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Iparfejlesztésünk főiránya. 
(P ) A Székely Társaságok Szövet-

ségének VII. csíkszeredai kongresszusán 
esett legutóbb s ió a osiki iparról- Szak 
avatott helyről legnagyobb elismerésre 
méltó jó indulattal kezelték ügyünket. 
Sót bízhatunk e jó iodulatban majd a 
kivitel tartama alatt is. Legyen szabad 
azonban e helyen elmondani ami véle-
ményünket is. 

Tagadhatatlan, hogy Csikmegyének 
a faipar  mellett ma is tengődő kőfejtő 
ipara, egy két faluban  még házi ipara 
is van. Ezeknek fejlesztése  emminens 
érdek. Kiaknázatlanok kő- és márvány 
bányáink. Iránytévesztett agyagiparunk. 
Házi szövőiparunk kihalóban. Itt tenni 
kell valamit. 

Nagy iparunk mindössze a balán-
bányai rézmüveket — melyek megindí-
tására még mindig késik a duzzadt er-
szénytt francia  — leszámítva nincsen. 
Egy-egy Ötévenként visszatérő gondolat, 
egy-egy füstbe  ment terv valamennyi. 
Csupán arra volt jó, hogy annak idején 
megjelenhessék ennek kapcsán egy hír, 
hogy fognak  építeni celluloze gyárat, 
lengyárat, téglagyárat, bőrgyárat. És 
aztán elölnek a kezdeményezők: pénz 
nincs, közöny az — az van. 

Fejlesztésre esakis a természetes 
alapon fejlődött  meglévő faiparunkat 
tartjuk alkalmasnak. Csikmegye az or-
szágban legnagyobb fatermeló  területek-
kel rendelkezik. A vármegyének magá-
nak 51.868kat.hold.kiterjedésű erdőségei 
vannak. Községek, egyházmegyék és 
más jogi személyekkel együtt Összesen 
349 291 kat. holddal rendelkezik. Vagyis 
egész területének 43 32 százaléka erdő-
ség. Ezzel el van dOntve iparfejlesztő 
sQnk iráuya is. Csakis a faipar  ment-

heti meg Csíknak  székelységét  és fo-
kozhatja  a vármegye erejét számban 
és erőben. 

Kisiparilag lehetne foldolgozni  a tfy 
Kádár iparos alig van a megyében. 
Előbb elviszik fánkat  és vissza hozzák 
a késs terméket. Pedig Csikmegye az 
egész országot egyedül elláthatná kádár 
ipari termékeivel. Csak egy kis forgó 
töke volna szükséges — és kereske-
delmi szakértelem. Nagyban való elő-
állításnál olcsóbb lenne a munkabér. éH 
a mai szállítási viszonyok mellett a fel-
dolgozott fatermék  még sokkal inkább 
birja a szállítást, mint a primitív feldol-
gozásu deszka. 

Épület-asztalos Csikmegyében arány-
lag kevés van. Pedig ezt sjlfkal  jobban 
fizetik  manapság. É j tisztességes keres-
kedelmi hasznot vághatna zsebre a köz-
vetítő ia, aki a csiki asztalost a buda-
pesti vagy szegedi építőmesterrel Össze-
hozza, csupán a szállítási dij különbö-
zetből, amely a nyers anyag és a kész 
ajtó és ablak szállítása kOzOtt jelentke-
zik. Hisz Budapesten, vagy akármelyik 
nagyobb vidéki városban alig győzik a 
megrendelést. Azt pi-dig Csíkban ép ugy 
el lehet készíteni, mint pl. a Kőbányán. 
Csupán egyes typusok készítése volna 
ajánlatos. Konyha bútorokért nagyon 
sokat fizetnek  a városokban. Ez éppen 
olyan cikk, mint az előbbiek. Igaz, hogy 
ezekhez a megrendelés nélkül való dol-
gozáshoz pénz szükséges. D<Í lehetne 
ezt talán szövetkezeti  uton is előterem-
teni. — Sót a takarékpénztárok is adná 
nak a kész áiukra előlege.'. Egy ember 
ezt nem csinálhatja meg. Ide sok egyön-
tetű akarat és kitartó munka szükséges. 

A kádár és asztalos szövetkezetnek 
szüksége volna közvetítő  kereskedőre. 
Egy egész nagy szervezetre. Kereske-

delmi és ipariskolát végzett fiatal  erőkre. 
Ezért  kellene  a vármegyének  faipar 
iskolát  felállítani.  Ellátni azt szüksé-
ges kereskedelmi tanfolyammal.  A ne-
velési alap talán erre is való volnál 
Hisz  az ipari érdekeket  a revindikált 
havasokat  visszajuttató  királyi  kéz-
irat is hangoztatja.  Eleget áldozott a 
vármegye a gymasiumra, gondoljon 
már ipar és kereskedelmi  iskolára  is ! 
És pedig elsősorban faipari  iskolára. 

Gyáriparunk létesítésének előfelté-
telei hiányzanak. Bányaiparunk és mint 
hangsúlyozva volt különösen kóíparunk 
kifejlesztése  mellett csupán csak papír-
gyártásra gondolhatunk. Cellulose és 
pnpirgyár felállítására.  Fejlődő kultu-
ránk, napról-napra fokozza  papirszük-
ségleteinket. És Magyarországon talán 
mindössze csak két gyár fedezi  e szük-
ségletet. Azok is eltöltik idejüket a 
finomabb  divat cikkek elóállitásávul és 
hazafias  bombasztoktól hemzsegő te-
kintélyes számú lapjaink idegenből  ím 
portálják  papirukat.  Egyfelől  a löz 
szükség, másfelől  a mi faböségünk  egye-
nesen predestinálnak előbb egy cellu-
lose, majd egy papírgyár felállítására. 

Nem mondjuk, hogy e mellett nincs 
jogosultsága a többi tervezett ipar-
ágaknak. Tárgyaljanak felőle,  dolgoz 
zanak raj ta minél több eredménnyel, 
dú ipari fejlődésünk  csak azokon az 
alapokon nyugodhat, a melyet a ter-
mészet maga kínál felénk  : erdeinken. 
Kis és nagy iparunk egyaránt. Csak 
ezek kifejlesztése  ulán, majd ha a nép-
sűrűség oda fejlődik,  hogy fogyasztá-
sunk fenu  tudja tartani ő k e t : csak 
akkor jött el az ó órájuk. 

Addig pedig csak egy jelszavunk 
lehet: ne exportáljuk  érdekeinket, 
hanem dolgozzuk  fel  itthon magunk  I 

A székely néprajzról. 
A csíkszeredai székely kongresszu-

son ismét szóba hoztam a székelység 
néprajzának ügyét, Az elnökség nem 
igen értette meg intenciómat De a 
közgyűlés elfogadta  ezt ax ajánlatomat, 
hogy a jövő évi közgyűlés elé részle-
tes tervet terjeszszek. Néhány illetékes 
ember, első sorban a székely kiren-
deltség nugyconcepcíója vezetője s né-
hány tanár, aki eddig is foglalkozott 
rokon eszmékkel, rokonszenvező érdek-
lődéssel fogadta  igénytelen felszólalá-
somat, biztattak a cselekvésre és köz-
remüködójót ígérte. Meglehet, hogy a 
székely szövetség elöpataki közgyűlé-
sén nemcsak tervezetet mutatok be-
hanem már előmunkálatokról is besiá, 
molhatok. 

A Csiki Lapok szerkesztősége most 
is, mint mindig nagy jóakarattal fogadta 
ezen ügyhöz való hozzászólásomat éa 
helyeslő s továbbfejtő  megjegyzésekkel 
kizérte a minapi felszólalásom  közlését. 
Anélkül, hogy a székely néprajz és a 
csiki muzeum fogalmát  és lényegét most 
behatóbban tárgyalnám, a történeti foly-
tonosság kedvéért röviden érinteni aka-
rom ez ügyben való állásfoglalásom 
hisztorikumát és az esetleg várható fej-
leményeket. 

Több mint negyed százada szaka-
datlanul agitálok a hazai etnografia 
érdekében. Nem egész eredménytelenül. 
A székely néprajz ügyével is regebben 
foglalkozom.  Már 1891. december 7-én 
tartottam Sepsiszentgyörgyön előadást 
az etnografliáról.  Egy évvel később 
(1892. XII. 24. Székely Nemzet) ismét 
felszólaltam  ezen ügyben. A Székely 
Nép 1907. pünkösdi számában szózatot 
tettem közzé „A székely néprajza cim-

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

Szomorú halál. 
Zengey egyike ama ritka földbirtokosoknak, 

kik óriási vagyonokat nem saját kényelmük és 
személyeik eszközénél tekintik, hanem örök-
ségük jövedelmének legnagyobb részét szegé-
nyebb embertársaik jóllétének előmozdítására 
fordítják;  egyike azoknak, kik boldogságukat 
mások boldogitásában keresik és találják. 

Nap-nap után keresi fel  a segítségre szo-
rultakat, órákig elüldögél a dülledezó, bűzös 
levegővel telt füstös  viskókban, vigasztalva a 
beteget, bátorítva a csüggedót, segítve a BZÜ-
kölködóL O, hí hozzá van szokva nagyszert! 
kastélya illatos, fényes  berendezésű tágter-
meihez. 

Nincs család, nincs ember. És községben, 
ki mindennapi imájába ne zárná a jótékony-
ságot mindig a maga helyén gyakorló önzet-
len Zengey nevél Valódi atyja községe né-
pének-

Őszinte szeretetének és ragaszkodásának 
fényes  tanújelét adta a község néhány hónap 
előtt. midőn Zengey otthonába hozta hón sze-
retett, fiatal,  szép hitvesét 

Milyen kedves benyomást gyakorolhatott a 
szeretetteljes fogadás  a fiatal  úrnőre. Valósá-
gos diadalmenet volt ez. A község előtt ki-
fogják  a négy gyönyörű pejt a hintóból s az 
volt a legboldogabb, ki helyüket elfoglalhatta. 
Igy vonták a kocáit a fűvel,  virággal hintett 
egyetlen utcán. a szegényes házak taleaggatva 
1 gkűlönfilébb  virágokkal tarkított koszorúkkal. 

A szívből jövő viharos éljenzés jólesett a 
fiatal  szerelmeseknek. 

És mindezt az egyszerit alig-alig iskolázott 
parasztnép rendezte. 

De megkapták jutalmukat. Ha apjuk volt 
Zengey, anyjukká lett Zengeyné. 

A férj  és feleség  vetélkedett a jótékony-
ságban, s ez oly boldoggá teszi őket... 

Egy idő óta azonban Zengeyné nem lát-
ható a kunyhókban többé. Zengey is csak 
olykor-olykor vetődik egy és más házba, de 
nem mosolyog többé és nem időzik soká egy 
helyen. Segít és inery tovább buBan, magába 
mélyedve. 

.Beteg*, suttogják az emberek félénken, 
szomorúan, mintha tartanának tőle, hogy a kas-
tély csendjét megzavarják. 

Csakugyan beteg. Beteg az áldott jó urnő. 
Az orvosok zord, vésztjosló arcokkal járkálnak 
kl és be, mintha nem bíznának többé tudomá-
nyukban és mondani akarnák: nincsBegltségI 

Nincs segítség!... A szép aBSBzony most 
vívja utolsó tusáját a halállal, a kegyelmet, 
irgalmat nem ismerő, a szegényt, gazdagot, 
jót, gonoszt egyaránt üldöző halállal és a ha-
lál győz.-

Ott fekszik  a szegény, kiteritve a rava-
talon. 

A ravatal előtt keresztbe font  karokkal áll 
a flatai  földbirtokos.  Nem sir nem könnyezik, 
száraz szemmel nézi, hosszan nézi elveszett 
legdrágább kincsének földi  maradványát, imá-
dott nejének bolttestét nézi, mintha szemével 
akarná feltámasztani. 

Ott áll mereven, mozdulatlanul, lába mintha 
gyökeret vert volna fényes  padlóba; szobor-
nak látszanék, ba ajkának egy-egy szép, arcát 
eltorzító, fájdalmas  rándulása el nem árulná a 
benne dalé harcot 

Körtllötte némán, láb újhegyen forgolódnak 

a kisírt szemű cselédek, nem merik ót fájdal-
mában zavarni. 

És ő nem hall, nem lát semmit, csak a 
ravatalt és az azon fekvő  drága halottat.. 

Nesztelenül kinyilik az ajtó, melyen neháy 
szomorú arcú paraszt ember lép a halottas 
szobába. A község elöljárói, részt akarnak venni 
jó uruk fájalmában. 

A bíró beszélni kezd: 
— Szeretett nagyságos urunk I... 
Nem birjá tovább, erőt veBZ rajta is fájda-

lom. A kérges tenyerű, egyszeri! embernek is 
van érző szive, nem tarthatja vissza fájdalmá-
nak kitörését, könnyei megerednek, hangja 
elhal remegő ajkán. Hangossn zokognak tár-
sai is. 

Az emberek néma tokintetet váltanak egy-
mással, mely azt látszik mondani: itt más vi-
gasztalóra van szllkség és nesztelenül, amint 
jöttek, elsompolyogtak, szemleslitve, mintha 
Bzégyenlenék fájdalom  okozta gyengeségüket, 
könyeiket... 

Újból nyílik az ajtó. Bejön a lelkész, vigaszt 
nyújtandó a csiiggedónek. 

— Nagyságos uram I — mondá hallk 
hangon. 

Semmi válasz. 
— Nagyságos uraml 

— Nagyságos uram I — Ismétli harmadszor 
kezét Zengey vállára téve. 

Mintha villanyUtés érné, hideg borzadály 
futott  rajta végig, aztán megfordul  és kérdően 
tekint a háborgatéra. 

— Isten adta, Isten elvette, vigasztalódjék! 
— Nem volt Jóga elvenni — tört ki. Zen-

geyból tompán ma az első szó. 
— Isten igazságos. 

— Nem igaz, nem igaz, elrabolta minde-
nemet. 

— Bízzék kegyelmében. 
— Nem hiszek benne — folytatá  tompán. 
A lelkész szive mélyében megrendült s ká-

romló szavakra, jővén azok a mindig oly is-
tenfélő  férfiú  ajkáról. 

— Atyám bocsáss meg neki — mormogja 
fogai  között és letérdepel a ravatal elé, hogy 
fohászát  küldje a Mindenhatóhoz a halott lelki 
üdvéért... 

— Ki vagy ? Mit akarsz ? — kiált, jobban 
mondva, lordit Zengey éa fenevadként  veti 
magát a térdelő lelkészre, s körülfonván  ujjait 
nyaka körül, azt fojtogatni  kezdi. 

A meglepett (elkéBznek a rémület erőt köl-
csönöz és egy erőszakos rántással kiszabadulva 
az őrült kezeiből, a szomszéd szobába me-
nekült 

Nem Qld'Jzte senki. 
—Megőrült! — suttogja magában reszketve. 
A halottas Bzobábólegy percnyi zaj, aztán 

tompa zuhanás hallatszik és minden elcsen-
desül. 

A nyugtalan lelkész óvatosan felnyitotta 
az ajtót. Iszonyú látvány tárul elé. Zengey a 
földön  hever és karjaiba zárva a ravatalról 
levett holttestet. 

Közelebb megy. 
Zengey arca mosolygó — de szive nem 

ver többé. 

Az écsi kriptába egyszerre ketten vonalnak 
be: férj  és feleség.  Zokogva, jajveszékelve 
állja körűi a község népe a két koporsót, mely 
magában rejti a két nemes szivet, a két jó-
tevőt, ki annyira szerette egymást, hogy még 
a halál Be választhatta el őket 
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mei. Bit közölte u .Erdélyi Kárpát-
Egyesület gyergyóazentmiklósi kflzgyű-
lési meghívója, s .Magyarország' (1008 
IX. 27. a .Brassói Upokf .  a* .Udvart 
hely* stb. Erre r e fMtd l t tn 
Lapok- ban ( 1 9 0 8 / X . K) 
azt az E. M. K.^S. igazgató-
is. As 1907. Bitkufy  " 
ból is ssóvá tettem a székely muzeum 
és néprajz agyét (Székely Nép, 1907. 
V1U. 84). 

Mint az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
népraj muzenmának tb. igazgatója ál 
landóan törődtem a székely néprajzzal. 
Már 1900-ban memorandumot terjesz-
tettem az E. K. E. elé, melyben be 
hatóan kifejtettem  a székely néprajz 
megírásának fontosságát  és sürgősségét 
és a megalkotás részletes tervét is. Ez 
a tárgy fel  volt véve az EKE. 1908-iki 
közgyűlésének napirendjébe is. A tár-
gyalás azonban elmaradt. 

A székely néprajzról rendszeres elő-
adást jelentettem be az idei csíkszere-
dai székely kongresszusra is. De akkor 
a tárgysorozat már véglegesen meg 
volt állapítva, s igy csak Hankó fel-
olvasásához a való hozzászolás címén 
szólalhattam fel  röviden ezen agyben. 

Ami kalönösen a csiki néprajz és 
muzeum agyét illeti, ebben ezelőtt 11 
évvel próbáltam propagandát kifejteni. 
Mikó Bálint akkori főispán  fóuri  házá-
nál egybegyűlt előkelő  társaság elótt 
előadást tartottam e témáról. Majd cikk-
sorozatot irtam, melynek első része a 
.Csiki Lapok* 1902. évi 1., 3., 7. és 
12. számaiban jelent meg. De fejtege-
téseim nem találtak élénkebb vissz-
hangra, s ezért akkor abban hagytam 
e dolog mozgatását. 

Most azonban ismét elővettem. Szé-
kely faktorokkal  való közvetlen érint-
kezésem azt a reményt keltette ben-
nem, hogy a helyzet és a felfogás  némi-
leg kedvez az Ogynek. S magam is 
közelebbről esetleg olyan helyzetbe jut-
hatok, hogy személyesen és intenzivebb 
módon részt vehetek as előkészítésben, 
sőt talán a kivitelben is. De erről majd 
máskor. 

Most első sorban a t. Szerkesztő-
ségnek becses lapja idei 36. számában 
kongresszusi felszólalásomra  tett szives, 
jóakaró megjegyzéseire kivánok rövi-
den reflektálni. 

bizottság (vagy helyesebben! kOayvki»AÓ 
cég) munkadfyképen  követel, ba a kö-
zönség összeadja ast » kh»". a m i * 
megrendelné a m e g y e r i monografi 

Urozalb 'an tódandó,%n<ifraBáját, 
«•aguk intéSSék a 
jának megiratását és Kiadását sokkal 
értékesebb és esgyobb munkát alkot-
hatnának, melyet mégis nem 16, hanem 

koronával adhatnának szegényebb 

Az etnográfiát  én is ugy értelmezem, 
mint ezen észrevételek. T. i. legtágabb 
értelemben. Tehát kölönös tekintettel 
az antropogeograflára  és gazdaság tör-
ténetére, a szociologiára és demográ-
fiára,  sót a történelemre is, főképen  a 
mennyiben az etnologiai problémákat 
vagy kultur történeti fejleményeket  vi 
lágit meg. A tulajdonképpeni székely 
nemzeti történelem külön nagy tudo-
mányos feladat,  mely nagyrészt már 
meg van oldva. Ennek eredményeit 
természetesen fel  lehet és fel  kell hasz-
nálni ugy székelység egyetemes nép-
rajzában, mint Csikvánnegye kQlön 
monográfiájában. 

Én természetes végcélnak ugyanis 
a székelység egyetemes etnograBáját 
tekintem. Az egész székely népnek ösz-
szefoglaló  ismerete és áttekintése nél-
k01 nem is lehetne megírni egyeB ré-
szeihék rendszeres és okfejtó  etnog-
ráfiáját.  De viazont azt is helyeslem, 
sőt már régen hirdettem, bogy e nagy-
szabású munka legcélszerűbben Csíkból 
induljon ki. 

Némileg eltérő a véleményem az 
országos monográfiái-bizottságra  nézve. 
Ez igen tekintélyes, érdemes és tudós 
emberekből álló. De as lényegileg üz-
leti vállalat, mély némiképen gyárilag 
dolgozik. Azok a megyei monográfiák 
igen jól megirt, díszesen kiállito«,gaz-

- dagon illusztrált, aránylag drága köny-
vek, amelyek agyesen, érdekesen, nép-
szerűen, de ^általában felszínesen  is-
mertetik az egyes megyéket. Tudomár 
nyos értékök azonban kevés, forrás 
nranfcákut  nem tekinthetők 
1 Ha t megye rászánja á i t az dssze-

g e t , a m i t ,aití o r s z á g a mono^rafl». 

embernek is. < 
Monografia  (egyedirat) különben va 

lamely témának szigorúan tudományos, 
rendszeres és módszeres, kimentő 
t á r g y a l á s a . Ilyen éitelemben pe 
dig azok az úgynevezett megye'  mo 
nografiák  épen nem monográfiák. 

Kik iiják és írassák meg a székely 
nép vagy akár osak Cslkmegye etnog-
ráfiáját,  azt most nem tárgyalom a 
Székely Társaságoknak azonban csak 
erkölcsi támogatására száraitok. A csík-
szeredai gyűlésen emiitettem, nem is 
tehettem formális  és konkrét indítványt. 
Hiszen a tárgy nem volt napirenden. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy az 
nem egy ember munkája. Szakszerű 
tervezet alapján, részletező kérdő és 
gyűjtő ivek utmutatása mellett, esetleg 
mintadolgozatok példaadásával több évi 
tanulmányra éB készülődésre, anyag 
gyűjtésre és előmunkálatra lesz szűk-
ség, mielőtt hozzá lehet fogni  a fel-
dolgozáshoz és szerkesztéshez és később 
a kiadáshoz. 

Ha bizonyos illetékes tényezők ré-
széről biztatást nyerek, közelebbről ki-
fejtem,  hogyan gondolom és a kezde-
ményezést és a munka szervezését. 

Kolozsvár, 1912. IX. 8. 
Hermann  Antal dr. 

A Székely Társaságok Szövetségének Csík-
szeredában 1912. évi augusztus hó 26-án tar-
tott nagygyűlése alkalmából rendezett Székely 
ipari kiállításon miot kiállítók resztvettek éB 
kitüntetésben részesültek a következők: 

Balázs Mózesáé Csikszentkirály e. o., Bor» 
Ádámné Csikszentkirály d. o., Böjthy Qáborué 
Csíkszereda d. o., Caiszér Áronné Csikszent-
király d. o., Csiszér Juliánná Csikszentkirály 
d. •., Demény Irén Csíkszereda d. o., Demes 
Istvánné Csikszentimre e. o., Farkas Ilona és 
Jolán Csíkszereda d. o., Grosztnann Ödönné 
Csíkszereda k. o., Gál Ferencné Caikezentm ár-
tón d. iL, Gombos Litvánná Csikszentkirály d. o., 
dr. Imecs Jánosné Csíkszereda d. o., Keresz-
tes Alfdrásné  Csikszentkirály d. o., Kovács 
Juliánná tanítónő Csíkszereda k. o., Kovács 
Juliska Csikverebes k. o.. Kozma Józsefné 
Csíkszereda d. o., Klein Olga Csíkszereda d. o., 
László Imréné Csikszentkirály d. o„ Löwinger 
Vilma Csíkszereda e. o., Uaraschki Erna polg. 
isk. tanuló Csíkszereda d. o., Maraschki Ró-
bertné Csíkszereda k. o., Lukács Juliska Csik 
szereda d. t., Merza Jánosné Csíkszereda e. o., 
özv. Purtik Lajosné napszámos Ditró d. o. és 
10 korona, dr. Tauber Józsefné  Csíkszereda 
k. o., Tánczos Mlklósné Csikszentkirály J. o., 
Kovács László kereskedő-segéd Csíkszereda 
k. o. és 10 korona, GrUnwald Dezső gimná-
ziumi tanuló Csíkszereda e. o., Szultán János 
Csíkszereda il o . Bíró József  fényképész  Csík-
szereda d. o.. Szakács Ferenc múszövó Kászon-
feltis  d. o., Milller Auguszta Csíkszereda e. o., 
Balló Ferencné Csikszentimre i . o., id. Haj-
nód Józsefné  Csikszernda k. o., Ligeti Samuné 
Csíkszereda d. o., Ambrus György női szabó 
Csíkszereda k. o. és 10 korona, Orbán Emma 
Csíkszereda e. o., Orbán Vincénó női szsbónő 
Csíkszereda e. o., Ambrus György férfiszabó 
Csíkszereda e. o., Ádám József  férfiszabóCalk-
ssereda e. o., Lajos Árpád szabósegéd Csik-
sseredá e. o., Bakcsl Ferenc férfiszabó  Csík-
szereda k. o. és 10 korona, Bartba Ignácz 
férfiszabó  Csíkszereda k. o. és 10 korona, Bodó 
András férfiuábó  Szépvlz k. o., Dóczi János 
férfiszabó"  Csíkszereda d. o., Kádár Miklós 
férfiszabó  Gyergyószéntmlklós fc.  o. és 10 kor., 
Orbán Tivadar férfiszabó  Csíkszereda d. o , 
Orbán, Vince férfiszabó  Csikszereda e. o., Pé-
ter AÖdrás féMtaabó  Vârdotftlva  e. o., Gidró 
Mátyás szűcsmester Csikmşdaras d. o_ Aponyi 
Károly szűcsmester Csíkszereda k. o„ Máthf 

•) Jelmagyulkatl *. WHllUMiS <*lnt, mwí okirat, k. o. kltBatqítf,  pttflţfc,  ...[ di 

tytBvf.  n<( kalap késaitó CsUmnered* k. 
Horváth J á ^ ' k a l a p o S ^ t e r lOMÍkaseredak- o-, 
Strasser Jóiaef  kalapoií&pster j Gyergyteéent-
mlklós k. o^ Blénesy, Béná&fes  Koroj^ ci-
pészmesterék: Gyergyóaj^tojUsjós d. o., .©eut-
sebek iBtván cipészmé^Rr SjjergyÓBsittmlk 
lós d. o., UJ. F e r e n c i Ignác* cplsmadláníMter 
Bsépviz d. o., Kristóf  Albert cipéomeMer 
Csíkszereda d. o., László Imre cipéBzmester 
Csikszentkirály d. o., Mándel Béla cipészmes-
ter Csíkszereda e. o., Rancz Imre cipészmester 
Csíkszereda d. o., Salló Pál cipészmester Csík-
szereda d. o., Szőcs Áron cipéBzmester Gyer-
gyószentmiklós d. o.. Varga János cipész Gyer-
gyószentmiklós e. o., Hencz Károly csizmadia 
Taplocza d. o. Vadai János kötélgyártó Csik-
Bzentmárton k. o., Rácz István Bzijgyártó Csík-
szereda d. o. és 20 korona, Dazbek Sándor 
tímármester Csiksztdomokos k. o.. Deák Ignác 
timármester CsikBzentBimon d. o., György Ger-
gely bőrdíszműves Marosvásárhely k. o , GrUn-
wald Dezső órástanonc Csíkszereda e. o , Far-
kas Ignác órássegéd Csíkszereda e. o., Kiss 
Péter órástanonc CsikBzereda e. o., Mátrai 
Ignácz órásmester Csíkszereda e. o., Orbán 
Ignác kosárfonómester  Csikszentmihály k. o. 
és 30 korona, Antal János asztalossegéd Csik-
dánfalva  d. o., Baricz Imre asztalosmester 
Karczfalva  k. o. és 20 korona, dr. Élthes Béla 
járásorvos Csíkszereda k. o., Bíró József  asz 
talosmester Gyergyóazentmiklós d. o. és 20 
korona, Vaszi Péter esztergályoBmester Csik-
Bzereda d. o., Lukács István ácsmester Gyer-
gyószentmiklós k. o., Szabó Ferenc kárpitos-
mester Csíkszereda d. o., László József  laka-
tosmester Csíkszereda d. o., Nagy István la-
katosmester Csíkszereda k. o. és 10 korona, 
Paál András lakatosmester Csíkszereda k. o., 
BerkovicsSamu bádogosmester Csikszerda d. o , 
Balla Sándor kovácstanonc, d .0. Csíkszereda 
Balog Kálmán kovácsmester Kozmás d. o. és 
20 korona, Gál József  kovácsmester Zsögöd 
d. o., Gidró Gyárfás  kovácsmester Karczfalva 

o. és 10 korona, Veress István kovács-
mester Csatószeg d. o., Szemeijay Ferencz 
könyvkötőmester Csikszereda d. o, Helwig G. 
János pékmester és kávés Csikszereda k. o., 
Wilk János múkertész Csíkszereda k. o. éa 
20 korona, Simon Mihály turógyáros Kozmás 
k. o., Szakács Ferenc méhész Kászonfeltlz 
k. o. és 20 korona, Lukács Ferenc cserép-
kályhás Várdolfalva  d. o., Boda István cse-
répgyáros Csikszentmárton d. o., Vaszi Mihály 
lakatosmester Csikszereda k. o., Laczina Vil-
mos címfestő  tanuló Csíkszereda k. o., MeBkó 
György múasztalosmester Csikszereda k. o. és 
10 korona, Salamon Lajos kerekesmester Csík-
szereda d. o., VereBS Márton kerekesmester 
Zsögöd d. o., Orbán Gáspár kovácsmester 
Csíkszereda d. o., László Lórincz kovácsmester 
Csikszereda d. o., László József  if],  lakatos-
tanonc Csikszereda d. o., Máthé István kovács-
mester Csíkszereda k- o. és 10 korona. Szabó 
János kárpitossegéd'Csikszereda d. o., Tamás 
Balázs kovácsmester Csikszereda d. o., Dávid 
Jánosné Csikszentimre d. o., Veress Irén Ditró 
k. o.. Filstös Sándor tanító Csikszentgyörgy 
k. o. és 20 korona, Lázár Izabella Bodola d- o., 
Lajos Béla műkedvelő Csikszereda d. oki., 
Brassai Károly gimn. tanár Várdotfatva  k. o., 
Dávid Istvánná Csíkszereda d. o., Perényi Ida 
Csikszereda k. o., Szentpály Gáborné Csik-
szereda d. o., Bíró Dénes vendéglős Csíksze-
reda d. o., Fejér Emil gimn. tanuló Csíksze-
reda e. OH. Tuma Margit elemi iskolai tanuló 
Csikszereda e. o., Fazakas Ignáczné Csatószeg 
k. o., Kolonics Violka Várdotfalva  k. o.v Péli 
Lajos tanító Gyimesfelsőlpk  k. o.. Bálint Lá-
zár szobrász Kassa k. o., Nagy József  tanító 
Gyergyóremete k. o. és 10 korona, Kertén 
Bála gimn. tanuló Csikszereda d. o., Hajnód 
János lakatosmester Csikszereda k. o., Faza-
kas Ignáczné Csatósseg k. o. és 10 korona, 
Salamon Dénes kerekestanoţc Csíkszereda d. o., 
Grell Károly pékmester CsikBzereda k. o, és 
10 korona^ Csiszér Juliska Csikszereda d o , 
Salamon Erzsébet Várdotfalva  e. o., Ambrus 
Déneaaé Várdotfalva  d. o h Csató János gimn. 
tanár Csikszereda k.o., Hajnód Margit műked-
velő Csikszereda e. o., dr. Szlávy Tibor főis-
páni titkár Csíkszereda k. o., Pálffy  Andráané 
Várdotfalva  e. o n Ambrus Juliska Viţrdqt 
falva  e. o., Áibé Anna Csíkszereda d, o. V, i 

A klállitáp kezdeményezője s megterejntője 
fibí  sorban dr. Ujlalusi Jenő Csíkszereda vfr 
ros, polgármestere. Az iráqbeli mnntt^i»^ fái 
nagjobbréssét, a bej^eotő Ívek Legysékb* 
foglalását,  a kiállítási c s o p ^ ö a ^ ^ l ^ 
^ k e l y l i ^ ^ ^ j g ^ t ó j r ^ D e . 

tiáUMÉ* rendel 
* izeUfeTmell 

:VÓ/Székely 
ipartestületi 

Rancz Gábor 
kerşfkţd0 
' " í u l í ' • 

voll 

il Károly gimnáziumi 
kHajnód Ignácz vá-

>ly igazgató tanító, 
'[, Ligeti Samu 
kedősegéd, Füó 
>bás Béla tanító 

A bíráló-bizottság 
ózsef  takarékpénztári 

igazgató elnöklete alatt Brassai Károly gimn. 
tanár, Hajnód Ignác városi számvevő,. Székely 
Károly igazgató-tanító, egyesületi titkár, Filó 
Károly ipartestületi elnök, Bedő József  ipart 
alelnök. Nő tagjai: Fejér Sándor allspánné el-
nöklete alatt Becze Imréné, Farkas Iairéné és 
Mártonffy  Mária. A bírálat a kiállítás befeje-
zése után augusztus hó 27-én tartatott meg. 
A kiállítók kösttl 26 elismerd okiratot, 67 di-
csérő okiratot, 48 kitüntető okiratot és ezen-
kivlll 21-en pénzjutalmat nyertek. Reiţer József 
kolozsvári gyufagyáros  1000 drb székely gyúj-
tót kUldött a kiállításra ajándékul. Ugy a 
csíkszeredai gimnázium igazgatójának, hogy a 
kiállításon a gimnázium internátusát a Nagy-
gyűlés megtartására a torna helyiséget áten-
gedte, valamint a rendező-és biráló-bizottság-
nak úgyszintén az összes kiállítóknak hálás 
köszönetet mond a rendező-bizottság szives 
érdeklődésük és fáradozásaikért  Az idő na-
gyon rövid volt a kiállításra, de azért elég 
szépen sikerült, dicséretet érdemelnek a vi-
déki iparosok és székely asszonyok a nagy-
számban való részvételért Csikszereda lparb-
sai közUI a női és férfi  szabók. A kerekes, 
kovács, lakatos, szíjgyártói kalapos, szűcs és 
kárpitoB iparosok. Kívánatos lett volna, bogy 
Csikszereda város iparosai kivétel nélklil részt 
vegyenek ezen kiállításon, mely különösen az 
ők érdekükben lett kezdeményezve és létre-
hozva. Azonban van remény arra, hogy egy a 
jövőben rendezendő kiállításon, kivétel nélkül 
mindnyájan részt fognak  venni s nem tartják 
VÍBBZB magukat sem az Idő rövidsége miatt 
sem semmi más okból. 

Hiba a gazdaságban. 
Igaza van a közmondásnak, bog}- nincs em-

ber hiba nélkül. Igy állván a dolog, lélektaui-
iag egész határozottsággal meg lehet állapit 
tani a következtetés alapján azt az igazságot, 
hogy tökéletes ember sincs a világon. Kbból 
pedig következik, hogy az ember munkája is 

a tekintetben tökéletlen. ÉrezzUk ezt mind-
annyian, s ezért törekszik az emberiség min-
den téren és szakmában az ész tudás szerszá-
maival legalább részben is tökéletesíteni az ó 
munkáját és azokat az eljárásokat, amelyeket 
kitűzött célja elérésének szolgálatába állított 
S bogy n hibákat észrevegyük, feltétlen  kel-
lék az, hogy vizsgálódjunk, érdeklődjünk ason 
dolgok iránt amelyek legalább szttkös lakókö-
rünkbe esnek, s ezek között is .fSképe^.  azok 
iránt, amelyek vidékünknek, népünknek spe-
ciális érdekeit szolgálják. Nem célom jelenleg 
arról beszélni, hogy pl. Székely népünk meg-
mentése tekintetében minő intézkedésekre volna 
szükség mert ez nagyobb emberek feladata.  Csak 
egy olyan állandó jelenségre kivánok rámutatni, 
amely ami kis gazdaságunkban mutatkozik, 
nem előnyére ennek, hanem hátrányára. Egy 
olyan hibára mutatok rá, amely a.maga; nemé-
ben nem épen olyan orvosolhatatlan Valonii, 
de ha nem törődünk vele, gazdaságilag feltét-
lenül hátrányos. 

Tessék megfigyelni  akárkinek egy kis mézfei 
Séta alkalmával, hogy elsősorban az utak men-
tén milyen szép, virágzó, áVagy magvakkal 
teljesen különféle  csipkék, béléndekek, a más 
gyomok és tövisek ékeskednek telyesen hábo-
rítatlanul, Légfdlébb  a kocsikerék végzi el kö-
telességét, midőn a szűk mezei, utak mentén 
álló káros gazdasági gyomai vényekből egyet-
egyet kiírt Hát .ez még tinaján volna. Hanem 
nézzük meg a kultúrnövényekkel elfoglalt  te-
rületeket, a szántóföldeket  J 

Egy jó része tele van csipkével kQiSnBben. 
Jön az aratási idő. Uitörténik a csipkével? Alnl 
a konstantinápolyi gazdátlan kutyával. Senki 
sem bánija. A legtöbb gazda igeaf  aenyi'hecs-
ben tártja a: markával együtt.. ugjr az egyik 
mint * másik Község hatásában. Ext bizonyítja 
• t a tény, hogy aj tulşjţlanaa * gabonát Ui-
rülöBe szépen lear^ja^ s.a csipkéi népen sér-
tetlenül ott hagyja. , As aztáa.pampáBan áU is 
uralkodik tovább, « mikw- vttorite magja meg-
éatK ás íosiladeziü kezé, »scél megtölti vele 

s I B ; M t án , ,4Yr«Té»m ,dúsan 
tenyészik. Alig lehet 
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a gazda öessegyUjti egy rakásba, hogy meg-
szárítva elégesse. 

8 hát a melyik községben rendszeresen 
ugarhutást is taitaiak fenn?  Olyan Cóipkeer-
Jöket lehet látni, hogy abban nemcsak a nju1, 
hanem talán a barlangi medve is meghúzhatná 
magát. Sajnos, még Sok helyen irtózik a nép 
attól, hogy az ngarhatást bevesse takarmány 
borsóval, azt tartva, hogy a földet  kisoványltja. 
Hát meghagyja, csipkének és kutyatejnek, 
amelyik még több táperót hnz ki a termó fdld-
liöl. Kbböl is látszik, hogy a gazdasági kultu-
ránk mennyire tökéletlen, B vele egylitt a gaz-
dasági munkánk la. 

És szomorú dolog, hogy sok esetben még 
ma is a törvények erejével kell a népet arra 
kényszeríteni, ami Baját javára szolgál. Ott 
van pl. közegészségügyi tekintentben a himló 
elleni védőoltás; ott van közgazdasági tekin-
tetben a beteg és elhullott állatokra vonatkozó 
intézkedés. Vagy felemlítem  azt, hogy milyen 
szigorral kötelezi a törvény a gyümölcsfa  tu-
lajdonosokat a hernyó fészkek  irtására. Bizony 
Jó volna, ha legalább megyei szabályrendelet, 
egy-egy önként létrejövő blrtokosságí szabály-
zat, határozat kötelezné a birtokosokat nem-
csak az nt meletti tövisek és gazdaságilag 
hátrányos dudvák — hanem a szöntóföldeken 
S kivált az ugarhatáron diszló nagymennyiségű 
eaipke (aszat) irtására is. Uílyen jó szolgála-
tot tenne tavasszal a vetés között az aszatoló 
vas, parlagokon pedig a kasza. 

De ezek is csak egy kényszerítő intézke-
dés mellett. Igaz, bogy nincsenek nagy gazda-
ságaink, ahol a gazdasági kuliura követeimé 
nyeinek megfelelő  telyesen intenzív gazdasági 
rendézert gyakoroljunk, a birtokrendezés is 
majd akkor következik be általánosságban ami-
kor talán már késő is lesz. De épen azért mert 
kevéske földünk  van, ezt a keveset legalább 
a sajátját felfogott  érdekünkben ugy kellene 
gondoznunk és oly tisztán tartanunk, hogy ab 
ban minél kevesebb tövis, kutyatej csengökóré 
és csonnolya — s minél több és hasznosabb 
gazdasági növény teremjék. Erélyes intézkedés 
a maga idejében többet, basznál mint a ker-
telés. Ki kell a népet józanítani a saját javára 
abból a maszlaghatásból, amelybe választások 
alkalmával nagyképű politikai hasugságok és 
ámításokkal ringattak. 

Nem baj, ba keserű is az orvosság, csak 
használjon. Péter  Sándor. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevesés. A vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter Lukács Antal képesített torna-
tanárt, a gyergyószentmiklósi főgimnáziumhoz 
rendes tanárrá nevezte ki. 

— Ssüret i mulatság. A csíkszeredai 
ipartestület és az ifjúsági  önképzőkör if|nsága 
október 13-án nagyszabású szüreli mu'atsâg 
rendezését határozta el. A terv Bzerint a mu-
latság az Európa szálló nagytermében fog 
megtartatni. Amidőn ezen mulatBágra felhív-
juk városunk közönségét nem mulaszthatjuk 
el azoa örvendetes körülményt felemlíteni 
amely szerint azehnult években ÍB kereskedő 
és iparos ifjúságunk  fényes  bizonyítékát adta 
annak, hogy válvetett erővel, összetartással 
sikerül a tánadalom minden rétegét Össze-
hozni és demonstrálni a széthúzás, a társa-
dalmi választó falak  ellen. A nemes törekvés 
csak ngy nyer méltánylást ha kivesszük ré-
Saiiafcet  abból a mulatságból ia a melyet tö-
rekvő ifjaink  nem a „Vigadó"-han hanem aa 
Bwéfáhaa  rendezaek. — A viszontlátásra. 

— Bsemelyi hirek. Nagybeteg Bibiczey 
Fareae terv. elnökünk, snlyee bajából, orvo-
saink dicsőségére felépült  Betegsége azonban 
annyira megviselte, bogy alapos utók urára 
van szüksége. Mint értesülünk október 1-én 
eltávozik 3 hónapra. Helyettes» Jensák János 
kir. HéW táMoi bitó lesz. 

— Hazajöttek a katonák. Az őszi ki-
rálygyakorlatok még a mnlt héten befejezést 
nyertek. A közei 100060 katona hazaszállí-
tása nem kevés gondol adott a Máv-nak. — 
Honvédeink a lik a győztes Kövess hadtest-
parancsnok vezetőnő alatt mentek a> ütkö-
zetbe, derekasan kivették részüket a bábo-
mból. Vasárnap reggel érkező vonattal vártuk 
haza a kifáradt  és nagyrészt teljesen elcsi-
gázott honvéd tartalékosaink csapatait. Azon-
ban a nagy esőzések folytán  etoaakadt vas-
úti vonalakén esak fáradtságos  átszállással é» 
nagy késéé után érkezhettek meg déMőtti 11 
órakor. Itthon- Mvé baj társaik fellobogózott 
diszkapon .isten hozott' felírással  fogadták  » 

hazatérőket, és dacára a szakadó esőnek nagy 
tömeg gyűlt össze a laktanya előtti térségen, 
a viszontlátás örömeire. 

— Eljegyzés. B o r b á t h Károly csík-
szeredai kir. tBzéki hivatalnok eljegyezte özv. 
Szopos Béniné leányát J u l i s k á t 

— Csendélet városunkban. Szombatra 
viradólag a Központi kávéház mulató helye 
véres verekedésnek volt a színhelye. Hajnód 
József  csíkszeredai lakós éa Mihály Mátyás 
szépvlzi lakós valami felett  összeszólalkoztak 
és Bzó-szót, bicska-bicBkot követvén Hajnod Jó-
zsef  a veséjén és tüdején oly súlyos sérülé-
seket szenvedett, hogy élet-halál között fek-
szik a csíkszeredai közkorházba. 

— A farkasok  garázdálkodása. A mult 
héten történt, bogy Csikverebesen a közlege-
lőn tartózkodó csikócsordából Kovács Gergely 
verebesi birtokos szép csikóit vagy négy far-
kas magáénak kiválasztotta és a csordából 
kiszakítva üldözőbe vették. Azonban a csikók 
sem voltak restek, mert gyorsiramban rohan-
tak egész C&atószegíg és valóságos lóversenyt 
rendezve, árkon-bokron keresztül menekültek 
üldözőik elöl, a melyek vakdUhllkben egész a 
faluvégéig  üldözték. Ezt a körülményt ajánljuk 
vadászaink figyelmébe  avval, hogy nem ártana 
egy nagyobb hajtóvadászatott rendezni a fune-
vadok ellen annál is inkább mert a farkasbőr 
nek nagy ára van. 

— A. csíkszeredai szlupártoló egye-
sület felhívása.  Csíkszereda város Bziuház-
látogató közönségéhez ! Az erdélyrészi máso-
dik szinikerUlet idénybeosztó határozata értel-
mében Csíkszereda város ez esztendei BZÍOÍ-
idénye folyo  1912. évi november 15—20 ika 
körül kezdődik és a Vigadó tervbe vett áta-
lakítási munkálataira való tekintettel a szin-
ügyi-bizottság előterjesztésére egyfolytában 
mintegy hat hétig fog  tartani. A közeledő 
színi-idényre ezennel idény és szelvénybérle-
tet hirdetünk. Az idéuybérlet minden elő-
adásra, a szelvénybérlet bérletsziinetea elő-
adásokat kivéve 24 tetszés szerint választandó 
előadásra érvényes. Bérlet-árak : Az országos 
színész-egyesület nyugdíj-intézetét megillető 
pó (fillérekkel  együtt: Idénybérletro : Páholy 
3G7 korona 20 filér.  O dalszék 71 kor. 40 «II. 
Támlásszék elBŐ két sora 71 tar. 40 fillér 
Támlájszék 111—V-ík sora 65 kor. 20 fill.  — 
Körszék 48 kor. 96 flll.  Zártszék 24 kor. 48 
fill.  Szelvény bérlet: Páholy 255 kor. Oldal-
szék 51 kor. Támlásszék elsőkét sora 51 kor. 
Támlásszék IU-V. sora 44 kor. 96 flll.  Kör-
szék 36 kor. 72 fill.  Zártszék 24 kor. 48 fili. 
Bélelni lehjt folyó  évi szeptember hó 18-tól 
kezdve az egyesület pénztárosa Pototzky Pál 
divatáru üzletében. Telefon  hívószám 31- A 
bérlet árak folyó  évi október hó 1-én kezdődő | 
három havi egyenlő részletekben ugyancsak 
az egyesület pénztárosához fizetendők.  A 
szinpártoló egyesület alapító és rendes tagjai 
elővételi jogukat eddigi helyeikre folyó  évi 
október hó 10-én délelőtt 12 órág gyakorol-
hatják. Ezen időn tul a még rendelkezésre 
álló helyek a jelentkezések sorrendjében fog-
nak kiadatni azon elv szemelőtt tartásával, 
hogy a szelvénybérlőkkel szemben az idény-
bérlők előnyben részesülnek. Esetleges pana 
szok és felszólalások  a szinügyl-bizottság el-
nökéhez intézendók. Csíkszereda, 1912. évi 
szeptember hó 5-lkén tartott üléséből a szin-
Ugyi-bizottság. 

— Vasat i szerenosetlenség. Folyó hó 
12-én a kora reggeli órákban Csikszentklrályon 
a vasúti átjárónál a CsikBzezeda felől  5 óra-
kor Indított személyvonat után egy mozdony 
haladt át, mint második rész, vasúti nyelven 
megjelölve. A vasúti őrnek, aki különben csak 
péJyanmnkás a második rész jelezve nem volt 
az ő állítása szerint, azonban a vasúti távirat 
Uayv a- második vonat jelzését is igazolja. 
Az őr a személyvonat átszaladása után a so-
rompókat szmbaudá tette és ennek folytáa 
gondtalanul haladt át egy kalongyákkal meg-
rakott szekér, amely szekér után kötötte oda-
való Lestyán Bálint szelgalegényke taligáját a 
malomba Igyekezve. A rohanó mozdony ol-
Utötte a gabonás szekér utasát és a taligát s 
amig a szekéren ülőket messze eldobta addig 
a taligán űlő Lestyán BáHntot darabokra znata. 
A vizsgálat fogja  eldönteni, hegy kit terhel a 
felelősség. 

— Krdőőrl éa vadőr i szakvizsga Bras-
sóban. Aa e*MM éa vadéri szakvizsgákat 
október hé 14-én és aa erre következő napon 
kezdik meg Brassóban. Akik erdőért vagy vad-
éri szakvizsgát tenni akarnak, az erre Jogoeité 

'oeedtyér t kénMOn* • ssütaégea tosUtte-

ket igazoló bizonyítványokkal felszerelve,  szép 
tember hó 80 ig az erdőfelügyelőséghez  nyújt-
sák be. 

— Edison moBgósslnhá*. Már egy hete 
elmúlt hogy városunkban a Vigadó nagyter-
mében az Edison mozgószlnház előadásokat 
tart hetenkínt háromszor. Mozgószinházat nem 
egyszer láttunk a Vigadóban azonban alig 
akadt egy-kettő amely kifogástalan  előadást 
rendezett volna. Annál is inkább meglepő, hogy 
a most miiködó mozgószinház bárkinek az ér-
deklődését felkeltheti,  mivel ugy a képeinek 
változatossága mint az uj felvételei  az eddi-
gieknek jóval felette  áll. Felhívjuk tehát kö-
zönségünk figyelmét  a mozi előadásra avval, 
hogy igen mutatós és tanulságos előadásait 
egy héten háromszor és pedig vasárnap, szom-
bat és csütörtök napjain tartja meg. 

— Folyó hó 23-én vasárnap délután fél 
2 órától este óráig Qözsy Árpád gyógyszer-
tára lesz nyitva. 

— Uj leánynevelő lntezet. A .Notre 
Dame de Slon* francia  congregáció 1912. évi 
szeptember hó 25-én Alsótömösön (Brassó 
mellett) leánynevelő-intézetet nyit. Az intézet 
egészséges fekvése,  modern, előkelő berende-
zése és felszerelése  és a kongregáció képzett 
tanerői teljes biztosítékot nyújtanak az iránt, 
hogy az előkelő családok leánygyermekei 
mindazt elfogják  sajátítani, amire egy előkelő 
család gyermekének szüksége van. A tanítás 
nyelve magyar, német és francia,  a társalgási 
nyelv pedig kizárólag csak francia.  Ezen fe-
lül zene-, festés,  rajz tanításban is részesülnek 
a növendékek. Az intézet kötelékébe 6—18 
éves leánygyermekek vétetnek fel.  Egy-egy 
növendék után egy iskola évre 1000 korona 
fizetendő.  Prospektust kívánatra ingjén kllld 
az igazgatóság. (Congregation de Notre Dame 
de Sión. AUótomös, (Brassó mellett.) 

— Áradás mindenfelé.  A napok óta 
tarió esózéfek  folytán  nemcsak a Maros vi-
déke hanem Csikvármegyének az Olt folyó 
két pariján e l t e r ü l ő v i d é k e is víz 
alatt áll. Időjárásunk ezen rendkívüli szeszé-
lyét fokozza  még ez a körülmény, hogy kedd 
reggel a Hargita hegyláncolatát sürü hó fedi. 
Mérhetetlen károsodás érte vármegyénket. — 
Az őszi gabonAk nagy része kint van a me-
zőn éa szenvedi a folytonos  csapadékot, a 
minek az általános rothadás lesz a vége. A 
zab nagy része learatatlanul és a réteken a 
sarjú termés kaszálatlan vagy boglyába öaz-
szerakva az enyészet áldozata less. A vasúti 
összekötés még eddig nálunk nem szakadt 
meg, azonban a maros vidéki, paiotailvai ára-
dás folytán  a teher szállítás teljesen meg-
akadt Ez az oka annak, hogy városunkban 
törökbuzát sehol nem kapunk, mert az útba 
indítóit szállítmányok elakadtak és várják a 
vasuli vonal helyreállítását. Reményünk nincs 
hogy ez a rettenetes idő megszűnjön, mert 
oly nagy mértékben van a levegőnk csapa-
dékkal telítve, hogy ujabb és ujabb esőzések 
elé nézünk. Ha ez az idő bele nyúlik a késő 
őszi esős időkbe akkor minden gabonánk és 
egyéb termésünk a rotthadás áldozata lesz. 
Ennek pedig az általános drágaság és nyomo-
rúság a következménye. Elmondhatjuk mi is 
azt hogy .adtál Uram esőt de nincs kö-
szönet benne." 

— Hirdetmény. A csíkszeredai állomá-
son elhelyezett m. kir. honvéd csapat részére 
1912. évi november hó 1-től 1913. évi októ-
ber hó 31-ig szükséges széna, alom- és ágy-
szalma, továbbá fűtőanyagok,  valamint az 
1913. évi január hó 1-től 1913. évi december 
bó 31-ig szükséges kenyér és zab szállításá-
nak nyilvános versenytárgyalás utján való 
biztosítása 1912. évi október hó 16-án dél-
után 2 órakor a laktanya gazdasági hivatalá-
ban tarta tik meg. 

— Tanítók flsetésrendeaése.  Az or-
szág egész tanítói kara nagy érdeklődéssel 
váija a fizetéarendezést,  amelyét Zichy János 
gróf  vallás- és közoktatásügyi miniszter már 
több ízben megígért a magyar tanítóságnak. 
ÉrtepUléBÜnk szerint a jövő évi költségvetést 
is s erre a célra közel tizenegymillió koronát 
fordítanak.  A kSlftégvetésbe  felvett  nagy ösz-
szegnek mikénti felosztásán  javában dolgoznak 
a kultuszminisztériumban és az átlagszámítá-
sokkal is már elkészültek. Fizetésemelésben 
részesülnek ugy az állami mint a nem állami 
tanítók. 

— Halottak napjára márvány sírem-
lékek felállítását  és szállítását elvál-
lalja a Vaslábi Márvány bánya (Igaz-
gatóság: Gyergyószentmlklós.) Kész 
áruraktár, kívánatra n|z és ttteég-
ycléi i 

- Ás áradás áldozata. Folyó hé 14-én 
Csikszentmihály község határában a folyténos 
esőzések következtében megáradt Rákos pa-
taka a falu  közepén, az udvaron tartózkodó 
Szőcs Mihály két éves gyermeket magával 
ragadta. Apja Szőcs Miklós a gyermek után 
ugorva élet halál között kimentette ugyan 
gyermekét a vízből, de a hideg eeőviz ugy 
átjárta a gyereket -bogy nemsokára meghalt. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .Hermái" Magyar Általános VáltMtlet Rész-
vénytársaság, Budapest, betl jelentése a ttzsáe-

forgalomról  és péazptaarM. 
Budapest, 1912 uopt. 13. 

Azok a körülmények, melyek már az előző 
hetekben is gátolták élénkebb forgalom  kifej-
lődését, e legutóbbi hét még fokozottabb  mér-
tékben éreztették hatásukat agyi hogy a tőzsde 
forgalma  a minimumra redukálódott Ugy a 
külpolitikai helyzet, nevezetesen a balkanfél-
szigeti állandó zavarok, mint a pénzpiacnak 
állandóan feszült  helyzete nagymérvű tartóz-
kodásra késztették a közönséget és a speku-
lációt ugy, hogy kötések még a vezető érté-
kekben is gyérebben fordultak  elő kötéaek, 
ami az árfolyamoknak  az egész vonalon való 
lemorzsolódhat vonta maga után. A kedvet-
len hangulat átteijedt a helyi értekek piacára 
is és jóllehet ezekben csaknem szünetelt a for-
galom, az árfolyamok  színvonala mindenütt 
visszaesést tüntet fel.  A lanyha irányzatot még 
az olasz-török béke közeli létrejöttének remé-
nye sem volt képes barátságosabbra vál-
toztatni.. 

A pénzpiac helyzete, mint fentebb  emii-
tettük, állandóan igen feszült  és bár a német 
birodalmi bank kamatlábemelése e héten el-
kerülhetővé vált ralószinü a feltevés  hogy az 
szeptember folyamán  meg fog  történni. 

A lanyha irányzat leginkább kihatott a ve-
zető bankpapírokra, melyek közül magyar hi-
tel, magyar bank és Leszámitolóbank részvé-
nyek szenvedtek nagyobb árcsökkenést Jelzálog-
bank részvények óriási számlára állandóan vá-
Bároltattak — állítólag az intézett alaptőkéjét 
készül emelni — azonban tekintettel az álta-
lános irányzatra, árfolyamuk  nem ért el Bzá-
mottevó javulást. 

A vezető helyi papírok közül nagyobb ár-
folyamveszteséget  szenvedtek a Közúti Vas-
pálya részvéuvek. Viironí villáin 1" r~—--r-'-
to gjongetrti arnnyamon kerültek forgalomba. 

Ipari papírok közül a Kimamuráoyi vasmű 
részvények a még igen kedvező konjnkturára 
való tekintettel aránylag tartott árfolyamokon 
képezték forgalom  tárgyát Egyéb ipari papí-
rokban nem fejlődött  ki emlitésreméltó üzlet 
az árfolyamok  mindenütt lemorzsolódtak. 

CSARNOK. 
Palika szerelme. 

Az egész hivatal Palikának hívta. Haragu-
dott-e ő ezert a bizalmas címzésért, nem tudni, 
soha senkit meg nem sióh érte, B igy rá is ra-
gadt ez a név. 

Nagyon jó fiu  volt Keveset beszélt de an-
nál szorgalmasabban dolgozott 

Reggel, amint az óra qyoleat QtöM, Patika 
a rendes toilettben megjelent a hivatalában. 

Toilette I — hát ngyan milyen toUettaben 
jelenbet meg egy adóhivatali írnok a hiva-
talban? 

Bizony, az igen egyszerű volt Barna felső-
kabát hasonlószinU mellény, világos kockás, 
kopottas nadrág, fekete  nyakkendő. 

Örökösen fekete  nyakkendét viaett. 
De nézzük csak, majdnem kifelejtettem, 

hiszen Palika kabátja gomblyukában virág-tan, 
élővirág — egy fehér  szegfű. 

Igenis, Palika minden nap vett magának 
egy szegfűt 

A fehér  szegfű  sohasem hiányzott és szé-
pen oda volt tűzve a gomblyukba, épp. ugy, 
mint rendefén  csokorra kötve volt a fekete 
nyakkendője. 

Hiszen olyan jól illett a fekete  szin bálvány 
arcához... 

Palika ma szintén megjelent a hivatalában, 
pontosan, az óra épp nyolcat ütött 

Egy csöndes „jó reggel'-f  kíván és oda-
megy Íróasztalához. Igen az ő kedves pajtá-
sához, ott az ablak mellett 

Óh I Palika nagyon megbecsülj Íróasztalát; 
olyan tisztán tartja, hogy eaak agy ragyog 
már messziről, a szolgának hozzá sam ^ r t i i 
nyúlnia, maga törli le róla a pert ia. 

Igen, tm 6 régi barátja az ar tastai. Tíz 
év óta tart már é barátság. Tíz év éta gör-
nyed már erre az asztalra és világéit más-
hova nem ülne; pedig már öreg éa kopott .az 
fe  teaadta, de Paliba. Jé éa hű bari* 
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Igazán nagyon megszokta ezt ai 8reg jó-
szágot; ha néha-néha tarho alatt egyet rop-
pan, ugy tudja sajnálni art aa asztalt « 

Ilyenkor rendesen felkel,  párszor fel  és alá 
sétál a szobában, hogy .pihenje kl magát, hl 
szén nagyon öreg már az Istenadta I ész ága".. 
Azután mintegy megkönnyebbülve újra leül és 
ir tovább. 

Palika, mint mindig, ma is igen halvány, 
a fehér  szegfű  nem hiányzik, a fekete  nyak-
kendő pedig ismét csokorra van kötve. 

Az ablak nyitva és azon kellemes, üde ta-
vaszi levegő tódul be, de Palika nem igen 
látBzik azt érezni, némán folytatja  egyhangú 
munkáját 

Egyszerre a szemközti ház ablaka kinyílik. 
Kedves madárdal hallattszik, melyet még bá-
josabb női hang követ. 

— Csitt, csitt, Csesskóm I Csak türelem, 
türelem! 

Olyan édes, zengzetes hangon voltak a 
szavak mondva, hátha még látnátok azt az 
aranyos kis fejecskét,  mely moBt az ablakrá-
mán felakasztott  kalitka körül fel-fel  bukkan I 
Soha kedvesebb, aranyosabb arcot I... 

De nézzük csak Palikát! 
Mi történt Palikával? 
Hiszen Palika arca vérpiros lett. Honnan 

az átváltozás ? 
Óh, ezeknek a hangoknak odaát nagy va-

rázs erejük van Palikára! 
Palika Ilyenkor összerezzen, leteszi a tol-

lát, felüti  a fejét  és csak néz, merően, né-
mán a szemközti ház ablakára. 

Odaát meg hol eltűnik, hol megjelen az 
az aranyoe fejecske. 

Végre az ablakok becsukódnak. A kedves 
fejecske  odaát Bzintén eltűnik. 

Palika szomorúan hajtja le fejét  Egy só-
haj — és Ir tovább. 

Évek óta látja, nézi már ezt a majdnem 
minden nap megújuló jelenetet odaát 

Milyen érzÓB köti, vonzza őt oda, ahhoz az 
angyalhoz odaát? 

Ók, ki kérdaai ezt egy szegény Írnoktól, 
kinek csak két barátja van: a toll és az 
asztal. 

Hát az a kedves lányka odaát észre se 
vette volna a halvány, szenvedő arcot? 

Észrevette-e sóvár, mohó tekintetét? 
Kl tadná ezt megmondani?... 

Palika már néhány nap óta feltűnően  szo-
szomoru. Még a szegfű  sem olyan üde, mint 
rendesen, mintha ez is együtt érezne vele. 

Eddig is keveset beszélt de most éppen 
nem hallatja hangját 

Három hét mult el Így. Csak három hét 
után látta meg újra az angyal arcát 

A csendes ház a szokottnál elevenebb lett 
Nagy sürgés-forgás  van odaát hiszen meny-
nyegzőra készülnek. 

A lányka halvány, fehér  ruha, mirtusz ko-
szorú a fején,  s Palika csak nézi, nézi, mint 
öleli át egy karcsú iţju — a boldog vőlegény 
és egy fotTÓ  köoycsepp pereg le az arcán. 

Egy idő óta Palika még Bókkal halvá-
nyabb, mint volt előbb. 

Nem pontos már a hivatalában sem. Ké 
Bőn jön, szórakozott. Munkáját csak immel-
ámmal végzi, nem csoda, hogy tele van hi-
bákkal. 

Szóval, nagyon megváltozott.. Hát az üde 
szegfűk? 

Azok is elmaradtak, csak még egy maradt 
azóta a gomblyukban, az Is fonnyadt  száraz 
már. Oh, szegény Palika nagyon megváltozott 

De napjában egyszer mégis boldognak lát-
szik, a szokott időben áttekint oda, arra a 
szemközti ablakra, hol most minden csendes, 
egy mély sóhaj tör elő kebléből, lehajtja fe-
jét és egy forró  könycsepp hull le arra a 
megmaradt elárvult száraz szegfűre... 

Sz. 844—1912. végreb. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött blr. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1912. éviV. 1083 BZ. végzése foly-
tán dr. Nagy Béni ügyvéd által képviselt Szedő 
Gáspár s. t budapesti végrehajtató részére 
végrehajtást szenvedő ellen 1600 kor. köve-
telés s jár. erejéig elrendelt kielégítési vég-
rehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 2566 
kor. becsült lDgóeágokra a csíkszeredai kir. 

járásbíróság 1912. évi V. 1083. sz. végzésével 
a további eljárás elrendeltetvén, annak az alap-
és felülfoglaltatók  követelése erejéig ÍB, amenyi-
ben azok kielégítési jogot nyertek volna, a vég-
rehajtást szenvedők lakásán Csíkszeredán le-
endő megtartása határidőül l » ^ óvt októ-
ber hó l s ő napján d. e. Bórája kltüzetík, 
amikor a bíróilag lefoglalt  ingók éa pedig 
árucikkek stb. stb. a legtöbbet Ígérőnek kész 
pénzfizetés  mellett, szükség esetén becsárou 
alul ÍB el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
hogy amennyiben részükre a foglalas  korah-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
logyzókönyvből ki nem tűnik, elaóbbsegl 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 Csíkszereda, 1912. évi szeptember hó 
16-ik napján. Molnár Sándor, 

kir. blr. végrehajtó. 

Értesítési 
Miután Csíkszereda városban már 

több éve, hogy udvarok kikövezésével 
foglalkozom,  tisztelettel értesítem Csík 
szereda város és vidéke közönségét, 
hogy jelenleg az uj földmives-iskolánál 
egy nagyobb munkát vállaltam el és 
ezért hosszabb ideig itt kell tartózkod-
nom, miért is ezen idó alatt vállalko-
zom bármely udvar, u'ca, kert vagy 
csatornák kikövezésére a legjutányosabb 
árak mellett, biztosítva a jó és tartós 
munkáról megbízóimat. 

Szíves pártfogást  kér, kiváló tisz-
telettel 

4_ Buretza János, 
kövező mester, BrasBÓ. 

Értekezni lehet e lap kiadóhivatalában. 

Jlodern kutépités. 
Uj kutak épitését cementgyürük-
kel, sűlyesztö rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
tését Jutányos Áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 32— 
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

3 - 3 Hirdetmény. 
Eladó Csiksomlyón pormentes helyen 

egy két holdas belsőség, a rajta levó 
erós alkotású folyósával  és kettős száraz 
pincével ellátott 7 lakrészes kőházzal, 
amely lyel szemben szintén az udvaron egy 
erős és akkora kőház van, hogy cse-
kély átalakítással és költséggel 4 szoba 
konyha, kamra lenne elhelyezhető. A 
ház előtt kitűnő kut, mögötte nagy ve-
teményes, gyümölcsös és virágos kert, 
hová az ablakok is nyílnak. Kocsiszín, 
sertés- és tyúkólak. Félkörben cserge-
dező patak. A mai építési viszonyokkal 
szemben jutányos ár, kedvező alkalom. 

Értekezhetni lehet P é t e r 
Sándor tanítóval, Csiksomlyón. 

II' «II. >11' Ml' <ll« MI- >U'>II' >|l« >11' >11' >11' >11' >11'Ml' >11' >11' 
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"Walaz-2>£UaAl7'--u.. az, 
Elvállal villany világítási (elszereléseket gyárak 
részére, ÍQrészgyárak, mezőgazdasági üzemük 
Btb. szakszerű kivitelben. Szobatávirdák, tele-
fonok,  villámhárítók felállítását,  valamint ré-
glek kijavítását pontosan és jutányosán. Min-
denféle  szerelési anyagok, Izzólámpák, világító-
testek zseblámpák. — Accumulatorok kisebb 
világítási és gyújtás céljára, csakis a legjobbak. 
Fennálló villámhárítókat jól bevált szerszámok-
kal vizsgálok meg és az esetleges hibákat 
3—10 azonnal kijavítom. 

>m <iu /ir\ «iu >iis /tfviiv  MIK -IIV 'tt* 

Sz. 640-1912. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött birÓBági végrehajtó ezen-
nel közhirré teszi, hogy a csikBzentmártoni kir. 
járásbíróságnak 1911. évi V. Sp. 533/6. és 7. 
Bzámu végzése folytán  dr. Nagy Jenő ügyvéd 
által képviselt CBiktusnádi gyógyfürdő  birto 
kosai szövetkezete végrehajtató részére 1500 
és 208 korona 80 fillér  tőkekövetelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alpereBtól lefoglalt  ÓB 1258 korona 20 fillérre 
becsült ingóságokra a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1912. V. 339/1. számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi 
vagy felülfoglaltatók  követelése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálogjogot nyer-
tek volns, alperes lakásán Tusnádfllrdón  a 
Gyógy csarnokba leendő megtartására batár-
időül 1812. évi szeptember hó 20. napján 
d. e. 11 órája kitUzetik, amikor a bíróilag le-
foglalt  evőeszközök, asztalterítők, szalvéták és 
egyéb jngóságok a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellett, BzűkBég esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

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

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

Kelt Csikszcntmárton, 1912. évi szeptem-
ber hó 11. napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. blr. végrehajtó. 

! Á MESTERDALNOK. 
Cipőm szép és tökéletes, 
Benne járni élvezetes, 
Mert ha cipőt szegzek, varrok, 
Rajt' van 

KAUCSUK SAROK. 

A nagyérdemű közönség be-
cses tudomására h o z o m , hogy 
folyó  évi október hó 1-én 
Gyergyószentmiklóson a Merza- és 
Bocsanczi-féle  házban, vezetésem 
alatt a l e g j o b b készültséggel 

„ A N G O L URI S Z A B Ó S Á G " 

I cég nyílik meg, mely abban a 
helyzetben lesz, hogy a legma-

I gasabb igényeinek megfeleljen. 
A nagyérdemű közönség szíves 

•

pártolását kérve vagyok. Kitűnő = 
tisztelettel ggj j Hífl  f é r f i  s z a b ó - B 

Vegytisztítás. 
Női 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 kiméivé e szak-
mába teljesen kiképeztem maga-
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

d i U i T t u M t 
férfi  szabó és vegytisztitó, Csíkszereda, 

Rákóczi-utca 16. szám. 18—26 
—— .w. «UHU, IO—Al S 
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Árverési hirdetmény. 
Csikszereda város közbirtokossága 

részéről közhirré tesszük, hogy nevezett 
birtokosságnak tulajdonát képező és a 
csiktaploczai és zsögödi határban levó 
erdőterületén a folyó  év tavaszán a szél 
által ledöntött fák  mégped ig : Kurtafeje 
nevű erdórészben 1784 darab átlag 20 
cm. közép átmérőjű és 41 darab átlag 
45 cm. mellmagasságu átmérőjű lábon 
álló száraz, meggyürűzött és körülbelül 
1077 ma fenyő  haszonfára  becsült fa-
készlet melynek kikiáltási ára 6280 
korona. 

A .Lapos* nevű erdórészben 523 
darab átlag 20 cm. közép átmérőjű szél-
döntött és 36 darab átlag 34 cm. mell-
magasságu átmérőjű lábon álló száraz 
meggyürűzött és körülbelül 340 m' fenyő 
haszonfára  becsült fakészlet  2112 (kettó-
ezerszáztizenkettő) korona kikiáltási ár 
mellett Csíkszereda város tauáo*házánál 
1012. évi október hó 1-én délelőtt 
9 órakor tartandó zárt írásbeli ajánlat-
tal egybekötött nyilt szóbeli árveréseu 
becsáron alul is eladatnak. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatok szintén 10 százalék bánat-
pénzel látandók el. Az ajánlatban kije-
lentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
feltételeket  ismeri és magát azoknak 
aláveti. 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételeket  és a becslésre 
vonatkozó közelebbi adatok a közbirto 
kossság elnökénél megtekinthetők. 

Csikszereda, 1912. évi augusztus hó 
14én . i - 2 
Cslbi Károly, Ifj.  Hajnód József, 

bírt. jegyző. bírt. elnök. 

Szám 650—1912. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz-
hirré teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járás-
bíróságnak 1912. évi V. 183-2. 161—2. sz. 
végzése folytán  dr. Ady Endre ügyvéd és 
dr. N a g y J e n ő ügyvéd végrehajtatók ré-
szére 539 korona 68 fillér  tőkekövetelés s 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytáu  alperestől lefoglalt  és 646 koronára 
becsült ingóságokra a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1912. évi V. 183—2 161-2. 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak a korábbi vagy felülfoglaltatók  köve-
telése erejéig is, amenynyiben azok törvé-
nyes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán 
Csikbánkfalva  községben végrehajtást szenvedő 
lakásán leendő megtartása határidőül 1012. 
évi szept. hó 24. napján délután 2 órája 
kitUzetik, amikor a bíróilag leioglalt fák, 
deszka és egyéb ingóságok a legtöbbet ígé-
rőnek készpénzfizetés  mellett szUkség ese-
tén becsáron alul Is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korában eszkö-
zöltetett volna ÓB ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi je-
lentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár feleslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csikszentmárton, 1912. évi szeptember 
hó 14. napján. 

Ambrus Lajos, 
blr. végrehajtó. 

Eladó. Egy hálószoba és konyha be-
rendezés, ebédlő és heverődivány. 
Hol ? — Megmondja a kiadóhivatal. 

Csődtömeg eladási hirdetmény. 
Alólirott, mint vb. Márkovits Náthánné 

csődtömeg gondnoka, ezennel közzé te-
szem, hogy a csődválasztmány a tett utó-
ajánlatok folytán  a készruhanemüek és 
rőfösárukra,  nem különben a szatócs-
üzlethez tartozó árucikkekre is ujabb ár-
verés tartását rendelte el s az uj árverés 
határnapjául folyó  évi szeptember hó 
23-lk napjának délelőtt fél  10 órája 
tűzetett ki Gyímesen, közadós üzlethelyi-
ségébe. 

Árverezni szándékozék, kik a feltéte-
leket még nem ismerik, ezeket irodámon 
megtekinthetik, úgyszintén a hivatalos lel-
tár másolatot i£ 

Csikszereda, 1912. évi szeptember hó 
16-án. 

Dr. Botár Benő, 
tömeggondnok. 
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*flíniTÁl7T  ITIATV I bányászat, föld-  és erdőmé 

NUOKl IRODA ásványvizek, bányagépek, 
1W> FÖLDGÁZVEZETÉS stb. "fta 

Bálás Jenő oki. bányamérnök 
K o l o z s v á r , Deák Ferencz-utca 15. szám, L emelet. 

B r a s s ó , B ú z a s ö r 9 . 
Egyedüli különlegességi vállalat : 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálási LsgolcsAbb árak I 

Szám 1 8 8 4 — 1 9 1 2 . 2 - 2 

k i . -

Pályázati hirdetmény. 
ö y e r g y ó b é k á a k ö z s é g b e n u j o n u a u 

r e n d s z e r e s í t e t t Os 1 0 0 0 k o r o n a évi fize-
t é s se l j a v a d a l m a z o t t község i i rooki ál-
l á s r a p á l y á z a t o t h i r d e t e k s felhívom  pá-
lyázni k í v á n ó k a t , h o g y k é p e s í t é s ü k e t 
é s eddig i a l k a l m a z t a t á s u k a t igazoló ok-
m á n y o k k a l fe l szere l t  p á l y á z a t i k é r v é -
n y e i k e t folyó  évi szeptember hó 
25-ig hozzám n y ú j t s á k be . 

G y e r g y ó t ö l g y e s , 1912 . s z e p t e m b e r 
4 - é n . 

Veress  Lajos, 
főszolgabíró. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség beesés figyelmét  felliivni, 
miszeiint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség» 
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellett pontosan ké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfeleld,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért,. bog}' itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
úrban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom ínég 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóim raktáron túrtok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szives figyelmét  felhí-
vom azon kürülményro, hogy a kocsik, vnhuniut 
minden e szakba vágó munkák javítását el-
vállalom. Hagamot a mélyen tisztelt küzöu-
ség jóindnlulatu pártfogásába  ajánlva, mnrad-

tam kiváló tisztelettel : 

Bájer Ferencz, nyerges es kárpitos Csíkszeredában. 

• m m 
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STOWASSER JÁNOS 
es. éa kir. udvari szállító, színházuk, zenedék, hadsereg stb. szállítója, n Rákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchid-u. 5. Gyár: Ontöház-u. 2. 

Ajánl ta a saját gyárában kés/Állt húros, vonós, íuvó és ütő 
hangszereit és szok alkatrészeit, Quiuttiszia húrokat. 

Hegedűk 3, 4. b. 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelés 
szerint. — Tárogató röpafából,  uj ezüst billentyűvel és is-
kolával 30 foriutiől  feljebb.  — Harmon'kák legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 2.50, 3, 4, 5 frttól  feljebb.  Külöulo-
gesség acélhaugu hangverseny harmonikák, saját minták. 
STOWASSEB a hangfokos  o gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedű vagy gordonka jobb, erŐsebb és lá-grabb haugot nyer (biztos siker) heged fi  bo javítással 4 frt 

armonium világhírű legjobb gyártmány 65 frttól  feljebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken különleges szakszeri! 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljes felsze-
relése előnyös fel  te telek melleit, jutáuyos árbau, elismert 
kitűnő minőség. — A legtöbb katonai sene kar szállítója. 

Magyaroraág legnagyobb vonós éa fnvós  hangaaerek gyára általáuonan a legszolidabb kiszól-
2— gáJásról elismerve. — Arjegyatk kívánatra Ingyen és bérmentve. —20 

Hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község határában Aklos 

bércen egy 20 holdas, Bene mezején egy 
12 holdas erdei kaszáló jövő évtől kez-
dődő 6 egymásulání évre haszonbérbe 
k i a d ó e s e t l e g ö r ö k á r o n e l a d ó . Érte-
kezni lehet e lap kiadóhivatalában, i 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

o 
be 
a o u 

1 k i l o g r a m m p r í m a s t r u c - p a m u t 9 k o r o n a . 

Értesítési 
V a n s z e r e n c s é m a t,. h ö l g y k ö z ö n s é g s z ive s t u d o m á s á r a 

hozni, hogy s z e m é l y z e t e m 3 elsőrendű bécsi diszitinó és 
kézilánnyal szaporítottam. 

Abba a s z e r e n c s é s h e l y z e t b e v a g y o k , hogy a l e g k é n y e s e b b 
i g é n y e k e t is k i e l é g í t h e t e m . 

Állandó raktár egyszerű-, disz- és gyászkala-
pokból. 

Kézimunka anyagból nagy választék. 
Alakitást és javítást elvállalok. 
Divat lap utáni megrendelések a legizlésesebben 

készülnek. 
A t. h ö l g y k ö z ü n s é g s z i v e s pá r t fogásá t  k é r v e , m a r a d o k 

k ivá ló t i sz te le t t e l 

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

Jó családból tanuló leányok felvétetned. 
7 - 7 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosai eszközöltetnek. 

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

csak préher-sört i6yék! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a j o b b k á v é h á z a k b a n , v e n d é g -

l ő k b e n é s a z ö s s z e s j o b b f ű s z e r -  é s c s e m e g e k e r e s k e d é s e k b e n . 

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

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
D r é h e r - f é l e  p o h a r a s s ö r — n a p o n k é n t f r i s s  c s a p o l á s — 

c s a k i s ö z v . N a g y I s t v á n n é „ Z ö l d f a "  v e n d é g l ő j é b e n , 

a z E u r ó p a - s z á l l o d á b a n é s a v a s ú t i é t t e r e m b e k a p h a t ó . 
(15) 3T>—52 
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Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

hEBimBB DIVAT 5ZER1NT1 
:: NÖI U15ZKALAP0MT :: 

mindenkor a legizlésesebben kiállítva jutányos árban árusíthatom, 

ÁTALAKÍTÁST ELVÁLLALOK 
LIGETI SAMUNÉ NŐI DIVATKALAP NAGYRAKTÁRA, CSÍKSZEREDÁBAN. 
Vidéki megrendeléséket a megrendelés napján azonnal fógánatositom. 

hAMaoAáá&A 

S L 
BJ 

co 
OK 

OQ o 



. oldal. C S I K I L A P O K . á . 

REISZ MIKSA 
BÜTORSYÁRA 

S é 3 s é s c s a * b S L — I j T s u g ' ^ T r á . x a . a . 

Andrássy-ut Rákóczi-ut 
Brassó, ideiglenesen Hosszu-utca 33. szám 

5-50 

Kiváló minőségi! modern bútorok. Jntánros pári árlian. Teljes lakberendezések. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

D A I A O A I I UNÍÍTWNO kézimunka üzlete, rövid, szövött és 
POleSCD r f í g y e s  k ö t ö t b arak, Brassó, Kolostor-Utca 2 9 . 

Az „jévi idény™ megérkezett gyönySril szép választékban. milien, futó,  divánpárna 
éa gobelin képek. 

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

Dos valaszték lérfi,  n3i és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 
nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 

Kézimnnka azövet mintákkal készségesen szolgál. 44—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

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

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 48. szám alatt nagy építési anyagraktárt rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség réBzére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, OICBÓ árak mellett eszközlók. 

Állandó nagy raktárom van: 
•ész darabos és oltott Portland-CMMt friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz stnk»-
tur és szobrász. Nád fdzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllenaz  többféle  minőségben. Kollarit btrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és earbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartÓB. Teljes tödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. HorayoH cserép agyagból. Vakolat kőpor, 8ehamotte tűzálló 

tégla éB föld  Btb., mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Katkarikák  betonból -80—100, 120, 1-50—2 00—3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek kéBzitését is elvállalom Bűlyesztő rendszerrel, nagyobb kutak épitését, 
gőzüzemű berendezéssel kéBzitek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereBzek készítése. Beton- és múkilépcsők, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. ItatA- is etetöváluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók éB gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kéméay- és fal-
MUvak. Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. Btb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkereBni  Bziveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csíkszereda. 37-52 

Üzlet megnyitási jelentés. 
Van szerencsénk a n. é. közönséget ez uton is értesíteni, hogy 

Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinkét, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben éB varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a n. é. 
közönség szives jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel: 

S I N C E R C O . V A R R Ó G É P R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 
Ezen cógről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amolyekben „SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, hogy megfelelő 
helyen vásároltassanak. 

F i g y e l m e z t e t é s : Az összes 
más üzletek által „SINGEH" 
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetnek után készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mű-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
mcszse elmaradnak. 4 -52 
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Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát I 

40 

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

E B É P L Ő - , H Á L Ó - , S Z A L O N - É S I R O P A I 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 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  grama/onok  éa lemezek,  melyek 
igen jutányos árban éB kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi Jótállást vállalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gramafonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

I V A R R Ó G É P E K - , K E R É K P Á R O K - É S G R A M A F O N O K -
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a leyjutá-
nyoxabb árért  eszköxlök,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 
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e s 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 
- Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
gőztakarmány flillesztö 

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

100—400 liter űrtartalom. — As u j 
szeszadótörvény előírásai szerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

Betáblázásos kölcsön. Előnyös fel-
tételek mellett első 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 . 

jóság 
és 

olcsósá-
gánál 
fogva 

Első helyre küzdötte fel magát 

A PUCHER-FÉLE GYORSMELEGITÖ 
cserépkályha,  különösen hálószobák  és ebédlök  részére 
ajánlom gyoramelegitő agyag-kályháimat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal bírnak, hogy olv gyorsan fűtenek,  mint a vas-
kályhák, de a melegséget ép ugy, mint az eddigi cserépkály-
hák, hosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
(ütőképesség és leientékeny tüzelőanyag megtakarítás kszes-
sége mellett késilttetnek. Ezen gyorsmelegitó kályháim a ves-
és cserépkályha összes előnyeinek szerencsés egyesitése és tel-
jes Joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

a pucher-féle 6y0rsn|e-
le6itő cserépkályha. 

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaks- és szén/ütésre gyors-
melegítő Dauerbrand-be téttel látom el. — Takaréktiizhelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kivántatnak-e. Takarék-
tűzhelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból, fe-
hér, márványozott és kék csempék készülnek. Azoknak ára 
nagyság es kivitelűk Bzerint állapittatik meg. Felvilágosttás-
B a l ' g c n szívesen szolgál az érdeklődő közönségnek, vala-

mint a kályha és csempe mintákkal is 

Hosszurovó Cement Födél cseré n i 
majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható ' * 

i&JSSZS52L2 Portland cementgyárnál Kugler és Társai Braaartha.iv 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában. CsIlniMrerfáhan. 




