebb korlátok kőzött mozgott, aa 
árfolyamok  mindvégig tartottak maradtak, egyes 
papírokban pedig a nagy kereslet jelentékeny 
áijavulást idézett elő. Az Albániából érkezett 
aggasztó híreket az említett kedvező momentu-
mok teljes mértékben ellensúlyozták. 

Bankértékeink közül a hét közepén ked-
vező félévi  mérlegbecslésekre az Osztrák hi-
tel részvények szokatlanul nagy forgalom  mel-
lett jelentékenyen emelkedett Ezzel kapcso-
latban a Magyar Hitel és Magyar Bank (ész-
vények is emelkedő irányzatot követtek. 

Ipari értékeink közül az érdeklődés közép-
pontjában Temesvári Bzesz részvények állot-
tak, melyek a részleges szeszkarteU létrejöt-
tének és a társaságról kolportált egyéb ked-
vező hírek hatása alatt nagy árnyereséget 
értek el. Kőszén értékeink közül az Esztergom-
Szászvári és átmenetileg a Salgótarjáni kőszén 
részvények iránt mutatkozott érdeklődés; 

Ezenkívül a Horvát Cukoripar-, Magyar 
ruggyanta árugyár, és Atlantika részvények 
emelkedtek-, míg a magyar jég részvényeknek 
a hét elején elért árnyeresége a hét végén 
ismét veszendőbe ment 

Rimamurányi vasmű részvények a berlini 
vaspiac lanyhább Irányzatával kapcsolatban 
hanyatlottak. 

A sorsjegy piac árfolyamai  nem mutatnak 
lényeges árváltozásokat 

Szerkesztői üzenetek. 
Bakfls.  P u m o a sorait vettük és azokban telje-

sen Igazat adunk. Hogy a tóbb mint 25 éves, hin-
neves osUtl Jógászbált, melyrSl tudtak Erdélyország 
határain tul Is, miért nem folytatják  estdel egye-
temi iţjalnk, u t magánk sem tudjak. A faletdseg  a 
mult és es évi csíki egyetemi hallgatóságot teihell, 
mert eltekintve attól, hogy esen, a mindig telivér 
estélyen magák, bakosok ls lütOnóen maiattak, ms-
gának as estélynek hagyományos, régi eredete meg-
követelte volna, hogy nyomosabb ok nélkül ne vess-
ssen el as élhetetlenség semmittevésében. Aa a fé-
nyes erkölcsi siket, mély evrtl-évie kísérte a erikt 
jogászbálokat, ngy a régi Csillag akkor fényes  nagy 
termében, mint aa utóbbi években a Vigadó parket-
tes és páholyoktól Övezett, villanynyal világított 
termeiben, megérdemelte volna hagyományos k ú t o n 
továbbmüvelését. De emmellett nem megvetendő 

Ué 
ilop, 

melynek eszméjét és elsó filléreit,  sót százait a 
gássbál adta.) As Idén azonban már alig remélhet, 
mert a lógássbál elókésxületel, tisztikar választása 
stb. Kolozsvárt május havában szoktak lesajlanl, 
most asonban semmi hírt nem vettünk a mozgalmak-
ról s tekintve ss Idó elóre ''ilmiánát. azt Elássak, 
hogy ugy mint a tavaly, elmarad Ismét a oslkl jo-
gássbáL Lehet, hogy nyomtalanul el fog  tdnni, mint 
annyi más régi bevett jó szokásunk. Keményt, sót 
vigasztalást sem adhattuk, legfeljebb  annyit Jegy-
iünk meg, hogy a mi korunk San kikaparták volna 
szemünket a leányok, ha iogássbált és utána morzsa-
bált nem rendestünk volna. No, de nem la bán-
tak magi 
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Hirdetmény. 

Csikmegye magánjavaioak késelé-
sére vonalkosó alapszabályok 6. és 14. 
§§-ai alapján felhivotn  mindazokat, kik 
a „Lóbeszerzési", „Ruházati*, továbbá 
as .Ipar* alapb'öl a folyó  évben kiosz-
tandó alább felsorolt  Osztóndijakat és 
segély pénzeket elnyerni óhajtják, hogy 
esiránti kérvényeiket hozzám folyó  évi 
julius hó 31-ig adják be, mert a ké-
söbbérkezó folyamodványok  nem fog-
nak figyelembe  vétetni s hivatalból 
vissza fognak  utasíttatni. 

K i o s z t á s a l á k e r Q l : 
A) a Lóbeszerzési alapból: 

1. Egy 600 koronás OsztOndij egye-
temi hallgatók részére. 

2. 1700 korona segélypénz gimná-
ziumot, reál- és ipariskolát, tanítóké 
pezdét, valamint erdészetet, bányászatot, 
gazdászatot, műegyetemet, mOipart, jo-
got, orvostant és bOlcsészettant hall-
gató s legalább is jó előmenetelt iga-
zoló csikvármegyei székelyhuszár csa-
ládok flágon  való leszármazottai kOzOtt. 

B) a Ruházati-alapból: 
1. a 600 koronás jogtud. ösztöndíj. 
2. a 600 koronás műegyetemi ösz-

töndíj ; 
3. as 1200 koronás orvos tudományi 

ösztöndíj; 
4. kettő egyenkint 300 koronás er-

dóőri szakiskolai ösztöndíj; 
5. a 600 koronás gazdasági akadé-

miai Ösztöndíj; 
6. a 400 koronás középipartanodai 

ösztöndíj; 
7. a 350 koronás reáliskolai ösz-

töndíj ; 
8. a gyergyóalfalvi  állami gazdasági 

felső  népiskolánál megüresedett 11 
egyenkint 100 koronás ösztöndíj. 

Ezeken felül  200—400 koronáig ter 
jedő összegekben kifog  osztatni a Ru-
házati alapból 8000 korona segély pénz, 
az erdészeti, bányászati, gazdászati, raü 
egyetemi, műipari, művészeti, jogi, or-
vosi és bölcsészet kari felsőbb  taninté-
zeteket hallgató s legalább is jó elő-
menetelt igazoló tanulók kőzött. 

C) Az Ipar-alapból: 
200—400 koronás összegekben 3200 

korona segély pénz, a felső  iparisko-
lák és ipari szakiskolák arra érdemes 
pályázó, s legalább is jó előmenetelt 
igazoló csikvármegyei származású s ide 
illetékes székely tanulói között. 

Akik a Lóbeszerzési alapból kérnek, 
segélyt, tar.'oznak a huszár családok 
valamelyikéből való leszármazásukat 
igazolni és a m-:llett iskolai és vagyoni 
bizonyítványt is bemutatni, azok púdig, 
kik a .Ruházati alap" terhére rendsze-
resített ösztöndijakért folyamodnak,  vagy 
pedig ezen, vagy az „Ipar"-alapból kér-
nek segélyt, kéréseikhez iskolai és va-
gyoni bizonyítványt tartoznak csatoiui 
és a mellett igazolni kötelesek, hogy 
Csikvármegyében született, csikvárme-
gyei székely származású és e megyé-
ben illetékességgel biró apák gyermekei. 

Azon folyamodó  tanulók, vagy szü-
lőik kérvényei, kik több mint 15 éve, 
hogy Csikvármegyéből távol vannak, 
az ez irányon levő vonatkozó szabá-
lyok szerint figyelembe  nem fognak  vé-
tetni s hivatalból vissza utasíttatnak. 

Megjegyeztetik, hogy folyamodók 
hatóságilag hitelesített iskolai bizonyít-
ványuk másolatát tartoznak kérvényük-
höz csatolni, minthogy azok nem fog-
nak visszaadatni. 

Hangsúlyozom, hogy az ezen hirdet-
ményben felsorolt  ösztöndíjak adómá-
nyozása és a segély pénzek felosztása 
felett  folyó  évi augusztus hó ehő felé-
ben hozandó igazgató tanácsi határozat 
senkinek sem fog  külön kézbesittetni, 
hahein az a ,Csíki Lapok" éB .Gyér-
gyó* oirnü lapokban való megjelené-
sűktől számított 8 nap alatt kell feleb-
besni. 
A Csikvármegye magánjavai igazgató 

tanácsának elnöksége. 
Csíkszereda, 1912. évi jun. hó 27-én. 

Fejér  Siador, 

Vastag fehér  táblás szalonna ára 
Vastag füst.  és paprikás szalonna 
Kolozuvári húsos szalonna 
FQstOlt és papr. szelet szalonna 
Vadász kolbász sonka húsból 
Nyári szalámi 
Száraz kolbász 

mindennap frissen készítve kapható 

Theil József  S á , m i fyá; 
Medgyes. (Erdélyben.) 

Faeladási hirdetmény. 
A csiktaplocai községi iskola gond-

noksága eladja Csiktaplocza községhá-
zánál 1912. évi augusztus hó 1-én d. e. 
9 órakor kezdődő zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
a tulajdonát képező és a Csiktaplocza 
község határában fekvő  „Tekerópatak" 
nevű erdejében 115242 - 911. F. M. 
számú rendelettel Bzólaló kihasználásra 
engedélyezett területen a kereskedelmi 
c*lra alkalmas és törzsenként kibélyeg-
zett lucfenyő  állományát. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti felvétel  alapján követke-
zőnek van becsülve. 

A 22 k. hold kiterjedésű erdőben 
1046 drb lucfenyőin,  melynek átlagos 
mellmagassági átmérője 45 cm. s mely 
együttvéve 1931 m' haszonfát  tartalmaz. 

Ezen erdő az országúttól 4-4 és a 
legközelebbi vasúti állomástól 7-5 kiló-
méternyire fekszik. 

Kihasználási idő egy év. 
Kikiáltási ár 19337 (tizenkiiencezer-

háromszázharminchét) korona. Bánat-
pénz a kikiáltási ár 10Vo-a, Árverezési 
és szerződési feltételektől  eltérő vagy 
későn érkezett és utóajánlatok nem fo-
gadtatnak el. Bucsáron alul eladás nincs. 
Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverési bizottság 
elnökéhez nyújtandók be s ezekben 
pontosan megjelölendő, hogy ajánlat-
tevő az árverési és tizerződési feltéte-
leket ismeri és azoknak magát aláveti, 
írásbeli ajánlatok bélyeggel és megfe-
lelő bánatpénzzel látandók el. 

Az árverési és szerződési feltételek 
a csiktaploczai jegyzőnél és a csíksze-
redai m. kir. járási erdőgondnokságnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csiktaplocza, 1912 juliua 19. 
Péter  József.  Csedő  Imre, 

közs. jegyző. 2-2 bitó 

Szám 609—1012. 

Sz. 453- 1912. végreh. 
ÁliVKRKSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy n csíkszeredai kir.  járás-
bíróságunk 191'J. évi V. 484. BZ. végzése foly-
tán dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt 
csíkszeredai takarékpénztár végrehajtató ré-
szére 600 korona követelés s jár. erejéig el-
rendelt kielégítési végrehajtás folytán  alpe-
restől lefoglalt  és 4200 koronára becsült in-
góságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1912. V*. 434—2. sz. végzésével a további el-
járás elrendeltetvén, annak az alap- és felül-
foglaltutók  követelése erejéig is, amenynyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, a végre-
hajtást szenvedők lakásán Delnén leendő 
megtartása batáridőül 1912. évi Jnllus hó 
31. napján d. e. S órája kitüzetik, ami-
kor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig marha-
állomány a legtöbbet ígérőnek készpénzfize-
tés mellett, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe 
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
hogy amennyiben részükre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi be-
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél Írásban beadni vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi julius hó 
13-ik napján. Molnár Sándor, 

kir. blr. végrehajtó. 

mj. 

Hirdetmény' 
A Csík vármegyei polgári leányis-

kola részére szükséges és pedig: 
I. osztály termekbe. 

1.15 drb. pad 30 tanulónak 38 kor. 
570 kor.; 

2. 5 drb. tanári szék 12 kor. = 60 
kor.; 

3.4 drb. kalap fogas  4 kor. = 16 kor.; 
4. 5 drb. mosdó álvány 8 kor. = 4 0 

kor.; 
5. 2. drb. fali  fogas  40—40 foggal 

12 kor. = 24 kor. 
6. 12 drb. törölköző 1 kor. 50 fill.  = 

18 kor. 
7. 4 drb. rekeszes kézi munkatarfó 

szekrény 150 kor. = 600 kor. 
II. Folyósóra: 

1. 1 drb. hirdető tábla 6 kor. 
III. Irodába: 

drb. álló Íróasztal 70 korona; 1. 1 
2. 1 drb. szoba hőmérő 03 korona; 
3. 1 drb. álló ruhafogas  esőernyő 

tartóval 24 kor. 
IV. Tanári szobába: 

1. 1 drb. ruhafogas,  esernyő tartó 
felszereléssel  24 kor.; 

2. 1 drb. térkép tartó állvány 40 kor.; 
3. 1 drb. papírkosár 08 kor. 

V. Irtenátusba: 
a) hálószoba: 

1. 20 drb. szék 6 kor. = 120 kor.; 
2. 20 drb. ágyterítő 10 kor. = 200 

kor.; 
3. 2 drb. álló fogaB  24 kor. = 48 

korona ; 
b) tauuló szoba: 

1. 1 drb. asztal 20 fiókkal  100 kor.; 
2. 2 drb rekeszes szekrény a köny-

veknek 140 kor. = 280 kor.; 
3. 1 drb. fogas  20 foggal  12 kor. 

VI. Betegszoba: 
1. 1 szoba ürszék 48 korona; 
2. 4 drb. ágytakaró 10 kor. = 40 

korona; 
3. 4 drb. ágyelé való szőnyeg 15 

kor. = 60 korona; 
4. 4 drb. éjjeli edény 02 kor. = 08 

korona; 
5. 1 drb. asztalka fiókkal  12 kor.; 
6. 5 drb. hajlított faszék  06 kor. = 

30 korona; 
7. 4 drb. éjjeli szekrény 34 kor.= 

136 korona; 
8. 1 drb. kis faliszekrény  az orvos-

ságoknak 12 korona; 
9. 1 drb. vizes palack 02 korona; 
10. 4 drb. vizes pohár 25 flll.  = 1 

korona ; 
11. 1 drb. Bzenyvíztartó 4 kor. 40 

fillér; 
12. 4 drb. köpőcsésze 2 kor. 50 

fill.  = 10 koiona; 
13. 1 drb. szoba hőmérő 3 korona; 
14. 4 drb. Pricsnitz kötő 1 kor. 80 

fill.  = 7 kor. 20 fillér. 
15. 1 drb. ruliafogas,  vasból 24 kor. 
16. 6 drb. törülköző 1 kor. 50 fill.  = 

9 korona; 
17. 6 edénytörlő 90 fill.  = 5 kor. 

40 fillér  ; 
18. 6 drb. portörlő 80 flll.  = 4 kor. 

80 fillér. 
Felhivom mindazokat, kik ezen tár-

gyak szállítását elvállalni hajlandók, 
hogy erre vonatkozó mintákkal is fel-
szerelt ajánlataikat a magánjavak igaz-
gatóságához folyó  évi augusztus hó 1-só 
napjának délelőtt 10 órájáig adják be, 
mert a később érkező ajánlatok nem 
fognak  figyelembe  vétetni. 

Az ajánlati árak betűkkel és szá-
mokkal is kiirandók. 
Csikvármegye magánjavainak igazga-

tósága. 
Csíkszereda, 1012. évi julius hó 3-án. 

As igazgatóság. 

Hirdetmény. 
Csikszentmárton és Csekefalva  köz-

ségek  elöljárósága  közhírré  teszi, hogy 
Cs ikvá rmegye alispáni hivatalának 
2856—1012. számú rendeletére engedé-
lyezett és állami építészeti hivatal ál-
tal felülvizsgált  terv és költségvetés 
alapján a csikszentmártoni róm. kath. 
egyház templom tornyának és melléképü-
leteinek bádoggal való átfődését  és a tem-
plom kerítésének kijavítását 5156 kor. az 
az Ötezeregyszázötvenhat korona költség-
vetési összeggel megállapította, úgy-
szintén kántori istálónak felépítését  is 
5567 ötezerötszázbatvanhét koronával. 
Az árlejtés idejét 1012. év julius hó 
21-én délután 3 órára az olvasó-
kör helyiségébe tűzi ki. Versenytárgya-
lás szóbeli- és zártajánlat alapján tör-
ténik. Zártajánlatok az árlejtés meg-
kezdéséig az árverező biztos kezéhez 
teendők, a kikiálitási összeg 10«/a-ával 
készpénzben, vállalkozó biztositéka visz-
szataitandó. A hirdetett munkák folyó 
évi szeptember 13-ig elvégzendők. Utó-
ajánlatok nem fogadtatnak  el. Az épít-
tető patrónus község fentartja  magá-
nak a jogot, hogy ajánlattevők közül 
szabadon választhasson. 

Kelt Csikszentmárton, 1912. julius 9. 
Gábosy Lajos, Tamás  Gábor, 

körjegyző. közB. bíró. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Paznlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálás I Legolcsóbb árak I 
12-50 

Van szerencsém nagybecsű tudomá-
sára hozni, hogy Kolozsvárot t 

bányamérnöki irodát 
nyitottam. Minden, a bányászat kö-
rébe tartozó és azzal kapcsolatos 
műszaki munkának pontos és cél-
szerű teljesítésére vál la lkozom. 
Kuta t á sok vezetése, bírálata, műszaki és jogi 

ügyeinek rendezése; 
Zártkutatmányok ÓB bánya-jogosítványok 

megszerzése, természetben való kljelöléso ós 
térképezése; 

Feltárások irányítása; 
B á n y a m o n k á l a t o k : feltáró,  elókészitó, fejtó-

vágatok, fejtések,  akna- és táró-vágások-vál-
lalatsserfi  végrehajtása; 

Bányák áaembehelyeaóae; 
Bányaberendezósek éa gépek megválasztás 

sánál tanácsadás; 
Tőrvónyszabta felelői  üzemveaetófl  és Özem-

könyvek ellenőrzése; 
Bányatérképek készítése; 14—52 
Báoyafialetek  közvetítése; 
ásványvizek adományoztatása és védő terü-

leteinek kijelölése; 
Ip&rvasut&k óa utak tervezése, munkálatainak 

vezetése és felügyelete; 
FSld- éa erdöbirtokok felmérése,  térképezése 

és felosztása; 
Bsakvéieményeaéflek  működésein fóbh  irányai. 

Kiváló tisztelettel: 

Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Kolozsvár, Deák Pereno-u. 16. u . L emaiét. 

A MESTERDALNOK 
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S c h w a r t z G u s z t á v banküz le t , Budapes t , V. ker . , G ize l la - té r 6. 

MEGHÍVÓ. 
A K ö z p o n t i T a k a r é k p é n z t á r R é s z -
v é n y t á r s a s á g C s í k s z e r e d á b a n 

rendkívüli közgyűlését 
1912. évi julius hó 30-án délután 3 órakor 
tartja meg hivatalos helyiségében, melyre 
a részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI: 
1. Részvénytőke felemelés. 
2. Indítványok. 
Csíkszeredában, 1912. évi jul . 16 án. 

Az igazgatóság. 

B e t á b l á z á s o s k ö l o s ö n . Előnyös fel-
tételek mellett elsó helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható. 

C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n . 
k e r e s e k gőzcsépló géphez 
Cdikszentdomokosra, azon-
nali b e l é p é s r e , ajánlatuk 
György András üimére Csik-
szentdotuokosra kéretnek. 

i. közönség becses k 
r a k t á r o n tartok F 

Gépészt 
2 - 3 

i Van sserenosem a n. e, 
| tudomására hosni, hogy 

FÉBFI-, MŰI- ÍS GYEREKCIPŐT 
a legegyszerűbbtől, a legjobb kivitelig. Gyér-

1 mek cipők minden ssinben, nagy választék* 
2 Mértékutáni rendelést gyorsan ós pontosan k 
8 essköslök. Kívánatra háshos is elmegyek. S 
^ Kérem a nagyérdemű vevó- és rendelő kö- ^ 
I aönség ssives pártfogását,  késs szolgálattal k 

j M A N D E L I Z I D O R S 
V Csikuereda, Koasatb Lajoa-utoa 03. aa. a. a • 10-2B • T&wwwrwrw^tmmwrmwwrwr^v 

Egy t e l j es ebédlő és há lószoba 
berendezés, mely a l ig vo l t hasz -
n á l v a j u t á n y o s á r b a n e l a d ó . 
Értekezhetni a kiadóhivatalban 
vagy Nagy József  kórházi fel-
ü g y e l ő n é l Gyergyószentmik lóson. 

Egy 9 - l óe rös moto rcsép lö g a r n i -
t u r a é s g y a p j ú f á s u l ó  t e l j e -
s e n j ó k a r b a n , e l a d ó . É r t e k e z -
h e t n i M e s k ó J a k a b t u l a j d o 
n o s n á l , M a d é f a l v á n . í ^ t 

I f i a r i Á  ü z l e t h e l y i s é g . Kossuth Lajos 
I \ i a U U és Apafft-utcák  sarkún lévő ház-

ban a Mcrza Itazső-féle  Üzlethelyiség 
folyó  évi október IIŰ 1-ére k i a d ó . 
Cim: ScliierFerenc kir. mérnők, Nagy-
várad, Schlauch-tér 7. szám. 2-5 

CIŰUU haszuált modern lakberende-
zés, amely áll egy uri szobából. (Pa-
lisaDder fa),  egy ebédlő (dió), egy 
háló (szilfa)  és egy konyhából. Cim a 
kiadóhivatalban. 1 _ 

Modern kutépités. 
U j k u t a k é p i t é s é t c e m e n t g y ü r ű k -
k e l , s ü l y e s z t ó r e n d s z e r r e l s k i s z á -
r a d t r é g i ku f  i k l e n n e b b s ü l y e s z -
t é s é t j u t á n y o s á r o n e l v á l l a l o m . 

Nagymihá l y Sándo r , 1 4 
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

K é z i m n u k a s z ö v e t m i n t á k k a l k é s z s é g e s e n s z o l g á l ! 

RAIÚGPII Priffvűc  k é z i m u n k a ü z l e t e , r ö v i d , s z ö v ö t t é s 
DWlootu r i l g j C O k ö t ö t t á r u k , B r a s s ó , K o l o s t o r - n t e a 2 9 . 

Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép válaszlókban, milieu, futó,  divánpáraa 
és gobelin képek. 

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

V>ua vnlnH'/ték lérll, mii i's gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 
imdingok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet raiutákkal készségesen szolgáL 35—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
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HALLÓI ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Épi tés i a n y a g r a k t á r , vasbe ton , m i i kö - és c e m e n t á r u g y á r . 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, bogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-atoa 48. szám alatt nagy épitési anyagraktár t r ende l t em be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönBég részére min-
dennemű épitési anyagút jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eazközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valádl aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarlt btrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kauesuk-aszfnlt  nedves falak  éa lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány é9 carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéBeket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkaríkák betonból -80—100, 1'20, 1-60—2 00—3 00 és 4'00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom Bűlyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gózűzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mükőlépcsík, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itaté- és etetőváluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas ÍBtállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alitét lemezek. Kéméay- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton Btb. bur-
kolt'tok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyi'iztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Gsikszereda. 
19-52 

fl  nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Bécsi és budapesti körutamból hazatérve, szíves tudomására hozom a nagyér-
demű liölgy közönségnek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levó' 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

NŰ1 KAbAP D1VATTERMET 
* * * * * * * * * * * ÉS MODELLEK SZERINT * * * * * * * * * * * 

FÜZŰKÉ5Z1T0 MŰHELYT 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi modell-kalapokat, úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikket. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses diszitését és át-
alakítását. Gyászkalapokat raktáron tartok. Mérték szerint készítek megfelelő  módon: 
fűzőt,  haskötőt, hátegyenesitőt és melltartókat; minden e 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 5amuné női kalap divatterme Csíkszeredában 
24—26 
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6ÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
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ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
10 nap alatt elkészíti. nmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHn 52 

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

anyagot el- és visszaszállítja. —-

Inga-, fali-,  ébrentö- é« —bórák állandóm nagy raktáron, 

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

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket jjj 
B azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Uinden 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: 

BRLZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L-utca. 
50-52 

Óralánook, gyürftk,  faibevalók,  ssemflregefc  éa hőmérők állandóan kaphatók I 

Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
Ha azt akaija, hogy nyugodt álma, jó étvágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK DRÉNER-SÖRT I6YÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lökben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ö r a l c t á x C e U r v á i m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  c sapo lá s — 

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

(15) 26-52 
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Van Bzerencsém a nagyérdemű közönség bec9es figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség' 
gel vállalom ég ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szíves figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, bogy a kocsik, valamint 
minden e szakba vágó mnnkák javítását el-
vállalom. Magamot a mélyen tisztelt közön-
ség jóindululatn pártfogásába  ajánlva, marad-

_ tam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

ţ | 17-26 
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1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Van szerencsém a t hölgyközönség szives tudomására hozni, !<ogy a mamzelem 
P á r l s b a n volt tanulmány utón, a honnan február  hó eisején jött vissza. 

SZEZONSZERÜ UJDONSÁÓOK 
március hó elejétől már raktáron vannak. Szinházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t, hölgyközönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

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

49—52 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
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Budapest, VáczI-körut 53 sz. 
- - - --- Alapítási év 1884. -

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

65,100,160,300 és 620 liter Űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMafozo  üstöt. 
100- 400 liter Űrtartalom. — Az n j 
szeszadótörvény előírásai szerint. 
Angol marha- és lényiré-

gépek és ollók. 

Vegytisztítás. 
Nói és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj, degenyeg, szurok, tenta, zsir, 
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-
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

O i b 4 a T i a e a e , 
férfi  szabó és vegytisztitó, Csíkszereda, 

Rákóczi-utca 16. Bzám. 9-26 

>il'MI' >ll'll' 'llAll' Ml' Ml' 'II' <H"I|- >UAUA||AUA|I<MI>: <|l> j<»' 'II' >11' <11« >11' <11' >11' <11. <ll« <ll' 'II' >H' <!!• 'II'>11'>11 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, bol az összes raktáron levő to"U.torolcat, úgymint: 

EBÉPLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRCARNITURÁK, DÍVÁNYOK ÉS MAPRACOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  yramafonok  és  lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 ós 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
27 frttól,  gramafonokat  20 írttól és kerékpárokat 55 frttól  fennebb  árusítom. 

| VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK-  ÉS CRAMAFONOK-
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a legjutá-
nyosabb árért  eszköxlék,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

Mlndentéle asztalos-, kárpitos- és dlszltömunkákat elvállalok. 
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VIPOR ÉS TÁRSA (5ŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMON 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m.: 

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

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l á n d ó a n i capba tó . 39-52 

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

Hosszurovó Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartóssága, Igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
Portland cementgyárnál Kugler éa Társai, Brassóban. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




