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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HET1LAR 

SserteetiWg és kiadóhivatal: 
Vákár I>. kSnyr- éa ptplrktniketUM Csíkszereda, 
hoTá a lap awllemi réaaét UlatA minden ktaiemény, 
valamint hlrdetéaek éa eléflaetésl  dijak la kaldendék. 

— Telefon  hivóaaim 20. — 

FŐSZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜOYVÉD. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. ÉLTHES GYULA. 
Megjelenik minden a i e r d á n . 

Elöflietéai  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kot 
Félévre 4 Jtor. Negyedévre 2 kor. 

Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n aaámittatnak 
Kéziratok nem adatnak ilaaaa. 

A latifundium szabadságharca. 
A szomszédban ég a háztető. Dörög 

nek az ágyuk. Embervér festi  pirosra 
• földet. 

Nálunk Magyarországon szónokol-
nak. Harci lármától hangos a levegő. 
As emberi indulatokat próbálják egy-
másra uszítani. 

Ma Károlyi gróf,  holnap Apponyi 
gróf,  holnapután Andrássy gfóf  rendez 
népgyűlést. Senki se érti mit akarnak, 
senki -sem mozdul meg. ö k azonban 
járnak tovább rendületlenül. 

A múltról beszélnek, melyhez pedig 
semmi közük. Látszólag nem ók csinál 
ták, nem ók kezdték, de ók szeretnék 
végezni. 

Justh kezdte a véderő ellen, foly-
tatta az általános, titkos jelszóval, vé-
geszte a parlamenti anarchiával. Kezdte 
a 67-esek ellen, folytatta  a latiluudiu-
moa urak és a nemzeti kaszinó letöré-
sének hangoztatásával, végez'e a gró-
fok  vezérlete alatt mindenek ellenke-
zőjével, a miért állítólag elindult. 

Mert ma már senki más nincs a 
csatatéren. A nép nem hisz senkinek. 
Az Üzleti világua't a saját baja is sok. 
A politikusok nem politizáluak. Gazda 
sági vá'ság éa háború van: ez pedig 
minden egyebet kiküszöböl. 

Nagy érdekek forognak  kuckán. A 
jövő eshetőségei beláthatatlanok. Haza-
fiúi  gond és dinasztikus hűség összefog-
nak, hogy az existenciális nagy érde-
kek ne szenvedjenek sérelmet. 

Salus reipublicae suprema lex. Ez 
akkor is igaz volt, ma is az. 

Ámde ez, ast mondják ók, a hivata-
los és felelős  emberek baja csupán. Ha 
az országot még több baj éri i s : ez 

nekik miodegy. Annál több lesz a fel-
hánytorgatni es ráfogni  való a követ 
kezó népgyűléseken. 

Ha háború lesz is, elviszik fiainkat 
katonának, ha elmerülünk adósságban: 
annál jobban szidhatják a kormányt. Ha 
nem lesz háború: akkor miért ne jár-
ják és miért ne zavarják az országot 
tovább is? 

A nagybirtoknak és a majorátusnak 
nem fáj  se ez, se ac. A többiekkel mi-
nek törődjenek ? 

Mert hiszen a többinek jó dolga van. 
A paraszt nem fizet  adót, a nagybirtok 
görnyed a tehertől. A kisiparos tejben, 
mézben türdik, a majorátus csőd előtt 
áll. A szocialistának, napszámosnak, a 
uapidijnokokuak minden joguic meg van, 
a grófok  egyedül a jogtalanok. 

Igen, ez a helyzet. 
Akárki kezdte, akár miért kezdte, 

akárki a hibás, akárhogyan vétkezett 
i s . a tény ma az, hogy a Károlyi, An-
drássy, Apponyi grófok  kitűzték a sza 
badsag zászlaját. 

Ő í , a kik egy becsületes életet töl-
töttek el azzal, hogy a választójogot 
szélső alakjában behozni ne engedjek, 
a kik ezt tették, mikor hatalmon vol-
tak, est akkor is, mikor onnan leketül-
t e k : ók ma elég vakmerően a lázítás 
eszközeihez folyamodni  és a jogtaiano. 
kat a saját zászlójuk alá bolouditani. 

Mintha nen Andrássy lelt volna az, 
a ki a pluralitás szörnyszülöttét találta 
ki akkor, mikor ó felségével  paklumot 
kötött és irt alá a Krisluffy-:éle  reform 
alapján. Mimha nem Károlyi Mihály lett 
volna az, a ki az OMGE javaslatát alá 
irta és terjesztett be Hederváry kéré-
sére. És mimha nem Apponyi Albert 
lett volna az, a ki 1006 ban a gyaláza 

tos bécsi békét azzal indokolta, hogy 
ezáltal a nemzetrontó Kristóffy-féle  ja-
vaslattal szemben móduuk lesz a vá-
lasztói törvény nemzeti alapon meg-
cainálni és ugyanő nem lett volna az, 
a ki szolidaritást vállalt Andrássival ak-
kor és Károlyival, Tiszával, azóta egé-
szeu ez év nyaráig. 

Mert a közelmúlt eseményeiről nem 
beszélek. Keserűséggel teli az ember 
lelke, ha rá is gondol, hogy magyar a 
magyart iduviszi és az egész világ elótt 
ugy teszi hírhedté. Ez is már lapra tar-
tozik. A személyi kérdések sziutéu. A 
háború folytán  előállott uj helyzet pc 
dig egészeu uj politikát kiváuna. 

De az, hogy kénytelenek vagyuuk 
látni a gróf  ú r ika t ilyen hirtelen szerep-
csereben, ilyen abszolút; elvtelen játék 
élen, hogy összeállnak mindenkivel, min 
deuért, csakhogy szerepelhessenek, hogy 
egy Icheteileu nemzetrontó helyzetei 
tovább fejlesztlieSBenek  : ez megbotrán-
koztató jelenség. 

Isten és emberek előtt. 
Azt kérdezem Károlyi Miliálytól -. ol-

vasta-e Jászi Oszkár förmedvényét  a 
nagybirtok ellen? És Jászi Oszkártól, 
olvasta-e Károlyi Mihály hivatalos állás-
foglalását  a Vigadobau az OMUK ban a 
lakásán, a hol TUza is ju eu volt'? 

Avagy ez is semmi? Más is semmi? 
Miudeu semmi ? És minden miudegy ? 

Riudbeu vau. Akkor uraim, csak 
folyţa-suk  1 

Épületes látvány és nem ludjuk hová 
vezet. 

Eddig megölték a parlamentet, de-
morálizálták u közvéleményt, lehetsé 
gessé tettek lehetetlen dolgokat. 

Ezután talán sikerülni fog  mindezt 
igazolni is. 

Igazán helyes, hogy ezer éves el-
nyomás után végre a grófokat  is ember-
számba vegyék és a nagybirtokos is 
felszabaduljon  a rettenetes elnyomás 
alól, sót vissafoglalhassa  azt a kevés 
főidet  is, a mi még uem az övé. 

A népek szabadságáért ontja vérét 
a Balkán. 

Fegyverre magyarok ! A grófok  sza-
badságáéi-!. 

A balkáni háború. A legújabb hírek-
ből bizonyossá vált, hogy Lüleburgasz-
nál a bolgárok a törökök felett  megsem-
misítő győzelmei arattak. Az öt napig 
tartó csalában ellenőrizhetetlen hírek sze-
rint 40,000 ember esett el, ami párját 
ritkító vérengzésre vall. A törökök esze-, 
veszetten vonultak vissza. A diplomáciai 
tárgyalások folynak  a béke megkötésére, 
melyet maga a porla kért a nagyhatal-
maktól. A nagyhatalmak, köztük az oszt-
rák-magyar monachia is, erós hajó-
hadat küldőit alattvalói védelmére. Rend-
kívül nehéz nemzetközi bonyodalmakra 
van kilátás, melyben a monarchiának el-
sőrendű szerep jut. Tegnap Budapesten 
a tiszti szemlén közölték a tartalékos tisz-
tekkel bizalmasan és titoktartás kötele-
zettsége melleit, hogy legyenek elkészülve 
minden eshetőségre és arra is, hogy ta-
lán a legközelebbi időben megtörténhetik 
az általános mozgositás, a mikor azon-
nal be kell vonulniok. A török csapatok 
döntő ütközetre a csataldzsai 'magasla-
tokra vonultak vissza. 

= A király Budapesten. A király hét-
főn  délután 5 órakor hoszabb tartózko-
dásra Budapestre érkezeit. 

A „ c s í k i l a p o k " t á r c á j a . 

yétneaség. 
Nemessé  senkit  nem tehet más, 
Csak  életévei  önmaga. 
Se mélységek,  se magasságok, 
Se földi  más hatalmasságok, 
Vagy  királyok  parancsszava! 

Az ősöd  érdeme  ereklyéd, 
De nemessé ez sem tehet .. 
Egy nemesség van a világon: 
Mely  tetteidből  kisugárzón 
Befényli  egész éltedet! 

Légy egész ember, s dobj  a tűzre 
Minden  pecsétes lim-lomot, 
8 áldalak  e nemességedben, 
Ha  azt nem irott  levelekben, 
Saját  szivedben  hordozod! 

Szabolcaka  Mihály. 

November  elsején. 
Kegyelet  bogy ro/na, óh már nem is hiszem 
Mert  csinált  virágok,  mit a sirra leszen 
Kezetek  érdekből,  de  nem a szeretet! 
Szeretőt  a szivből  réges-rég  kiveszett. 

Dehát ki  is kutatná,  mélyen odalenn 
Hogy  van-e itt fönn  hála, bércen, völgyeken 
Amit az emberek  télre  tartogatnak 
Ue  élőknek  soha, mig él meg nem adnak. 

Ne  is hozzatok  hát énnekem világot 
Szeretetlen  árván, éjsötétben járok,. 
Elvennétek  még a napot is előlem 
Hogyha  nem ragyogna  pazar fényességgel. 

Kioltanátok  ti minden  kis csillagot 
Amely az égboltján  valaba felragyog 
LetQn a magasból bunyó semmiségbe: 
Keresnif  lámpátok  meggyújtjátok  érte... 

M á t r a i P e r e n u B ó l a . 

A kútnál. 
Julcsa  megy a kútra;  Miska  köyeti. 
Nem  birja a vödröt,  — felhúzza  neki. 
Megmerül  a korsó.  Indulna  a lány — 
Szólalegény:  m Ráérsz l Ne  menj még babám*. 

Julcsa  szemlesútve  marad a helyén, 
Miska  meghúzódik  a kut  peremén. 
Hosszúszárú  pipa ül az agyarán. 
Több  szó nem is, csak füst  száll  el ajakán. 

8 ahogy Miska  szippant, lassan, sebesen, 
Nem  dobog  egyformán  a láay szive sem, 
ifinek  a beszed  itt? A füst  hangot ád. 
És a lány megérti  a pipa szavát. 

Gyönyörűen hangzik  minden  szippanás, 
Minden  röppenő  /'Ast  — kérdés  — vallomás 
És pirulva,  némán áll  a kérdezett 
3 ez a legérthetőbb,  legszebb felelet 

Nem  enyeleg Miska,  meg se öleli, 
Komoly  vok  a kérdés,  — megfelelt  neki. 
A többit elvégzi  az Ősz uj bora! — 
— Igy  dúl  el a kútnál  két  szívnek  sora. 

Balta Miklós. 

Háborús tárcalevelek. 
m. 

A háboni varázsa. — A döntő  ütközet.  — Jfikor 
lexz vége a háborúnak  Y 

A háború utltlitj  -m ut uzii' 
nik iiinj az riitbryeh'i'e  rtifázs-
Z*uf  fenni,  tniij vn<MÍáln(u.tut  /ál-
nak brnnr; a mig be tiria látják', 
HH-HHt/ii'c  közBuaégem  ihthnf  az 

W'iUU  Onzkár. 
A testileg lezüllött, lelkileg megégett cinikus 

angol genie csodálatos uu tudott néhány szobit 11 uagy 
igazságokat mond (mi. Az Ö fentebbi  idézete való-
sággal vezércikk és csak abban különbözik az át-
lagod vezércikkektől, hogy neliúny szóból áll és 
mégis többet mond, mint sok hosszú vezércikk. 
Csak nézzük például ezt a balkáui háborút! Meg-
tisztítva csodálatos varázsától, ez u dolog mégis 
csak egy kis betöréses lopás, melyben a tolvaj 
nem áltálja vérét ia ontani Csak nem akarjuk a 
komitácsik és balkáni bandák hadviselését reudes 
hadjáratnak látni és tisztelni. Elvégre a crnagocok-
nak is a maguk szempontjából igazuk vau. A fe-
kete hegyek országa kősziklából áll és ezen még 
a kecske is vékonyan legel. Már most megalakul 
a nemzeti inségoszlató bizottság, amelyet a helyi 
nyelvjárás komitácsiknuk keresztelt. Ennek a bi-
zottságnak fejlett  erejű tagjai vanuak és kézimun-
kától ékes tüszőük meg van rakva pisztolyokkal 
és mordályokkaL Mikor már a kecskék is elfogy-
nak ebben as országban, akkor a komitácsik meg-
kezdik működésűket, betöruek a jámbor törökre, 
elragadják tehenét, kecskéjét, pénzecskéjét, s ha 

aztáu a török, javai védelmében. a komitáesikat 
amúgy törökösen ellátja megszületik a mohamedá-
nok léktelen vérengzésének vészkiáltása uz európai 
sajtóban és a Halkan félszigeti  elnyomott keresz-
tények kínszenvedésének puna.sza betölti a vi lágot 
(fontloskodik  errul uz orosz is és pénzeli ez aluinii 
hirekért. az európai nagy sajtót. — de mi magya-
rok gondolkozzunk a törökökről emberségesebben. 
Elvégre nincs mit tagadnunk, hogy ez a lehanyat-
lott vitéz nemzet valami ilOiJ es/.tuiideig uialkodott 
mirajtunk. És ba a független  magyarnak minden 
rabiga fáj,  el lehet képzelni, hogy a tülök uralom 
sem volt neki kedves! he bizonyos dolog, hogy 
a mások véleményét, hitét, szokását és nyelvét 
tisztelő oly ur uem adódott, tnint a török. Meg vagyon 
irva aiui okirattárunkban. mekkora nagy szabadelvü-
séggel viseltetett a török a meghódított magvarok 
hite, nyelve és szokása iránt. Hiszen éppen ez a, 
moudjuk nembáuomsága hozza magával, hogy vi-
tézi tetteinek semmi maradandó eredménye nincs. 
Nem tud pacirikálui. Ha tudott volua, ezek az inci-
linci nepecskék, akik rávetették most magukat, ré-
gen a Szalem Alejkuinot viszonoznák. lx»tt volua 
csak i\ török olyan, íuint régen a röiuui, vagy mint 
jeleuleg az angol, hogy vas erélylyel irtja a nem-
zeti hajtásokat, ott, ahol a lábát megvetette, egy-
séges, nagy világhódító nemzet maradt volna a török. 

Ha pedig ezt igy elhisszük, — micsoda értelme 
vau az európai saj tót betöltő sírásnak a mohame-
dánok keresztény üldözéseiről? Xiocs annak semmi 
alapja. A török nem a jámbor keresztényt agya-

MÉRNÖKI IRODA H E x f r H S 
1 . a * . F Ö L D G A Z V E Z E T É S Btb. 

; Bálás Jenő oki. bányamérnök 
K o l o z s v á r , Deák Ferencz-utca 16. szám, I. emelet. 
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— A htresgprimás lemondása. Lapzár-
takor értesülünk, hogy Vaszaiy Kolos her-
cegprímás tényleg lemondott és néhány 
soros szárazhangu levelét eikOldötte már 
Romába, honnan a döntés már legköze 
lebb megjön. A magyar kormány már 
közölte a prímás lemondását ő felségé 
vei is és megtette előterjesztését a pri-
mási, illetve az esztergomi érseki szék 
betöltésére vonatkozólag. A hercegprímás 
leteszi magyar zászlós uri méltóságát és 
egyházi joghatóságát és az érseki, vala-
mint a bíbornoki cim birtokával vissza 
vonul Pannonhalmára, a bencések mo-
nostorába. Híradásunk szerint a herceg-
prímás közjogi méltósága C s e r n o c h 
J á n o s k a l o c s a i é r s e k r e s z á l l át 
és az esztergomi érsekség joghatósága 
külön kinevezés alapján szintén öt fogja 
megilletni. Kalocsai érsek Glaltfelder  Csa-
nádi püspök lesz. A hirt csak fenntar-
tással közöljük. 

— A delegáeló fllésel. A magyar de-
legáció ülésezése tegnap kezdődött meg 
Budapesten az Országház palotájában. A 
parlamentet rendkívül erős fegyveres  csa-
patok szállták meg. A szövetkezett el 
lenzék tiltakozni fog  a delegációval 
szemben. 

Oltáregyleti ünnepély. 
Csíkszereda, 1912. november 4. 

A Csíkszereda—zsögödi Oltáregyesület is-
mét szaparitolta eddigi fényes  sikereit Az egye 
sülét fővédnökének,  gróf  Majláth Gusztáv Ká-
roly erdélyi püspöknek 25-éves jubileuma alkal-
mából, hétfőn  délután a Vigadóban, nagy sikerű 
emlékünnepélyt rendezett. 

A műsor jól megválogatott számokból állott, 
mely igen szép közönséget vonzott. A közön-
ség soraiban láttuk P. Mikó lika diszelnOkOt, 
Mikó Bálint v. b. t. t. és Gyalókay Sándor 
főispánt  családjával együtt Ezenkívül ott volt 
Csíkszereda város intelligenciája majdnem ki-
nétel nélkül, ugy, hogy az ünnepély erkölcsi és 
anyagi tekintetben a várakozásnak a legteljesebb 
mértékben megfelelt 

Hogy az Oltáregyesület ilyen nagy sikerű 
ünnepélyeket tud évről-évre rendezni, az nem 
csupán agilis rendezőségének tulajdonitható, 
hanem még inkább páratlan tehetséggel meg-
áldott és minden nemes iránt lelkesülő műked-
velőinknek, kik között különösen ki kell emel-
nünk dr. golonics Dénesné, özv. Balló Gáborné 
és Veress Arpádné úrasszonyokat, kiket közön-
ségünk régen meleg szeretetébe fogadott.  Az 
ő szereplésük volt az ünnepély legfőbb  vonz-
ereje és egyszersmind fénypontja  is. Sikerűket 
teljessé tette Nagy Gyula és Száva István dr. 
közreműködése, kiket a közönség szintén élve-
zettel hallgat 

pontját képezte 
)pus V.« c. saját 

A műsort két kedves szavalat nyitotta meg. 
Az egyik Becze Gyurkáé, másik Kovács Ilon-
káé volt. Becze Gyurka bátor fellépésével,  Ko-
vács Ilonka nyugodt, értelmes előadásával szer-
zett hiveket magának. 

Harmadik pont KOhmstedt .Urunk megdi-
csőülése* c. óratorium volt, melyet Merza János, 
Botár Béla, Kádár Ferenc, Mayer János, Agner 
Béla, Rigó Osszevágóan énekeltek. 

Schubert »Traumerei«-jét Nagy Gyula cel-
lon művészi érzékkel interpretálta, zongorán 
Kolonicsné kisérte. 

Közönségünk előtt első ízben szerepelt Rés 
Rózsika Gounod »Ave Mária«-jával. Kellemes 
énekét Kolonics Violka zongora- és dr. Száva 
István hegedokisérete egészítette ki. 

Wéger Jánosné rövid, kerekded, sikerült al-
kalmi felolvasást  tartott. 

Az ünnepély, kiemelendő . 
dr. Száva István «Ballada Opus 
szerzeménye, melyet dr. Kolonicsné mesteri 
kísérete mellett hegedűn játszott. 

Merza Juliska hatásos melodrámát adott elő, 
melyei Kovács Mariska kiváló érzékkel zon-
gorán kisért. 

A műsortól ellérőleg ezután dr. Kolonics 
Dénesné, Nagy Gyula és dr. Száva István tri-
ója következett, mely a műsor egyik legérté-
kesebb száma volt A közönség zajps tetszés-
sel fogadta. 

Az ünnepély koronája volt Balló Gáborné 
és Veres Árpánné gyönyörű duettje. Mendelsohn 
•Dicsőítő ének—ét adták elő rendkívül nagy 
hatással, a közönség igaz gyönyörűségére. Sok 
taps után a dalt meg is kellett ismételni. 

A műsor utolsó száma dr. Kolonicsné zon-
gora szólója volt, ki a tőle megszokott biztos-
sággal és tökéletességgel valódi műélvezetet 
nyújtott. Művészi játékát zajos tapsokkal ho-
norálták. 

Az ünnepély végén dr. Szekeres József  plé-
bános műsoron kívül felolvasott  Majláth püs-
pökről s egyben bejelentette, hogy a mai ün-
nepély osztatlan sikerét tudomására hozza a 
betegeskedése miatt megjelenésben akadályo-
zott főpásztornak.  (a.  a.) 

EskUdtszékí tárgyalások. 
Folyó hó 30 án az esküdtbíróság halált 

okozó súlyos testisértés bűntettével vádolt 
Zólya István köpeczi lakÓB ügyében tartott 
tárgyalást. 

Elnök Kovács Lujos, szavazó birák Báldi 
Aurél és Száva Antal voltak; Jegyzőkönyv-
vezető dr. Vitályos. 

A vádat dr. Encey Kálmán alügyész, — 
a védelmet dr. Kováts Albert ügyvéd képviselte 

Zólya István vádlott együtt dolgozott Bá-
nyai Ferencz, Bányai József  és Ctinta István-
nal a gyergyóezentmiklósi Báros-Putna hava-
son Márer Benő ipartelepén, — s mint egy 
falubeliek,  egy szálláson voltak. 

JLOÍUS .8 án Zólya a Csinta részére és 
pénzén egy felliter  pálinkát vásárolt s azt a 
közös kalibában letette. Bányai József  ezt meg-
itta, a miért később a kocsmában, a bol ösz-

bligyúlja el, vagy szükség szerint lövi 'tasba, ha-
nem a tolvajt, aki minden ok nélkül ráront és ja-
vait rabolja. Egész bizonyosok lehetünk abban, hogy 
a komitácsi bandák állandó betörései nem az elfoj-
tott imádság bosszúállása volt, hanem közönséges 
betöréses lopásé. 

Ks mégis Péter király, Ferdinánd cár, Nikita 
mester és a kis görögség, György névre hollgató 
ura hadi kiáltványában a szent háborút prokla-
málja. Az üldözött keresztény testvérekért megy a 
játék és ami a törököt égö gyűlölettel töltheti el 
Bljas ellenségei iránt, az az, hogy hazug jelszavak-
kal bontanak záazlót és megtévesztik Európát. Mert 
hát ez a tiegmatikusnak vélt faj  érzelmi szálakon 
alakítja lelkivüágát. Azt hiszi a jámbor, hogy az 
európai közvélemény segit, vagy árthat nekik. Sem-
mit sem segit, semmit sem árthat. Itt begombol-
kozott üzleti lelek vannak és a boltosok nagyok 
és kicsik. Nagy az angol, az orosz, ezek a nagy 
alkuszok ezek rángatják odalent a hadviseld fele-
ket A kis szatócsok pedig a harcoló felek,  de 
akik ebből az üzletből szintén ki akarják venni a 
maguk részét Mert üzlet az egész. Az üzletnél 
pedig nincs rokonszenv meg ellenszenv, csak — 
haszon. 

* 

Döntő ütközeti Hányszor olvastuk ezt lapjaink-
ban. Szinte mosolyogjuk, hogy milyen pokolian ha-
tározott értesítése van a pesti lapoknak, szinte 
órára megmondja, mikor lesz Várnánál, meg Dri-
nápolynál a döntö Ütközet, sőt már azt is olvas-
tak, hogy a kis hatalmak seregei Aja Szófia  me-
csetére Konstantinápolyban, melyik délnek 12 órá-
jában tűzi ki a lobogót 

Már pedig tiszta sor, hogy akármilyen lármá-
val és hírlapi nyilvánossággal visel valamely nem-
zet háborút, még ha ezt a nemzetet szerbnek hív-
ják is — azt legkevésbbé kötik ai újságírók orrára, 
bogy mikor fingják  vivai a döntő ütközetet Azért 

szíves olvasóm, ne higyj a háborús hírlapi tudósí-
tónak, még ha börzéket is remegtet meg, még ha 
Londonon keresztül is jön. Mert minden egyes liir-
adásnak üzleti érdeke és értéke lehet. És nemde 
külöuös, bogy mikor a drinápolyi csata eldől, — a 
budapesti közúti vasút részvényei esnek, vagy emel-
kednek. Az ördög tudja, hogy mi köze van a buda-
pesti mészhabarca részvénytársaság értékpapírjai-
nak a prisztinai szerb csatához? Pedig vau valami 
összetüggés, msrt az ördögbe in, miért kell a buda-
pesti habarcs-részvényeknek esni ezekre az inci-
tinci kis csaták hírére. 

* 

Mivel magáról a döntő csatákról szóló újság 
bejelentésekiől az a véleményem van, hogy azok 
nagy része a szerkesztőségi asztaloknál döntődik 
el és határoztatik meg; csak nem vágom magam 
alatt a lát, hogy ezek után magam induljak jóslásba 
és jövendöljem meg, mikor lesz vége a háborúnak ? 

De minden polgári essem odagandit, hogy ez 
a bábom nem tarthat soká. A hadat üzenő felek 
anyagi ereje fog  rövidesen kimerülni és lehetetlen-
nek gondoljuk, hogy az európai pénzpiacon n proble-
matikus értékű dinárokra nagyobb kölcsön szerez-
hető legyen. Talán még döntő ütközet sem lesz és 
a nagyhatalmak lefújják  a kis háborút és haza-
mennek a vitézek. 

...Egykor pedig guzsliczárok danája vonja be 
ezt a kis piszkos betöréses kísérletet a költészet 
hinporávaL Kétségkívül itt is hőai katona módra 
estek el emberek, ezeknek hőai vitézségét a legen-
dák köde veszi majd körül, avagy a páaztortttzak 
mellett születő népdal. Még ha u n gondolunk, 
némi kis lelki megenyhüli* vesz erőt rajtunk és 
nem amu. amit a (liplomacia köimöntontsága ÖHHze-
ravaszkodik: azt a költészet virággal övezi éa caof 
voltát eltakarja. 

-Istenem, hányszor megismétlődhetett már a 
történelemnek ilyen hazugsága I 

ase találkoztak, felszólította  Bányai Józsefet 
Zólya, hogy a pálinka árát fizesse  meg Csin-
tának. Erre a két Bányai testvér Zólyára tá-
madt, de Csinta és a korcsmáros szétválasz-
tották. Közben Zólya, majd Bányai József  is 
eltávoztak a kocsmából, s mikor újra össze-
találkoztak — ismét szóváltásba kaptak s vád-
lott szerint ót Bányai pofon  is ütötte, mire 
Zólya egy bottal a lábát Bányainak ugy meg-
ütötte, hogy járni nem tudva egy idegen em-
ber vitte a kalibába. Zólya a kocsmában fel-
kereste a még ott l.evő Bányai Ferencet és 
Csintát s tovább ittak este 8-lg. amikor együtt 
tértek vissza a kalibába. Itt Bánya Ferenc, a 
testvére panaszára kérdőre vonta Zólyát, a 
mire ez, azzal a kijelentéssel, hogy további 
kellemetlenség ne legyen — ditróiakhoz megy 
hálni — elment Bányai Ferenc utána ment 
s vádlott szerint lesznrással fenyegette,  a 
mire vádlott félig  visszafordulva  hozzáütött 
Az ütés fején  találta és belehalt Bányai Ferenc. 

Vádlott beismerte az ütéet, de jogos vé-
delemmel védekezett. 

Tanuk nem Igazolták, hogy Bányai Ferenc 
fenyegette  volna Zólyát, de ténytanu Bem volt 
a megűtéere. 

A Jogos önvédelem valószínűnek látszott 
azonbun a körülményekből; — hogy Zólya 
mint erős ember ha akarta volua mindhármat 
megverhette volna, de ennek dacára békésen 
távozott; — hogy Bányai Ferer.c minden ok 
nélkül ment utána, s hogy az ütés természete 
is inkább azt mutatta, bogy elhárítani akarta 
eeetleges bántalmazását, a mire a nagy sötét-
ben joggal gondolhatott, mikor leBzurással fe-
nyegette, — s mikor módja az elhárítás esz-
közeinek megválaeztáBaban nem lehetett. 

A bíróság fel  ÍB tette az önvédelemre a 
kérdéBt. 

Az esküdtek azonban ezt nem vették figye-
lembe — csak az erős felindulást. 

A Btk. büntetése e szerint 1—5 évig ter-
jedhető, börtön. 

A bíróság csaknem a maximumot, 4 esz-
tendőt szabott ki. 

Ügyész megnyugodott, védő semmiségl 
panaszt Jelenteti be. 

Folyó hó 31-én a kir. törvényszék, miot 
esküd bíróság Kovács Lajos kir. tBzéki biró 
elnöklete alatt, Baldi Aurél ÓB dr. Szabó 
Alajos kir. tszéki birák, valamint dr. Báró ti 
Sándor jegyző részvétele mellett balált okozó 
BulyoB testi Bértés bűntette miatt vádolt Ger-
gely János Antalé, csikszentimrei lakós elleni 
bűnügyet tárgyalta. 

A közvádat Jeney László kir. ügyész kép-
viselte, a védelmet pedig dr. Sándor Gábor 
ügyvéd látta el. 

A főtárgyaláson  bevett bizonyítékok alap-
ján a következő tényállás állapíttatott meg. 

Csiszér János csikszentimrei lakós 1907-ben 
Gergely János vádlottat hátba szúrta, minek 
következtében jobb lábára hűdéses lett és 
munkaképességében korlátozást szenvedett. — 
Ezért állandóan haragudott Csiszér Jánosra és 
elhatározta, hogy ót megveri ugy, hogy ketten 
együtt kolduljanak. Vádlott cselekményének 
elkövetési ideje folyó  évi augusztus 18-án este 
10 óra után következett be, amidőn CBiszér 
János a Kristó Imre csikszentimrei lakós korcs-
májába indult pálinkáért Vádlott sértettet a 
korcsma kapuján belül várta s midőn utóbbi 
a kapun belépett, vádlott egy zsebkéssel kél 
szer ugy mellbe ezurta, hogy sértett CsiBzér 
János nyomban a földre  esett és meghalt 

Az esküdtek bűnösnek mondották ki Ger-
gely János vádlottat a halált okozó súlyos 
testi sértés bűntettében, egyszersmind azonban 
n védő indítványára feltett  mellékkérdésre azt 
is megállapították, bogy vádlott cselekményét 
erős felindulásban  követte el. 

A kir. törvényszék az esküdtek ezen ver-
diktje alapján az enyhítő és súlyosító körül-
mények gondos mérlegelésével Gergely János 
vádlottat 4 (négy) évi és hat hónapi börtön-
büntetésre ítélte, amely büntetésből az előze-
tes letartóztatással és vizsgálati fogsággal  2 
hónapot és 12 napot kitöltöttnek vett 

Ar Ítélet ellen vádlott éa védője Bemmiségi 
panaszt jelentettek be a büntetés súlyossága 
miatt 

A klr. tszék, mint esküdtbíróság 1912. évi 
november hó 4. napján tárgyalta gyilkosság 
büntette miatt vádolt Tamás János Antalé 
bűnUgyét 

Az eskűdtszéki tárgyaláson Kovács Lajos 
kir. tszéki biró elnökölt, szavazó birák voltak 
Báldi Aurél és Csiszár János klr. tszéki bírák; 
A kösvádat dr. Encsy Kálmán kir. alUgyéss, 
a védelmet pedig dr. Imecs János Ugy véd 
látta el. 

A vád tárgyát az képezte, hogy Tamás 
János Antalé vádlott Tekerőpatakon az 1901. 
évi mţjus hó második felében,  Tímár István 
tekerőpatakl lakost szándékosan rábírta arra, 
hogy testvérét, it]. Tamás J. Antalét előre meg-
fontolt  ssándékkal lőfegyverből  Intézett lövés 
által ölje meg. 

Tímár István 1901. évi május hi 21-én 
ţjjell a Tekerőpatak községhez tartozó .Kása-
blikk" nevű erdőrésSen levő kalibában Tamás 
Antal Antalét alvó állapotában lőfegyveréből 
meglőtte, minek következtében as meghalt, 
azonban a lefolytatott  nyomosáé rendén nem 
sikerült a tettes ssemélyét kideríteni, miért is 
a kir. ügyészség 1904. évben a további nyo-
mozást megszüntette. 

A nyomosás megszüntetése óta hét év telt 
el, mikor is folyó  év április hó 27-ón a ro-
tettes Tímár István a halála óráját közeledni 
érezvén s bogy a lelkére nehezedő nagy bűn 
sulván könnyítsen, a halálos ágyán feleségének 
elmondotta, hogy as elhalt ifj.  Tamás Antal 
Antalét a testvére, Tamás János Antalé vád-
lott vele lövette meg, hogy a birtok neki ma-
radjon s 50 forintot  ígért neki azért, hogy a 
testvérét láb alól eltegye, 20 forintot  meg is 
adott. Heghagyta a feleségének,  a hátrálékos 
30 forintot  kérje meg Tamás János Antalétól 
s abból a lelni üdvéért szolgáltasson misét 

Ez a csendőrség tudomására jutott és Ta-
más János Antalé vádlottat letartóztatta; 
azonban Tímár István a földi  igazságszolgál-
tatást elkerülte, mert április bő 27-én meghalt. 

Az esküdtbíróság a bűnösség kérdésében 
két kérdést intézett és pedig az első kérdéB 
gyilkosság bűntettére való felbujlás,  a másik 
kérdés pedig a gyilkosság bűntettében való 
bün réBzesBég miatt volt feltéve,  mely kérdé-
sek közül az eBküdtek az utóbbit döntöttékel 
igenlőleg, mig a súlyosabb beszámítás alá 
eső elsó kérdésre nemmel feleltek. 

A törvényt alkalmazó b róság az esküdtek 
határozata alapján vádlottat mint a B. T. K. 
69. g. 2. pontja szerinti bünBegédet bűnösnek 
mondotta kt a B. T. K. 278. g ában meghatá-
rozott gyilkosság bűntettében s ezért a B. T. 
K. 66. és 289. gg-ai alapján 5 évi és 6 hónapi 
fegyházra,  valamint 10 évi hivatalvesstésra 
ítélte. 

A kihirdetett ítéletben közvádló és vádlott 
megnyugodtak, ellenben dr. Imecs János védő 
a kihirdetett ítélet ellen a B. p. 385. § 1., b. 
éB 3. pontjai alapján semmiségi panaszt je-
lentett be. 

Fo'yó hó 5-ére szándékos emberölés bün-
tette miatt vádolt Simon Sándor a társa elleni 
büntető Ugy volt az esküdt b'róság elé ki-
tűzve. 

A tanács tagjai Kovács Lajos kir. törvény-
széki biró, mint elnök, Báldi Aurél kir. törvény-
széki biró, Szopos Lajos kir. törvényszéki al-
biró, mint szavazó birák voltak. 

A közvádat Dr. Encsy Kálmán kir. alügyész 
képviselte. 

A védelmet Dr. Incze Gábor ügyvédjelölt 
látta el. 

A vád tárgyát az képezte, bogy 1912. évi 
augusztus hó 11-én Ditró községhez tartozó 
Orotva nevű telepen Simon Sándor vádlott Por-
tik János Jánosét ölési szándékkal, Portik 
András Jánosét éB Porlik Lukács Lőrinc Lő-
rincet szándékosan, de ölési szándék nélkül 
vadászfegyveréből  intézett két lövéssel meg-
lőtte, Török István Tamásé pedig miután szán-
dékosau, d« ölési szándék nélkül Portik And-
rás Jánosét egy karóval leütötte, mely bán-
talmazások folytán  Portik János Jánosé elhalt, 
Portik András Jánosé 20 napon tul, Portik Lu-
kács Lőrinc Lőrincé pedig 8 napon belül gyó-
gyuló sérülést szenvedett. A kir. törvényszék, 
mint esküdtbíróság az esküdtek határozata 
alapján bűnösnek mondta ki Simon Sándor vád-
lottat a btk. 301 §-aiban körü'irt a btk. 906 
§ ában ütköző, a btk. 307 §. 2. bekezdése^aze-
rint minősülő halált okozó súlyos testisértés 
bűntettében és ezzel a btk. 96 §. értelmében 
anyagi balmozatban álló 1 rendbeli a btk. 301 
§-a 1 tételében irt súlyos testlsértés bűntet-
tében és 1. rendbeli a btk. 301 f.  3 bekezdé-
sében irt könynyü testisértés vétségében; 

Török István Jánosé vádlottat pedig a btk. 
301. §-a 1. bekezdésében irt súlyos testlsértés 
büntette helyett a btk. 92 §-a alkalmazása s 
a btk. 20 §-a felhívása  mellett, ennek vétsé-
gében s ezért Simon Sándor vádlottat a btk. 
307 § 2 bekezdése a btk. 302 § 1 és 3 tétele, 
a btk. 96, 99 § ai alapján 4 évi börtön s 1 
napi börtönbüntetésre átváltoztatandó 10 K. 
pénzbüntetésre; 

Török István Jánosét pedig a btk. 302 § I 
tétele s a btk. 92 g a alapján 4 hónapig fog-
házbüntetésre ítélte. 

Az ítéletben a felek  megnyugodtak. 
Ezzel az idei esküdtszéki cyklus véget ért. 

A csíkszeredai kaszinó. 
Csiluzereda, 1912. november 3. 

(fi).  Naponként elindulok a csíkszeredai 
kaszinóba. Hiszen a poros akták tömkelegéből 
kiszabadulva, ebben a piszkos, sáros, ziman-
kós időben csaknem egyedüli szórakozásunk 
a kaszinó lehet — A kaszinó elé érkezve 
meglepődve tekintek fel  a sötétlő abla-
kokra. Hogyan ? Hát a csíkszeredai kaszinóban 
délután 5 órakor teljes sötétség van? Azt 
hittem előre, hogy valami reparáció 

vagy uj 
berendezkedésről van szó, mert a mult évben 
épen tţj bútorokról tárgyaltunk. Hamar meg-
győződtem a szomorú valóságról. A kaszinó 
olvasótermében — ez az egy van világítva, 
es is csak becsületből — felvilágosítottak, 
kogy az idén a kaszinói életet a teljes rész-
vétlenség megölte. Pont. 

Elmentem a sötét nagyterembe is felgyiţ)-
tott villanynál megnéztem, hány tagja van a 
kaszinónak ? Ki van filmesítve,  begy 131. 
Sem több, sem kevesebb. Mindenesetre impo-
náló szám egy ilyen kis városban, mint Caiksze 
reda. Azt is megállapítottam, h o n a taglétszám 
az utolsó két-három évben 20 - 9 0 taggal emel-
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kedett Annál érthetetlenebb, hogy egy ilyen 
életerős, adósságmentes, pazar könyvtárral és 
kitűnően felszerelt  olvasóteremmel, négy szép 
parkettet) és villanyvilágítással ellátott terem-
mel rendelkező kaszinó teljesen az erkölcsi 
csőd szélén áll. 

Az egész Vigadóban egyedül a kaszinó 
helyiségei mordbatók kifogástalanoknak.  Be-
rendezése is minden \árakozáBnak megfelel. 
Voltak népes estélyei, melyek fesztelen  jókedv 
mellett reggelig tartottak. MégÍB mi lehet az 
oka ennek az ujabban jelentkező teljes részvét-
lenségnnk? Lehetetlen, bogy Magyarországon 
lenne egy 131 taggal biró kaszinó, mely csu-
pán a tagdíjból évente 2620 koronát vesz be 
és helyiségeiben még csak a lámpákat sem 
gyirtják feli  Hisz ez kész meggazdagodáshoz 
vezet, mert a lakásbéren kívül más kiadása 
nincs. Sót elég lesz jövőben - fölös  óvatos-
ságból — csak az olvasótermet fenntartani,  a 
többi három termet és a két szobából álló 
szolga-lakást talán albérletbe lehetue adni 1 ? 
Igy leggyorsabban építhetnénk saját kaszinó-épü-
letet I 

Mióta a kaszinó a Vigadóban van, azóta 
nyári szezon nincsen. Ennek oka abban rejlik, 
hogy a kaszinó emeleten van és alkalmas 
kerthelyisége nincsen. Ebbe bele is nyugod-
tunk, mert nyáron más szórakozást bőven le-
het találni. De ősztől nyárig Csíkban a kaszi-
nóra szükség van, mit bizonyít a füstös  kávé-
házak túlzsúfoltsága.  Mert az is egyik érdekes 
része a dolognak, bogy a kaszinó-tagok nagy 
része vagy más kaszinóba, vagy kávéházba 
jár, a harmadik része pedig fizeti  a tagdijat, 
de kaszinói élet nem levén, szépen otthon ül. 
A baj most már Igen krónikus kezdett lenni, 
mert oda jutottunk, hogy sem nyári, sem téli 
azezon nincsen. Nyugodtan bezárhatjuk a ka-
szinót, mely 37 éves múltra tekint vissza. — 
Tradíciókra ma már ugy sem adnak semmit. 
Pedi í a csíkszeredai kaszinó hosszú időn keresz-
tül Csikvármegye szellemi életének központja 
volt Mikor a régi Vajna-féle  telken volt, nap 
nap után összejött a város intelligenciája és 
szívesen keresték fel  vidékről, lóleg Gyergyó-
ból is. Ma megszaporodott tagokkal, biztos 
anyagi és erkölcsi bázissal egyáltalában nem 
funkcionál. 

Valamit cselekedni kell, gyorsan, radiká-
lisan, mert igy szégyene Csíkszeredának. A 
város mindenben és mindenütt fejlődik;  gyara-
podik számban, anyagiakban és szellemiekben; 
legutóbb megkaptnk a főgimnáziumot  derék 
tanárikarával s ennek dacára a kaszinó utolsó 
óráit éli. 

Jól tudjuk, hogy nem a vezetőségben,! ha-
nem a tagok nemtörődömségében vau a hiba. 
Épen ezért rendkívüli közgyüléBt kell össze-
hívni, mely uj, életrevaló eszméket érleljen 
meg és eleven, pezsgő életet teremtsen a ka-
szinó termeiben. Csak ötletként említjük fel, 
hogy minő más lenne a kép, ha a csíkszeredai 
kaszinó a Kereskedői Körrel egyesülne, egye-
sítené könyvtárait és vagyonát, melyből ka-
Bzinót is építhetne magának. A Kereskedő Klr 
csak névleg az, mert circa 40—50 tagja kö-
zül 26—30 tisztviselő, ügyvéd stb., kik azért 
jól megvannak egymással és ezen foglalko-
zásbeii különbség soba nem jut eszükbe. — 
Épen ezért semmi elháríthatatlan akadályát 
nem látjuk az egyesítésnek, hisz alig egy-két 
évvel előbb a Kereskedői Kör tagjai jártak 
fel  a .felső"  kaszinóba, mert akkor az „alsó" 
pangott. Most pedig fordítva  van, mi különben 
csak a legjobb egyetértést bizonyítja és nem 
az összeferhetlenséget,  mint némelyek elő-
szeretettel emlegetik. 

Ugy tudjuk, hogy a kaszinó tagjaiban 
megvan a hajlandóság az egyesülésre. Tehát 
a Kereskedői Kör vezetőségén függ,  mert 
tagjainak egy része a kaszinónak is tagja. — 
Ezzel meg lenne oldva a gordiusi csomó I 
Ezért a kaszinó összehívandó rendkívüli köz-
gyűlésének első sorban az egyesülés gondo-
latával kell foglalkoznia,  mellyel ha megbarát-
kozott, keresse meg a Kereskedői Kör elnök-
Bégét és hisszük, bogy nem lesznek elhárít-
hatatlan akadályok. Az egyesitett nagyobb erő 
előnyeivel feleslegesnek  tartjuk bővebben fog-
lalkozoi. Egy modern kaszinó-épület emelésére 
azonban feltétlenül  képes lesz a két kaszinói 

Ha az egyesülés nem sikerül, akkor a ka-
szinónak komolyan foglalkozn  a kell gyökeres 
reformokkal.  Egy közgyűlés tisztán csak ezek-
kel a kérdésekkel foglalkozzék,  mert kétség-
telen, hogy megoldást fog  találni. A sok fel-
vetett eszme visazhangta talál és a legjobb 
kiválik a többi közül. Legelső mindenesetre az, 
hogy ha fizetjük  a tagdíjat, néba napján jár-
j u k is kaszinéba. Ennek szükségét kellett 
éressék a tagok, mert különben alig hisszük, 
hogy tisztán Illendőségből 131-en jelentkeztek 
volna tagoknak. Ha pedig most mást gondol-
nak, akkor legcélszerűbb feloszlatni,  pénzűn-
ket jótékony célra, könyveinket a gimnázium-
nak adni, mert hoeszu betegségnek halál a 
vége I Már beállott az agonia. 

Gróf  Majláth Gusztáv Károly. 
Előadta  dr.  Székért*  Jizeef  pUMnoe  az OMr-egylet  no-

ttmber  ki  i-iki  emtUcünnepélj/in. 
Akik a aenevilágot Ismerik és szerelik a Verdi 

muzsikáját, azok tudják, hogy mit teu az, amikor 
egy Verdi-operában az Összes hangszerek íortiasxi-
műjába belecsendal egész erejével a réstáoyérl 

As Ihletett zenekOUA ezzel egy világot épít, vagy 
egy egása világát rmabol lat 

Lehet, bogy gróf  Hajláthnak — ma Erdély róm. 
kath. püspökének — szivében éa lelkében egy egész 
egyéni vljágot -rombolt le az a réz tányér, melynek 
hatalmas csendülése mellett kapta — mint elad éven 
jogász — a stassbuivi színházban a rettenetes hírt, 
hogy édes atyja — Majláth György országbíró — or-
gytlkoaaág áldozata lett. 

Ugy mondják, hogy az latenl gondviselés utjat 
ktkutalhatlanok. A hivő lélek nemcsak mondja, ha-
nem tartja ls azt. 

Majláth feláldozta  magát atyjáért. Sokan azt 
mondják erre: mimóza lelbQ voltl Lehet, hogy akkor 
a rettenotea katasztrófa,  uj Irányt adott addigi gon-
dolatvilágának ; de munkásaága, tevékenysége s az A 
papi lelki világa C9ak azt bizonyltja, bogy az Isteni 
gondviselés mindent bölcsen Intéz, vagy amint szok-
ták mondani: még az Isten is papnak teremtette. 

Azoknak, akikneh e sorok szánva vannak, nem 
szakség tfibliet  mondani, hogy mint lett gróf  Majláth 
Ousztáv pappá. 

Ma püspök! Erdély püspöke. Nem a clm teszi 
At püspökké, hanem a lelke. Ezt a lelket pedig nem-
csak bérces Erdélyben, ahol A ma otthon van, hanem 
széles nagy Magyarországban Ismerik. 

Mikor a szerenv és növendéket által szeretett 
esztergomi — minden külsA kitüntetés nélküli — ta-
nulmányi .felügyelőt  ezelőtt tizenkét esztendővel, 
harmincnégy éves korában a királyi kegy „cum jure 
'successionis* az akkori Lönháit püspOk mellé segéd-
püspökül s nemsokára L(Juliárt halálával erdélyi püs-
pökké rendelte, ó maga nyilvánította a következőket; 
„Jól tudom, hogy erre a dlszea éa magas méltóságra 
nem az én érdemeim, hanem az Istent gondviselés 
kifürkészhet  len Intézkedése által jutottam I Kérem a 
jó latent, hogy engein erre a magas méltóságra szent 
kegyelmével méltóvá tegyen * 

Azóta 15 esztendő telt el, a gróf  Majláth bele-
élte magát az erdélyi légkörbe. Nemcsak, de annyira 
megszerette, hogy nem tud megv&lui tAle. Lett volna 
alkalma rá! 

Bíbornoki kalappal kínálták: a kalocsai érseksé-
get aj&ulták fel  neki. Mlndukettőt szerényen, do ha-
tározottan visszautasította. .Annyi sok a befejezet-
len munkám," — mondotta Majláth — .hogy szép és 
kedves Erdélyemet mindaddig, mig elAmbe tűzött 
feladatomat  be nem fejezem,  nem hagyhatom el.4* 

Nem Is hagyta! Pedig az összes magyarországi 
püspOkOk közOtt egynek sincs annyi dolga, uilut neki. 

Egyházmegyéje területllog a legnagyobb s amel-
let, hogy végeznie kell a püspöki teendőket, Intézni 
kell — mint elnöknek — az erdélyi róm. katholiku-
soknak autonómiáját. 

Arról, hogy ezt mint vezeti, beszámol minden év-
ben az erdélyi róm. kath. státusgy ülésen, amelyen 
teendő kijelentései e!é élénk várakozással néz min-
denki: a elhangzott kijelentéseit, — amelyek békét, 
szeretetet s a magyar fajnak  valláskülümbség nélkül 
való együvé tartozandóságát hirdetik, — élénk he-
lyesléssel és nagy megnyugvással veszi mindenki. 

E lapok hasábjain — a lap irányának megfelelően 
— két szempontból akarok még röviden irni róla. 
Mint Íróról és szónokról. Állásánál fogva  vele jár 
mlud a kcttA. 

Gróf  Majláth ugy Ír, amint beszél, B ugy beszél, 
amint ir. 

Pedig Ír. Sokat, mellé értékeset és azépen! Amint 
Szent Pál megkereste atyai leveleivel Tituszt, Tiinot-
heuszt, sőt még — Phifemont  Is, — A is megkeresi 
atyai jóságos szavaival papjait. Korlevelei megjelen-
nek az év mlndon nagyobb ünnepén n minden alka-
lommal, ha az egyház életében valami fontosabb 
esemény történik. 

Körleveleinek stílusa keresetlen, nem szóvirágos, 
hanem amellett, hogy azivbAl jövő: egyenes és hatá-
rozott, mintha Pázmányt, vagy Kölcseyt olvasnád. 

Azt mondtam: ogy beszél, amint Ír. Ehhez csak 
a következA hozzátennlvalóm van: 

Az A Írását még az tudja igazán mérsékelni, aki 
At legalább egyszer beszélni hallotta. 

EjmizerOen szívből beszél, s ez teszi az A beszé-
dét széppé. Nem filozofál  I Ugy értem, hogy nem a 
modern filozofiát  nézi, hanem azt a fllozofiát,  amely 
szillogizmusai által nem szétbont, hanem az emberi-
séget s az egész mindenséget átOlelA isteni szeretet-
nek hirdetése által megragadja a sziveket, s Igazi 
isteni ihlettel tölti el a lelkeket. Hozzá teszem még, 
hogy amint beszél, ugy ls cselekszik. 

Hangjánál fogva  megtehetné azt, hogy az úgy-
nevezett magasabb légkörökben éljen ; s o mint egy 
Igazi apóstól, a szegények ajtaján kopog be. A bit-
tudományok doktora; ebbAl az Isteni tudományból 
meríti »z erót, hogy sorra látogathassa, — bár fizi-
kailag gyenge, — a hetegekot és kórházakat. Ahol 
nyomor, bánat és szükség van s A tud róla — ott 
van A ls: s nem nézi, hogy kl hogyan és mily mó-
don Imádja az Istenét. Igy aztán megtörténik, hogy 
az erdélyi püspOkl jövedelem, meg a Baját birtokai 
után járó sem elég neki, hanem elmegy nz A hőn 
szoretett ezüstfürtü  édesanyjához s azt mond n. Édes 
anyám! A szegénység sokkal nagyobh, mint az én 
jövedelmem; adj nekem kölcsön! A kogyelinea asz* 
szony ad a boldogan nézi el, hogy kogyelmea fia 
ujabb kölcsOnt kér tAle. 

Mit mondjak még I A sok mondanivalóból még 
ennyit: gróf  Majláth a régi lantosokra emlékeztet, 
aki mindennap más- éa máshol hallatja a s-zeretet 
szózatát, a nyomában Így nem az elégedetlenség éa 
viszály, hanem a nyugalom és a zaklatott lelkek meg-
békülje jár. 

Nagy hangverseny. 
Folyó hó 10-én a .Vígadó* nagytermében 

Erkel Sarolta és Tonházy Ferenc a marosvá-
sárhelyi zeneiskola hírneves tanárai, erdélyi 
hangverseny kőrútokban Csíkszeredát ls fel-
keresik, — mely hangversenyre felhívjuk 
a zenekedvelő közönség figyelmét. 

Ezen hangverseny körút a marosvásárhelyi 
zeneiBkola tanárai részéről egy bemutat-
kozás akar lenül az erdélyi városokban, 
melynek célja megismerkedni az erdélyi váro-
sok zenetársadalmával és azzal kapcsolatot lé-
tesíteni. 

Hisszük, hogy városunk közönsége ép oly 
szívesen és lelkesedéssel fogja  fogadni,  mint 
a hogy más városokban is volt részük. 

A művészekről szóló Ismertetést és szemel-
vényeket a budapesti lapok kritikáiból az aláb-
biakban adjuk közre. 

H. Erkel Sarolta a nagy zeneszerző Erkel 
Ferencz nnokája, Erkel Gyulának bpesti m. kir 
operaház elhunyt igazgatójának leánya. Híven 
az Erkel dinasztia kiváló zenei talentumához 
a zongora művészetben csillogtatja kiváló te-
hetségét. Jelenleg a marosvásárhelyi várost 
zeneiskola tanára, hová nagy áldozatok árán 
nyerte meg a város vezetősége Budapestről a 
zongora egyik tanszékére. 

.Magyarország': Erkel Sarolta, Erkel Fe-
lesei nagy tehetségű uiiQkája nagy technikai 

készségével éa erőteljes önálló felfogásával 
meggyőzte a hallgatóságot arról, hogv benne 
egyik legkiválóbb zongoraművészünket találta 
fel.  Chopin .BerceuBe*-ét a szerzőnek oly meg-
értésével játszotta meg, mely őt Chopin egyik 
leghivatottabb interpretalójává quallflkálja. 

.Budapesti Hírlap": A művésznő Bac<-Liszt 
.Preludium és fugáját"  magas nívójú, kitűnő 
technikájával előadott mély felfogásáról  és 
zenei tudásáról tanúskodó erő jellemezte. — 
Egyen'etes skálájával s teljesen kifogástalan 
nagy készültségre valló eredeti értelmiségével 
az örökbecsű mű klasszikus szépségeit a maga 
nagyszerű szépségeivel tárta elénk. 

Tonbázy Ferenc zenetanár Popper Dávid 
legjelesebb tanítványa, ki tagja volt évekig a 
m. kir. operának. Jelenleg a marosvásárhelyi 
városi zeneiskola tanára, kit kitűnő kvalitásai 
folytán  a város vezetősége a chello tanszékre 
nyert meg. Mindkét jeles művész tanár a vá-
rosi zenei élet központja. 

.Pesti Hirlap": Tonházi Ferenc mesteréhez 
méltónak bizonyult. Szé esen iveit meleg kan-
tiiénájában benne él Popper művészi egyéni-
ségének minden jellemző vonása. 

„Magyar Nemzet*: Tonházl Ferenc Popper 
tanítványa. Játékából nemcsak a virtuózt, de 
a muzsikust is kiéreztük. Pompás hallása van, 
tisztán intonál és jó a ritmusa. Tónusában sok 
mélység van, tömör széles kantinéláiban nagy 
mestere nyomdokán halad, előadásaiban igen 
sek az értelem, mi nagy zenei intelligenciára vall. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Közigazgatási bizottsági ülés. 

A vármegye közigazgatási bizottsága f. 
hó 11-én tartja rendes havi ülését Gya 
lókay Sándor főispán  elnöklete mellett. 

— Koronagyülések. A gyergyói 
esperesí kerlllett papsága ószi korona-
gylllését mait hó 24 én tartotta meg 
Gyergyóremetén. A gylllésen 'a kel-
lemetlen idö dacára is csnknem teljes 
számban jelent meg a kerületi papság, 
a mennyiben ott volt nyolc plébános és 
tis segédlelkész. Ssentm'se után Takó 
János fóesperes  nyitotta meg a gyűlést. 
Utánna Miklós István esperes előadása 
következett. Majd több praktikus do-
gok megvitatása után az országos auto-
nómiai képviselőket választották meg. 

— A felcsíki  kerlllet papsága ok-
tóber 29 én tartotta ószi koronagyQlé-
sét Madéfalváu.  A gyillést Bálint Lajos 
fóesperes  nyitotta meg. Dr. Kászoni Ala 
jos karcfalvi  plébános tartalmas felol-
vasást tartott a papság nyomasztó hely-
zetéről. Kászoni dr. felolvasása  után 
Kovács Mihály szépvizi plébános ismer-
tette a gyermekvédelmi mozgalom le-
hetőségeit népQnk körében. Végül meg-
választották az országos autonómiai kép-
viselőket és az öt tagu bizottságot. 

— Házasság. Máthé István brassói m. kir. 
csendőr-törzsőrmester lolyó hó 6-én vezette oltár-
hoz Kiló Károly és neje kedves leányát, Zsuzsikát, 
Csíkszeredában. 

— Ebéd a főgimnáziumban.  Majláth Gusz-
táv Károly erdélyi püspök városunkban tar-
tózkodása alkalmából a helybeli főgimnázium-
ban fényes  ebéd volt, melyen résztvettek a vi-
lágiak közül Mikó Bálint v. b. L t. Gyalókay 
Sándor főispán,  Fejér Sándor alispán, Lengyel 
Róbert kir. tanfelügyelő  és Orbán János. A 
jelenlevők őszinte Örömmel ünnepelték Majláth 
püspököt 25 éves jubileuma alkalmából. 

— Esküvő. Antal Vidor és Raab Elza októ-
ber hó 26-án tartották eskUvjjüket, Budapesten. 

— A* Edison  mozyÓHzlnház  e héten 
csütörtökön,  pénteken  és szombaton tart 
előadást,  teljesen uj műsorral. 

— A vasúti menetrend készítése. A keres-
kedelmi miniszter oly rendeletet tesz közzé, 
mely nagyon közelről érinti az utazó közön-
ség ügyét és egységes eljárást hivatott létesí-
teni oly téren, melyen eddig annyiféle  volt a 
gyakorlat, a hány vasút van. A miniszter ugya-
nis rendeletben szabályozza a közforgalomra 
szánt vasút menetrendjének megszerkesztését, 
előterjesztését és kihirdetését A menetrend 
változtatás ezúttal csak a meuetrendi idősza-
kok első napján léptethető életbe. E menet-
rendi időszak május elsejétől szeptember 30-ig 
terjedt. A közönség,  törvényhatóságok,  közigaz-
gatási bizottságok,  kereskedelmi  és iparkamarák 
stb. részéről  előterjesztendő  fölszólalást  csak köz-
vetetlenül  az iüetö vasút üzemét kezelő  igazgató-
sághoz leltet  benyújtani és pedig a téli menet-
rendre nézve május 5-ig, a nyári menetrendre 
nézve pedig az előző évben november 20-ig. 
Később érkező fölszólamlást  csak a következő 
időszaki menetrend meállapitásánál szabad tár-
gyalni. A vasufigazgatóság  a fölszólamlás  és 
panasz ügyében elfoglalt  álláspontjáról a föl-
szólalót és kérelmezőt értesíteni tartozik. A 
menetrendet 15 nappal életbe léptése előtt ki 
kell hirdetni Részletesen van szabályozva a 
menetrend megszerkesztésének a módja is. E 
pontos és részlétes utasítás sok helytelenség 
orvoslására van hivatva. Jó tudnunk ez uj 
rendelkezést nekünk is, kik alispán, főispán, 
törvényhatósági és közigazgatási bízottságok 

utján, állandóan menetrendmizériák meg-
szüntetését kérelmezzük a kereskedelemügyi 
minisztertől. Jövőben ezt a vasutigazgatóság-
tól kell kérnünk. 

— Novemberi katonai előléptetés. A m. 
kir. honvédBég kötelékében menosági Adomán Ágos-
ton századost a gyulai 2. honvédgyalogecrednél 
őmagygyá, Debreczeny Gyula főhadnagyot  a brassói 
24. honvédgyalogezrednél századossá léptetfék  elő. 

— Kosárfonó  tanfolyam  hölgyeknek. Ér-
dekes hírt veszünk Sepsiszentgyörgyről, mely a 
milyen életrevaló gondolat, ép'oly helyénvaló lenne 
Csíkszeredában is. Sepsiszentgyörgyön ugyanis as 
uri hölgyek az 1912-ik év november havának első 
felében  diszkoBárfonó  tantolyamot rendeznek. A tan-
folyamon  elsajátíthatják a hölgyek a kenyér-, gyü-
mölcs-, virág-, sütemény- és jour-kosárkák, gallér-, 
kestyii-, cigaretta-dobozok stb. készítését A tanítás 
dija 12 korona. A tanfolyamon  teldolgozott nyers-
anyag ára 4 korona. A szerszám, mely egyssersmin-
denkorra elég, 4 koronába keiül. A dijak szemé-
lyenkint számítandók és első óién ' fizetendők.  A 
tanfolyamot  Oldal Mária fogja  vezetni. Alrib a tan-
folyamon  részt óhajtanak venni, szíveskedjenek 
Sepsiszentgyörgyön Kflnnle  Has úrhölgyhöz fop>> 
dúlni. A tanfolyamot  a tanítóképzőben tartja meg. 

— Elhalasztott szlnpártoló - egyesületi 
gyQlés. A szinpártoló-egyesttlet folyó  hó 3-ára hir-
detett rendes évi közgyűlését közbejött akadályok 
miatt bizonytalan időre elhalasztottéi. 

— Bőrgyár Csíkszeredában. Az alakulandó 
bőrgyár ügyében folyó  hó 10-ére összehívott érte-
kezletet december 1-én tartják meg. Előadó Sto-
dola József  bőripari vándortanító, miniszteri szak-
közeg lesz. 

— Állatbiztosító szövetkezetek. A máso-
dik orBzágos szövetkezeti kongresszus mult hó 24-én 
zajlott le a budapesti Vigadó nagytermében. Közel 
600 szövetkezet kiküldötte vett részt a kongresz-
szuson, amelyen megjelent gazdasági és társadalmi 
életünknek számos kiválósága is, igy Pallavieini, 
Zselénszki Róbert, Károlyi Mihály, Széchenyi Ala. 
dár, Zichy Tivadar grófok  stb. A kongresszuson 
előadást tartott — amint a Gazdaszövetségből ol-
vassuk — Dr. Kovács  József  debreczeni gazda-
sági akadémiai tanár, városunk születte, aa állat-
tenyésztés tejlesytéséről és a szövetkezeti állatbiz-
tosításról. Az előadása kapósán elfogadott  határo-
zati javaslat kimondja, hogy a kongresszus szük-
ségesnek tartja az állatbiztosító szövetkezeteknek 
országszerte való szaporításét a e célból bizonyos 
kormány-- és törvényhozási intézkedéseket kér. Az 
előadásnak nagy sikere volt, mely ntán a kongresz-
szus dr. Kovács József  előadót lelkesen megélje-
nezte. 

— A remetel községi orvos pótléka. A 
belügyminiszter a gyergyóremetei községi orvos ré-
szére az U»08. évi XXXVm. tc. 16. g. alapján 
1200 korona helyi pótlékot engedélyezett és fel-
kérte a vármegye alispánját, hogy a gyergyóremetei 
községi orvosi állásra most már a helyi pótlék te-
kintetbevételével hirdessen pályázatot Ez a pályá-
zati hirdetmény remélhetőleg teljes sikerrel fog  járni. 

— Meghitté.  A Csikmegyei Lövész Bi-
zottság f.  évi november hó 14-én (csütörtökön) 
d. e. 11 órakor a vármegyeház kisebb ta-
nácskozó termében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre a tagokat tisztelettel meghívjuk. Csík-
szereda, 1912. nov. 4. Gyalókay Sándor főis-
pán, elnök. Szlávik Ferenc jegyző. 

— Dr. Kovács József  könyve. Értékes mo-
nográfiát  kapott szerkesztőségünk a Magyar Gazda-
szövetségtől. A kiadvány Mezőkeresztes nagyköz-
ség monográfiája  dr. KováCB József  tollából. A Ma-
gyar Gazdaszövetség ugyanis már évekkel ezelőtt 
elhatározta, hogy a magyar falvak  jólétének fejlesz-
tését lehetővé teendő, az ország kfldönbSző  vidékei-
ről számos község monográfiáját  megíratja s igy 
mintegy hfi  tükrét nyújtja a falvak  helyzetének. 
Több község leírása után a napokban a biharme-
gyei Mezőkeresztes község monografica  került ki 
a sajtó alól. A nagyközség ugy gazdasági mint 
szociális szempontból nsgyon sok tekintetben tí-
pusa a magyar falvaknak.  Kovács József  dr_, a 
debreceni gazd. akadémia tanára nagyon mély ta-
nulmányra vallí és lelkiismeretes munkát véglett, 
midőn Mezőkeresztes képét elénk tárta. A monográfiát 
nemcsak a falusi  élet tanulmányozóinak, de a fa-
lusi vezetőknek és szociálpolitikusoknak is ajánl-
hatjuk. Megrendelhető bármely hazai könyvkereske-
désben B a Msgyar Gazdaszövetségben is. — Ára 
«0 fillér. 

— Megsemmisített vlrllls névjegyzék. A 
Csíki Lapok legutóbbi számában közöltük a vár-
megye legtöbb adót fizetőinek  1913. évre összeállt? 
tott állandó névjegyzékét Minthogy azonban az 
igazoló választmány ülése előzetesen kihirdetve nem 
volt, az összeállított névjegyzék az alábbi hirdet-
mény szerint megsemmisíttetett és november 8-án 
uj ülés hivatott össze. A kibooaájtott hirdetmény 
a következő: Csikvármegye igazoló választmányi, 
nak elnöke ezennel közhírré teszi, hogy mintán 
az 1912. évi október hó 26-án tartott ülés előze-
tesen kihirdetve nem volt s igy az ekként egybe-
állított virilii névjegyzék törvényesen egybeállított-
unk cem tekinthető, az igazoló választmány Csík-
szeredában, a vármegyei főjegyző  irodájában 1912. 
éri november hó 8-án délelőtt 9 órakor kezdődőleg 
illést tart, mely határidőig és amely ülés folyamán 
mindazok, kik adójuknak kétszeres számítására jo-
gosultak, eme jogokat szóval vagy írásban beje-
lenthetik. A megtörtént bejelentések ismétlés* nem 
szükséges. Csíkszereda, 1912. október hó 81-én. 
Szász Lajos, ig. választan. elnök. 

— Folvó bó 10-én délután fél  2 órától 
este 9 óráig Gőzsy Árpád .Fekete-sas' 
gyógyszertára Icai nyitva. 
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— K O H T I I táno-estéljr. A eslkazent-
györgyi gazdakör 1912. évi november hó 9-én 
a községháza nagytermében kosarai táncmn-
latságot rendei. 

— Nyilvános Mszfaet  A csíkszeredai 
ipartestület és ifjúsági  önképzőkór által folyó 
évi október hó 13-án rendezett szüreti mulat-
ságon lelolfizettek  a kővetkezők: Gál Feiencz 
10 K, Turi Zoltán 7 K, Dr. Gyflrgypál  Domo-
kos, Dr. Szlávy Tibor, N. N. 5-5 K, Cseh Ist-
ván 3 K. 50 í , Jakab L. Gyula, Kiss Dénes 
3-3 K. 40-40 f.,  Benkő Zsigmod 3 K, Niszel 
Adolf,  Bartha Gyula, Imreh századosné, Dr 
Csedö András, Orbán János, Keresztes Anlal 
Bodor Gyula, Dr. Dóczy Kálmán, Merza Re 
zsó, Csiszér Imrre, Nagy Gyula, Holló Gábor, 
Barla Dezső, Czáka Béla, Dr. Száva István 
Vágás József,  Filó Károly, Becze Imre, Bocs 
kor Béla, Bfljthy  Ödön főhadnagy,  László L6-
rfncz,  Pototzky Márton, Máthé Jrtzsef,  Niszel 
Jakab, Kristóf  Albert, Szentes Gergely, Demény 
Fercncz, Székely Károly, Laucsek N., 2-2 K. 
Biedermann Viktor 1 K. 50 f.  N. N, Csiszer 
József,  Szabó Miklós, Miklós Gyula, FOlöp 
Alajos, Veress Elek, Lacz Sándor, N. N., Fe-
jér Dóra, Jeney László, Magyar H., Klein, 
Dávid Péter, Ligeti Samu, Gáspár József,  Karda 
Lajos, Lukács Juliska, Karda Gyula, Strul Izsó, 
Szabó Bálint, Ozv. Nagy Istvánné, Miske Gyula, 
Ligeti Samuné, Orbán Gáspár, Incze István, 
Kánya András, Csiby Károly, Jakabovics Samu, 
Szvobinsky Aladár, Jakab Sándor, Sekey Lá-
zár, Fazakas András, Dóczi, Rajz Anlal, Rigó, 
Paulovics Anlal, Farkas Lázár, Tamás Mariska, 
GrOnwald Albert, Rancz Imre, Barcsay Dénes, 
Szopos Gáspár, B. F., Sz. József,  Antal Gyula, 
l-l K. Bartha József,  Meskó György, Germán 
János, Hodosy Kálmán, Csiszer Lajos, ifj.  Ta-
más János, 60-60 f.  Barabás Mihály, Özv. Mik-
lós Jánosné, Takó Károly, Tarsay Sándor, 
Bakcsi Ferencz, N. N., Helvig Paula, Moldo-
ván János, N. N., G. Ferencz, N. N., Karda, 
Helvig G. János, Bedö József,  Tamás Balázs, 
Bendi Mihály, Tarsay Sándor, Bors István,50-501. 
Schmidt Károly, N. N„ N. N„ Eröss Mária, 
Doczy József,  Oló Sándor, Jakab János, N. N., 
Kertész Gábor, Azbé Alajos, Czikó János, Wei-
gel Ferencz, Vujkuj Sándor, N. N., N. N., 
Bartha Károly, N. N., Horváth János, Székely, 
Koncsag Károly, N. N., Müller Augusta, Fe-
rencz Károly, Darvas Béla, N. N., Hajnód L. 
Ferencz, 40-401. Ezúton fejezi  ki akél testület hálás 
köszönetét ugy a felalfizelöknek  valamint azok-
nak is, kik részt vetlek és segédkezek a ren-
dezésben is. Úgyszintén Zaun Márkné okleveles 
tánctanitónének is itt mond köszönetet, azon 
fáradozásáért,  hogy oly kitűnően betanította 
teljesen díjtalanul a fiatal  csőszleányokat és 
csőszlegényeket a magyar láncokra. 

—Bábaképző tanfolyam.  A nagy-
szebeni bábaképző tanfolyam  jővó évi 
február  1-én nyilik meg. As oktatás 
magyar, német és románnyelven történik. 
Felvételhez keresztlevél, iskolai bizo-
nyítvány, erkólesi bizonyítvány és hi 
vatalos orvos által kiállított egészségi 
bizonyítvány kell. A tanfolyam  junius 
végéig tart. 

C S Í K I L A P O K . 
Szám 841-1912. végrt. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. L-cz. 102. S-s értelmében ezennel köz-
hírre teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíró-
ságnak 1912. évi V. 1060. Biámu végzése kö-
veik estében dr. Fejér Antal Ügyvéd által kép-
viselt Csíkszeredai tok. pénztár r.-t. javára 
3000 korona a jár. erejéig 1912. évi szeptem-
ber hé 12 én foganatosított  kielégítési végre 
hqjtás utján lefoglalt  éa 1580 koronára be-
csült következő ingóságok, u. m. széna, ga-
bona stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  V. számú végzése folytán  3000 
korona tőkekövetelés ennek 1912. évi junius 
hó 25. napjatói járó 6"o kamatai, V,0/, váltó-
dij és eddig összesen 185 K 64 f.-ben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehaj-
tást szenvedők lakásokon Cslktaploczán leendő 
megtartására 1813. november hó 14 lk nap-
jának d.u. 3órája határidőül kitUzetik ésaliboz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
Hivatnak meg, h fry  az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107 éa 108 fial  értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett a legtöbbet igéró-
aek, 6zllkség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat 
mások is le- és feltllfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi IíX. t -e. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi október bó 
20-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. blr. végrehajtó. 

F l a r i Á h á 7 N o T e n i b e r 1 0 - é n « 
E1QUU HOZ. vas&rnap egy hét 

szobából, egy konyhából egy 
kamarából és két plnoéból álló 
téglaház udvarral, melléképú 
letekkel és nagy veteményes 
kerttel szabadkézből elárve-
reztetik a legtöbbet igérönek. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Szám 5981-1912. tlkvi. 

Árverisi hirdetmény és kivonat 
A csikszentm&rtoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság Dr. Botár Adolf  ügyvéd 
csődtömeggondnok és a Székely népbank rész-
vénytársaságnak önkéntes illetve Csergőli Je-
nóné elleni végrehajtásos ügyében végrehajtató 
kérésére a végrehajtási árverést 2500 knr. s 
jár. erejéig a csíkszeredai kir. törvényszékhez 
tartozó CslkBzentmártoni kir. járásbíróság te-
rületén levő Csikmenaság község határaban 
fekvő  a csikmenasági 2702 Bzámu tulekjkönyv-
ben. A f  696—697 hrez. ingatlanra 2028 korona 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendeli. 
Az árverésre határnapul 1912. évi december 
27. d. e. 9. óráját Csikmenaság községházá-
hoz tűzi ki. Árverezni szándékozók tartoznak 
m:nden egyes ingatlan kikiáltási árnak 10 '/.-át 
mint bánatpénzt készpénzben vagy óvadék-
k'épes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni. 

Vevő köteles a bánatpénzt az általa igért 
vételár 10 °/o-áig nyomban kiegészíteni 

Aa árverési hirdetményi kivonatot a Csík 
szeredában megjelenő heU lapban közzétenni 
rendeli. 

Caikaieatmárton, 1912. október 12. 
Márton Bán dor B. k., 

blr. Jegjmó. 
A kiadmány hiteléül: 

Saabó, 
Ur. UkTresstóh. 

B U k k f a e l a d á s i  h i r d e t m é n y . 
Alulírott állami iskola gondnoksága 

közhírré teszi, hogy a „nagykormoskő-
alja" nevű helyen fekvő  erdejében 
31772-1912 F.  M számú rendelettel 
kihasználásra engedélyezett 645 darab 
bükkfa  készletet 2691 kor. 66 011, ki 
kiállási árral folyó  évi november 
hó 30 án Zsögöd község házánál 
délelőtt 9 órakor tartandó nyilvános ár-
verésen legtöbbet Ígérőnek eladja. 

Árverési feltételek  a magyar kir. 
járási erdőgondnokság valamint a zső 
gödi Ali. iskola gondnokságánál árverés 
elótt megtekinthetők. 

Zsögöd, 1912. évi október hó 31-én, 
Áll. isk.gondnokáig nevében; 

Nagy Bálint 
gondnoksági elnök. 

981—1912. szám. végreh. 
Árverési hirdetmény. 

Alolirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbiróság-
nak 1912. évi V. 1038. száma végzóae folytán 
dr. Nagy JenA csikezentmártori Ügyvéd által 
képviselt a Központi Takarékpénztár Béazvénytár-
aaaág végrehajtató réasére végrehajtást szenvedő 
ellen 300 kor. követelég a jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől leésfeUilfog-
lalt éa 2BS0 koronára beosttlt ingóságokra a CBik-
szeredai kir. járásbíróság 1912. évi V. 1038. azimn 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap- éa tclülCoglaltatók követeléae erejéig is, 
anenuyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedi lakásán Csikdelnén leendő 
megtartása határidőül 1919. évi november h6 
20-ik nujjáft  délelőtt 11 ór^ja kitüzetik, ami-
kor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig lovak stb. 
a legtöbbet igérfiuek  készpénzfizetés  mellett, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez-
déséig alnlirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy 
pedig BZÓVBI bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben ónak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszeredában, 1912. évi november hó 1-sfl 
napján. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 

Szám: 1912. V. 629—1. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alulírott Munkásbistosiló Pénztár já-

rulékainak felhajtásával  megbízott vég-
rehajtó az 1881. évi LX. t. o. 102. § a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó 
Pénztár javára 643 korona 41 fillér  s 
járulékai erejéig 1912. évi október hó 
4 én foganasitott  végrehajtás alkalmá-
val lefoglalt  és 1140 koronára becsQlt 
950 drb. kQlömbüzó méretű deszka nyil-
vános árverésen eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyótölgyes köz-
ség házánál leendő megtartására 1912. 
november hó 30-ik napjának dél-
utáni 2 órája határidőül kitQzetik és 
ahhoz venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX t. c. 
107. és 108. § ai értelmében készpénzli 
zetés mellett a legtöbbet igéiónek szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak 
adutui. 

Amennyiben as elárverezendő ingó-
ságokat mások le és felQlfoglaltatták 
és aaokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés aa 1881. évi LX. t. c. 
120. § a élteimében ezek javára is el-
rendeltetik. 

Csíkszereda, 1912. óvi november 
hó 1-én. 

Vitos Ferenoz 
k. végrehajtó 

Jlodern kutépités. 
Uj kutak építését cementgy Őrük-
kel, «ülyesxtó rendszerrel a k1g«i 
radt régi kutak lennebb sOlyesz-
tósét jutányos áron elvállalom. 

Nagymihély Sándor, « 
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

M Á T H É J Ó Z S E F 
ntii d i v a t - k a J a p - l i z i e t e 

C s i k s z e r e d a ( G r ü n w a W ^ A . h á z ) . 

Sz. 993-1912. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1912. évi V. 1262. sz végzése foly-
tán dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt 
Wiesel Jenő vajdabunyadi végrehajtató részére, 
lOOOkoiona követelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefog-
lalt és 1816 K 80 fillérre  becsült ingóságokra 
a csíkszeredai kir. járásbíróság 1912. évi V. 
1262. Rzámu végzésével a további eljárás elren-
deltetvén, annak az alap- és felülfoglaltutók  kö-
vetelése erejéig ÍB, amenyiben azok kielégítési 
jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő 
lakásán C s í k s z e r e d á b a n leendő megtar-
tása határidőül 1012. óvl november 19 lk 
napján d. n. a órája kitUzetik, amikor a bí-
róilag lefoglalt  ingók ós pedig bútorok, ék-
szerek a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség eBeten becsáron alul is el 
frgnak  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 Csíkszereda, 1912. évi október hó 
28-ik napjáu. Molnár Sándor, 

kir. blr. végrehajtó. 

Szám 910860-1912. tlkvi. 2 - 3 

Hirdetmény. 
Csikmindszent község tlkwe birtokazabá-

Ivozás következtében az 1668 évi 2579 számú 
szabályrendelethez képest átalakittatfk  és ez-
zel egyidejűleg sz arányosított ingatlanokra 
néeve az 1892. XXIX. t.-cikkben szabályozott 
eljárás kapcsolatosan foganatosittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése és a helyszíni eljárás a nevezett köz-
ségben 1912. évi december  hi 2-ik napján 
fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatnak: 
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesí-

tési tárgyaláson Bzemélyesen vagy meghatá-
rozott által jelenjenek meg és az aj tlkvi ter-
vezet ellen netalán! észrevételeiket annál bi 
zonyossabban adják elő, mert a régi tlkv 
végleges átalakítása után a téves átvezetés-
ből eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik 
személyek irányában többé nem érvénye-
Bithetik. 

2. mindazok a kik a telekjegyzőkőnyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadolt elő-
terjesztést kívánnak tenui, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jeleqjenek meg 
és az előterjesztéseiket igaróló okiratokat 
mutasBák fel, 

3 mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de tlkvi bekebelezésre 
alkalmas okiratok nincsenek, hogy az átírásra 
az 1886 XXIX. t.-cikk 15—18 és az 1889. 
XXXV. L-cz. 5. 6. 7. éB 9 §-ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a kiküldött előtt Iga-
zolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó 
tlkvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a ki-
küldött előtt szóval ÍB Ismerje el és a tulaj-
donjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert különben jogaikat ezen az utoa nem ér-
vényeaítheUk és a bélyeg és illetékelengedéai 
kedvezményétől is elesnek és 

4 azok, akiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy-
zett jognak törléseit kérelmezzék, Illetve, bogy 
a törlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

Csikszereda, 1912. évi október hó 25 én. 
A csíkszeredai kir. tőrvényszék, mint tlkvi 

hatóság. 
Qeoaö Béla sk.t 

törvényszéki biró. 
A kiadmány hiteléül: 

Kosma, 
kir. telekkfinyvvezetó. 

Szám 846-1912. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1911. évi V. 902. számú végzése következ-
tében dr. Nagy Jenő ügyvéd által képviselt 
Központi Takarékpénztár javára 800 kor. Bjár. 
erejéig 1911. évi augusztus hó 28-án fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján le- éB fe-
lülfoglalt  és 1400 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: lovak, kocsik, hámazer nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  800 kor. 
tőkekövetelés ennek 1911. évi április hó 29. 
napjától járó 6'/, kamatai, V,c/o váltódij és 
eddig összesen 117 koronában biróilag már 
megállapított költségek erejéig, végrehajtást 
szenvedő lakásán C s i k s z e r e d á b a n leendő 
megtartására folyó  10U. évi n o v e m b e r 
hó aa-lk napjának délutáni 8 órája ha-
táridőül kitUzetik éa ahhoz a venni szándéko-
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy aa érintett Ingóságok az 1881. évi LX. 
tc. 107. és 108. 8-ai értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígértnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fogaak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások Is le- és felülfoglaltatták  éa azokra 
kielégítés jogot nyertek volna, ezen árverés 
sz 1881. évi LX. tc. 120. §. érteimébea ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi október hó 
29. napján. 

Koreai tea Oynla, 
Ur. Ui. végrehajtó. 

Szám 882—1912. vgrb. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. g-a .értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 1257. számú végzése következ-
tében dr. Imecs János csikszeredal ügyvéd ál-
tal képviselt Friedmanu Schmitt és Leopold 
Herpner cég javára 1550 korona 89 fillér  és 
1000 korona s jár. erejéig 1912. évi október 
hó 8-án foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján le és felülfoglalt  és 2196 koronára be-
csült kővetkező ingóságok, u. m.: szekér, sá-
tor és bolti árucikkek nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésuek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  fenti 
tőkekövetelések és az eddig biróilug már meg-
állapított költségek erejéig Szopos Péter zár-
gondnok csíkszeredai lakós lakásán leendő meg-
tartására 1912 nov. 18-ik napjának dâ-
nténl 3 órája batáridőül kitUzetik éa ah-
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg 
jegyzéssel hivatnak meg, bogy nz érintett 
Ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. ós 108. 9-t i 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöb-
bet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is 
el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi október 
hó 31. napján. Keresztes Oynla, 

kir. blr. végrehajtó. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

PamlngtnksnYktran 
Bútorszövetek, matraogradll. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

I Lmlpiákk árakl 
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El»i innál eletretechalloi MlBBleeesgégi lilti 

3 R o t : h . 3 = 3 ó " b e r t 
" W e l e z - M ltLÓLly-vu ©. e z . a . 
Elvállal villanyvll&^ttási felszereléseket  gyárak 
részére, fQrészgyáruk,  inezngaziluaá^i üzemek 
slb. sz&kazerQ kivitelben. Szo'>u távírdák, tele-
fonok,  villámhárítók felállítását,  valamiül ré-
piek kijavítását pontosan én jutányosán. Mio-
deoféle  szerelési anyagok, izzólámpák, világító-
testek zseblámpák. — Accumulatorok kisebb 
világítási és gyúj tás céljára, csakis a legjobbak. 
Fennálló villámhárítókat jól beváh szerszámok-
kal vizsgálok meg és az esetleges hibákat 
10—13 azonnal kijavítom. 

Mi' Ml* Ml< >11' VI» Mi< Ml' Ml' Ml< Ml̂ MI' Ml' MU VI' >11- MI'<U' 

BURGONYA TöÍTV̂ TN* ELADÓ 
Gaspari Frigyes-

2-3 nél IWedgyesen. 
m ^ m ^ a , a i i a i 

Takarékos háziasszony, 
otthon készíti likörjeil» miállal 
jobbal, szebbet, tisztábbat es ol-
csóbbat kap mintha készen venné. 

KÖvetkeró likőr essentlak kaphatók 
AUaaoh, Kárpáti keserű, 
fiaraok,  (áve, 
Cacao, Kömény, 
Caásaárkőrte, M&raaohinó, 
Cbartrease, Meggy, 
Curakeo, Ham, 
Dió, Vadáfls  likőr, 

Vanillia. 
Ára egy üvegnek haamálatí utaai-

táaaal flO  fillér.  4—50 

Amerikai fogcseppek  a fogfájást  azon-
nal mcgs/.iluletik. — Saját készítésű 
Mcntliolos sósborszesz a legjobb házi-
szer. — Liliomtej creme, szappan és 
púder a legjobb és legártalmatlanabb 

kéz- és arcápoló Nzerek. 
Valódi nitgol, francia  és hazai illat-
szerek, óriási választékban kaphatók 

BARLA DEZSŐ 
gyógyszerésznél, Csíkszereda. 
Postai rendelések azomml inté/.tetuck. 
10 korouáu felüli  reudelésní-1 franco 

• 

e l i s m e r t 

Emke l i n o l e u m 
padló fényiuiiz.  — EgyedUli raktár: 

NISZEL JAKAB 
vegyeskereskedese, Csíkszereda. 

Ifi  A HA e s e t , £ , B eladó a Szentlélek-uica 
f \ l u U U  36. eziimu 3 szolm, koinha, 

Bzép gyümölcsös kert és mellékhelyi 
Bégekből álló külön lakás. Érlekozni 
ugyanott a tulajdonosnál. 

. R V O y - S Z Â L L O P R 
Budapest, VIII., József-körut  16. 
Elaöraogu kényelemmel berendesett 
utoni aaobák. Kitűnő étterem. Méraé* 
kelt polgári árak. KQlön termek. Ban* 
kettek, esküvők rdndeaését elfogadom. 

Esténkint K U R I N A S I M I 
hírneves cigányprímás teljes zenekarával 

H A N G V E R S E N Y E Z . 
Ssives pártfogást  kór • 

Szabó Tivadar tulajdonos, 
a .Kemsell Ka.aloó' vult UilelvezutOJe és a ,l>cll* voll főpincére. 

7—10 
3 - 3 

| 
A nagyérdemű közöusóg be-

cses tudomására h o z o m , hogy I 
folyó  évi október hó 1-én I 
GyergyÓ8zentmiklÓ8on a Merza- és | 
Bocsánczi-féle  házban, vezetésem i 
alatt a l e g j o b b késztlltsöggel 

„ A N G O L URI S Z A B Ó S Á G 1 m 
cég nyílik meg, mely «bbnn a L] 
helyzetben lesz, hogy » legmu- [ 
gasabb igényeinek megfeleljen.  I 
A nitgyérdeuiü közönség szíves p l 
pártolását kérve vagyok. Kitűnő 
tisztelettel JJg^ JJjjp^ férfi  szabó. 

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

â x b ă a Y i a e a e , 
férfi  szabó és vegytínztitó, Csíkszereda, 

Rákóczi-utcn IG. szám. 23—26 

Szőnyegáruház. 
Szőnyegek, Linoleum, 

Függönyök, 
legnagyobb választékban, pos-
tai megrendelések azonnal el 

lesznek intézve. 
Tel lmann & Speil 

- B r a s s ó , H i t z t i s o r íS. — 
4 30 

© 

P A I H 4 

i ^ V 0 ® ] 

valódi 
NAVICSVIK-CIPOSAftOK 
D O B O Z A , 

M I N Ő S É G E : 
A R A N Y 

Bútorozott szobák 
2 - 4 

napokra is kiadók. 
Mikó-utca 23. s z ó m alatt. 

Szám 50. 2—2 
Hirdetmény. 

Csikcsomortán közbirtokossága köz-
hírré teszi, hogy az I. és II. határré-
szen a vadászat gyakorolhatási jogot 
1913. évi január hó 1-étől 6 évre, 
Csíkcsomortánban a község házánál 
1912. évi december hó 10-én d 
e. 9 órakor nyilvános árverésen bérbe 
adja. 

Kikiáltási ár 12 korona. A meg-
ígérendő legmagasabb ősszeg évente 
értendő. 

Utóajánlat nem fogadtatik  el. 
Csikcsomorttn, 1912. évi október 

hó 25-én. 

Bakó László s. k. 
közbirt. jegyző. 

Antal ltfroly 
bírt. elnök. 

Slt'^l'^^lt'wSUrSlt'SU'Sli'l«ll'Sll'MI'!01't«llAll'Sll' MI'MI'MI'Ml'«II'«II'>11'«lt>>11'Ml'Ml'Ml'V 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

ELSŐ MAGYAR VILLABQ3ERŐRE BERENDEZETT HANOBZERGY-AR. 

STOWASSER JÁNOS 
cs. és kir. udvari szállító, sziDházitk, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Badapest, II., Lánchld-ti. 5. Gyár: öntőház-u. 2. 

Ajánlja a saját pyárálmn készült húros, \ouós, fúvó  és ütő 
hangszereit és i/.ok alkatrészeit, Quinttiszta húrokat. 

H e g e d ű k 3. 4. b, 6 foriuttol  fuljc-bli  a legjobb felszerelés 
szerint. — T á r o g a t ó röpofából,  ujezüst billentyűvel é-i is-
kolával 30 forinttól  feljebb.  — H a r m o n : k á k legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 2.50, 3, 4, 5 Írttól feljebb.  Különle-
gesség acálhaiigu hangverseny harmonikák, saját minták. 
STOWASSEB a hangfokoao  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedQ vagy gordonka jobb, crósebb és la-
gyabb hangot nyer (biztos siker) hegedlllic javítással 4 frt 
H a r m ó n i á m világhirll legjobb gyártmány 65 frttól  feljebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljea felsze-
r e l é se előnyös feltetelek  mellett, jutányos árbuu, elismert 
kitünö minőség. — A legtöbb katonai zenokar szállítója. 

Magyarország legnagyobb vonós ós, rnvós hangsserek gyára általánosan a legszolidabb kiszol-
9— gálásról elismerve. — Arjegynk kivonatra ingyen és bérmentve. —20 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, bogy 
bárki mielőtt bútort cs varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levó tata. t o r o l s a t , úgymint: 

EBÉPLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK  ÉS tyAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú rm'róyépck,  kerékpárok,  <j vama fonok  és lenietek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden túlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
54 Iv-tól, gramHfonokat40  K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusitom. 

i VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS 6RAMAF0N0K-
boz mindenféle  alkat  rémiek  kaphatók. — Javításokat  a legjutá-
ni/osabb  árért  esxkózlők,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltőmunkákat elvállalok. 

x n < 

52 
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Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján foganatosítom. 

Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

L E G Ú J A B B D I V A T 5 Z E R 1 N T 1 
:: :: N Ö I D 1 5 Z K A L A P O K A T :: 

mindenkor a legizlésesebben kiállítva jutányos árban árusíthatom. 

Á T A L A K Í T Á S T  E L V Á L L A L O K . 
LIGETI SAMUNÉ NŐI DIVATKALAP NAGYRAKTÁRA, CSÍKSZEREDÁBAN. 

E L 

GO 
OJ> 

OQ o 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján azonnal foganatosítom. 
I S g f t M A M ó a f l ő 
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l é k é s c s a l ^ a — I T a g y v á r a d 
Andrássy-ut Rákóczi-ut REISZ MIKSA a f M 4 

T3 7 i T n P f V Í T ? A B r a s s ó ' ideiglenesen Hosszu-utea 33. szám 
L j U l U l v O I ZTV IV L \ Kiváló minőségű modern bútorok. J o t á i p o t t árlian. Teljes lakberi 

12-50 

lakberendezések. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Dnlaonh Priifuiic  kézimunka üzlete, rövid, szövött és POiCSCn fflgyes  kötött árult, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az njévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, tiltó, divánpánia 

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

mek, gyapjú és gyapott 1'onnlakban. 
Dns választék férfi,  női és gyerek iiarisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 51—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

HALLÓ! ÉRTESÍTÉS! HALLÓ 1 
Építési anyagraktár, vasbeton, mlikö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, bog}- Csíkszeredában, a Kossuth Lajos-
utca 48. sz. alatt nagy építési anyagraktart reodsitem be s azon kellemes helyzet-
ben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére mindennemű építési 

anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 
Á l l a n d ó n a g y r a k t á r o n v a n : 

Mész darahos UB oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz stak;i-
tur és szobrász. Nád fii<ve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarrt bőrlemez, mázolás nem igényel kizárólagos 
eladás». Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsok-nszfalt  nedves falak  és lakások szá 
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbezt pala igen küniivü és tartós. Teljes födéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép anyagból. Vakolat kőpor, Scliuinotte tűzálló 

téglu és füld  stb. mindennemű építési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból HO—1U0, 120, l uO—2UO-3ÜO és 4 00 méter áim.'rójü kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom aülyeozlö rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítésé. Beton és mflkólépcsők,  szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezésé. Itató- és etetöváluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istálták és gabonásoknak. 
Virágvázak és talapzatok csinos kivitelben. Kalyha alátét lemezek. Kémény- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és eementipnr-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor építesz, Csikszereda. 

Üzlet megnyitási jelentés I 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget ez uton is értesíteni, hogy 
Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
lenii üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a nagyérdemű 
közönség szives jóindulatába ajánlva, maradiunk teljes tisztelettel: 
SINCER CO. V A R R Ó C É P RÉSZVÉNyTARSASAC. 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon Üzletek, — 
amelyekben .SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatni, ciak arra kell 
Ügyelni, hogy megtelelő 
helyen vásároltassanak 

Figye lmez te t é s . Az összes 
más üzletek által „SINGEK" 
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek után készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
messze elmaradnak. II—52 

Ţ Ţ Ţ \ I v j r | Ha ö n súlyt helyez egészségére, 

1 1 n A M I H a a z t a k a r Í a ' h ° g y jó kinézése legyen, 
U 1 1 X I H l J Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

Fdxalctáx CeUEvájmegye részér®: 
Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör — naponként friss  csapolás — 

csakis özv. Nagy Istvánná „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 
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Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 

Alapítási év 1884. 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

G5,100,160,300 és 6-20 liter űrtartalom. 
Fillleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMafoző  üstöt 
100- 400 liter űrtartalom. — Az u j 
szeszadótörvény előírásai szerint. 
Angol marha- és lényiró-

gépek és ollók. 

Betáblázásos kölcsön. Elónyös fel-
tételek mellett első helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható. 

Cim 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 PÜCHER-FÉLE GYORSMELEGITÖ 

cserépkályha,  különösen hálószobák  és ebédlők  részére 
ajánlom gyorsmelegltő agyag-kályháimat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal birnak. hogy oly 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 jeientákeny tüzelőanyag megtakarítsa kezes-
sége mellett készíttetnek. Ezen gyorsmelegitő kályháim a vas-
és cserépkályha összes előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

A P I K H E R - F É L E (SYORSME-
L E 6 I T Ő C S E R É P K Á L Y H A . 

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaks- és szénfűtésre  gyors-
melegitő Dauerbrand-betéttel látom el. — Takaréktllzhelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kivántatnak-e. Takarék-
tttzhelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból, fe-
hér, márványozott és kék csempék készülnek. Azoknak ára 
nagyság és kivitelűk szerint állapittatik meg. Felvilágostlás-
a a l ' 8 e n szivesen szolgál az érdeklődő kitzönségnek, vala-
= mint a kályha és csempe mintákkal is 

Hosszurovó Cement Födélcserépi 
mmmmmmmmmmm határtalan tartóssága. Igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható ' X 
Iroda: Hirscher-utea 18. sz. ^ -i «. . . , , _ . ammmmmmmmmm X 

majdnem határtalan tartóssága, Igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
Portland cementgyárnál Kugler és Társat Brassóban. 

Nj-nimt-tt VAHr I,. Mnyr-r.vonrííf^'-.in 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz. I 




