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Mozgalmas idők. 
Azt hittük, hogy a keserűségek po 

kara csordultig megtelt már; azt hittük, 
liogy a váltságok mértéke elérte tető-
poutját, azt hittük, hogy intien tul már 
uincs ut a viszonyok rosszabbodása felé 
és ami ezután következik, az már csuk 
enyhülés, javulás lehet s ime ujabb rém 
aggasztja az elcsüggedt kedélyeket, ujabb 
még az eddigieknél is sokkal súlyosabb 
csapás fenyegeti  gazdasági életünket. 

Gazdaságunk fontossága  tán még soha 
sem emelkedett felül  minden más kér-
désen, mint a legközelebbi múltban és 
jelenleg is. Keservesen éreznünk kel 
lett, hogy az országigazgatás, az iroda-
lom és művészet, a művelődés és köz-
élet számtalan más ügyei mind háttérbe 
r" 'u l tak a nagy anyagi kérdés mellett, 
1< . o J jn biztosithatjuk létfentartásunkat  ? 

Közgazdaságunk tesped, iparunk és 
kereskedelmünk pang, a pénzszükség 
állhatatosság» béklyókba verte a vállal-
kozási szellemet, tetterős segítséget hiába 
áhítozunk, csak panasihangokat hallani 
itt is, ott ta, mindenütt, ahol a serény 
munkának alkotásai rendes viszonyok 
közt a nemzet és az egyesek gyarapo-
dását, boldogulását kellene megalapozni, 
virágzásra fejleszteni. 

S e nagy, ez általános Uhetetlensó -
g ' most meg tetézi az a veszély, melyet 
az eddig figyelemre  alig méltatott szom-
széd okvetlenkedése idézett elé. Tőle 
ugyan nem félünk,  hatalmunk, erőnk 
tudatában félni  semmi okunk, de tar-
tani kell igenis attól, hogy ezt az erőn-
ket, ezt a hatalmunkat a iakoncátlan-
kodó, ezidőszerintgyőzelemiitas, őrjöngő 
népecskének, vagy népecskéknek fegy-
verrel be kell bizonyítanunk. 

Kz a háború. A háború pedig még a leg-
konsolidáltabb közgazdasági viszonyokat 
is időlegesen megreuditi. Hátha mégolya-
nok a viszonyok, aminők azok mostaná-
ban! Amikor a legkisebb szellőcske is 
tölgyeket tépő, épületeket döntő orkánná 
fajulhat.  Amikor féltve  őrizzük ingatag 
közgazdaságunkat minden inegrázkod 
tatástól és miuden igyekezettel azon va-
gyunk, hogy a háborgások örvényein 
szerencsésen átlavirozva, ha sértetlenül 
uem is, de legalább halálra nem sebezve, 
érjünk el u zavartalan tevékenység biz-
tos kikötőjébe. 

Semmi kétség, hogy egy esetleges 
háború, a véráldozatoktól egészen elte 
kihtve, pillanatnyilag oly megélhetési 
viszonyok közé szorítaná az ország lukós 
ságát, amelyek sokkal borzasztóbban 
hatnának azokra, akiknek itthon keli 
maradniok és akiknek nemcsak maguk-
ról, hanem övéikről is kell gondoskod-
niok, mint azokra, akik az ellenseg elé 
állva, a haza, a monarchia igazát fegy-
verrel kell megvédeniük. Lehet, hogy 
a háború oly eredményekkel járna, 
amelyek később felsegélyezik  meggyön-
gült közgazdaságunkat, de kérdés sza-
bad-e az ily problematikus siker kedvé-
ért oly kisértetbe bocsátkozni, melyet 
elkerülni lehet? 

Mér.ékadó köreinknek lehat foko 
zolt lelkiismeretességgel kell mérlegelni 
elhalasztasukat. A lehető leggondosab-
ban meg kell vizsgálniok, vájjon presztí-
zsünk épségbenturtása, érdeküuk meg-
óvása okvetlenül megköveteiik-e a há-
borút, mely tőlünk annyi uehéz áldozatot 
követel. 

Nincs más hátra, mint bizni diplo-
máciánkan, hogy el fojja  rólunk hárí-
tani a súlyos csapást. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. ÉLTHES GYULA. 

Megjelenik minden s se rdán . 
Klófisetéal  ár: Egész évre 8 kor. (KOltsldxe) Ukoi 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legoloaóbban —ámlttafaisk 

Köriratok nem flatziak  vtaoa. 

Romlás. 
A szánalmas véget ért obatrukció bizonyára 

hozzájárult a közéleti szellem romlásához. 
Lábrakapott a társadalomban is a nagyképüs-
ködés, kicsinyeskedés, frázitok  után való kap-
kodás és gyanuaitá?... A közéleti nyugalom, a 
zavartalanság, uz öeszhangos munka hazafias 
tényei helyébe az élbeállás, lázadás és rom-
bolás szelleme lépett. 

Az a hazug — és titkos célú — nagyot-
akarás, mely a politikában dogmákat állit föl 
és elkárhoztatja n legderekabb képviselőket és 
főispánokat,  házelnököket és minisztereket: 
úrrá lett a társadalmi  életben is. 

A társadalmi mozgékonyság legártatlanabb 
relációiban is pártállások szerint csoportosul-
nak... Kuruc-lahanc háború dul a legjelentő-
sebb és legjelentéktelenebb viszonylatokban 
és bogy teljesebb lejyeu az ostoba komédia, 
a diákok is bizalmi nyilatkozatokat küldenek 
a választottaknak, elvhüségükról biztosítják és 
fölcsspnak  a közvélemény iránytűinek... Csak 
természetes, hogy az elemi iskolás növendé-
kek bujósdi és szembekötósdi helyett .ben az 
ellenzék, klinn a muugó* és „ub9truáljunk, 
nosza hát!" című uj játékokkal szórakoznak 
a szorgalmi idő kedélyes kis szünetein... 

Hogy mi lesz ebből, ki tudná V! Minden-
esetre, a józan belátásu, helyes itéletü szem-
lélőnek mélységesen kell fájlalni,  hogy a köz-
szellem korrupciója ilyen bámulatos arányo-
kat öltött. Szomorkodnia kell a fölött,  hogy 
nemcsak a társadalomnak érettebb rétegeit 
támadta meg ez a veszedelmes kórtünet, bá-
néin átcsapott az ifjúság  zsenge soraiba. A 
pártoskodás, az elkülönzés, a szenvedelmes 
indulatok féktelensége,  az elhirtelenkedés, a 
pózolás lelke foglal  helyet mindenütt a nyu 
godt belátás, mindenoldalú, bölcs latolgatás, 
mérséklet, önuralom, eszélyesség, és az igaz-
ságnak egyszerű és spontán megvallása helyett. 
És, bizony, szomorkodnunk kell, bogy már 

maga az ifjúság  beleneveli magát a szerte-
lenségbe. Sajnáljuk egyes pártoknak és ve-
zetőembereknek amaz eljárását, hogy a min-
denképp fejletlen  fiatalságot  érdekeik védel-
mére és törekvéseik előmozdítására (elhajtják. 
A szegény, kis fejek  megbódulnak szokatlan 
szereplésüktől, megtelik a lobbanó kis szivük 
fenhéjazó  önértékeléssel — éa talán sohaBem 
tudják meg a valót... Hogy csak eszközül 
szolgáltak... Láttuk Horvátországban is és 
szomorúan mosolyogtunk, amint (sok esetben 
a latinból intőt kapott) gyerkőcök politikai 
sztrájkot rendeztek és Ítéletet tettek a báni 
kormányzat irányairól, mérlegelték a balkáni 
helyzetet és megbuktatással fenyegették  az 
unionista képviselőket... Óh, valóban, nebéi 
szatírát nem irnl. 

A politikai szellem betolakodáBát a társa-
dalmi életbe és az ifjúság  körébe jogtalannak 
és károsnak tartom. Tartsa meg a maga ha-
tá; és ne tolja ki sorvasztó hatalmát ide-
gen mezőkre. Mi azt akarjuk, hogy a hazában 
élő nemzet legyen boldog, nagy, hatalmas; 
ámde hová jutunk, ha a mindent megölő, ál-
datlan démon behatol az eddig immúnis terü-
letekre és tönkreteszi az egységesség, szere-
tet, megértés és bizalom bázisait? Ha leront 
minden alapépítményt éB minden szegletkövet 
éB kidobálja a társadalmi falanszter  ablakain 
az egy érdek és egy cél közösélésre hivatott 
embercsoportjainak összeszoktató, kiegyenlítő 
és türelemre serkentő közjavait?1... A meg-
értő czereteí, egymástbecslllés, józan ítélkezés 
és megfontoló  belátás csengő pénzét ? I... Az in-
dulatok, a temperamentum fékezésének  varázs-
gyürüjét... A bomlás mikrobái teijengenek a le-
vegőben. A felelősség  azoké, akik az obstrukció, 
pártoskodás és áldatlan viaskodás szellemét 
átcsempészik a politikai élet határain... El ellen 
tiltakoznunk kell I A sok sebből vérző magyar 
társadalomnak elgyötört testét igazán nem szük-
séges egy alig gyógyuló, ujabb fekéllyel  fer-
tőzni I... Földes  Zoltán. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Dal egy dalról. 

Pa/usttlegények  dalolnak  az utcán. 
Merengve,  hosszan hallgatom. 
Szerelmes  és búbánatos a nóta... 
S emlék  hull  a szivemre, hulló  rózsa. 
Rá ismerek:  az én dalom! 
— Szerelmes  és búbánatos a nóta! 

L'n Írtam  ezt valaha a nagy erdőn, 
Szomoruan,  szerelmesen. 
Velem  sírtak  a harmatos falombok, 
A párjauesztett,  bagó vadgalambok, 
Csak  egy leány nem sirt velem... 
— Velem  sírtak  a harmatos falombok! 

Hepi,  az a lány maholnap öregasszony, 
Elhervadunk,  elhamvadunk. 
Csak  ez a dal  marad  meg ifjan,  épen, 
Szereimiink  bus, vándorló  leikeképpen. 
Mikor  mi már rég porladunk... 
— Csak  ez a dal  marad  meg ifjan,  épen! 

Stabotcska  Mihály. 

A malacok. 
Irta: Portik Andor. 

Bizony zajos a városi élet. Leszedi az arc 
piros rózsáit, megviseli a test idegeit és olyan 
fáradta,  kimerülté teszi a hevesen életbe in-
duló ifjút.  A tavaszi napsngár megjelenése ezért 

engem is, mint a többieket, kikhez hasouló 
vagyok, ábrándozóvá tesz. A keletről jövő szellő, 
a messzi láthatatlan hegyek tündéri világa, a 
székely havasok völgyeinek cseudes, zavarta-
lanul magyar falvainak  melegsége, dallamos-
sága álomba ringat és szelíden visszautasitha-
tallanul hívogat: remény az életre. Az első ta 
vaszi felhőtől,  a repülő madártól, mely arra 
viszi útját, már megizenem, hogy megyek, me-
gyek.... Megtépett szárnyakkal, lebilincselt aka-
rattal, uj életet szerezni, az arcokra rózsát 
keresni, a szivbe, a lélekbe frisseséget,  a testbe 
ruganyosságoL 

Prózaiasabban mondva, igy történt meg, 
hogy nem egyszer kellett az én havasi falumba, 
Qyergyóremetére szállingóznom a nyári mele-
gek beálltával — egészségi szempontból is. 
öregeim, val .mint az atyafiak  nem kis meg-
illetődéssel fogadtak  engem, a sápadt, erőtlen 
flut,  ki bizoony nagyon reászorult a heverésre, 
nem kevésbbé a rácürmös helyett — ugy téve-
désből — a tej minóségénok élvezetére, s nem 
is azért, mintha talán a doktor azt irta volna: 
enni, enni, és örökké beverni, hanem mert 
egy szónak is száz a vége, atyámfiai  szerint: 
„Hajja-e, komám, kied es elrugá a patkót ahajt 
a város erányába,* Igy lett a városi zajos élet-
ből Gyergyóremetén remetei élet. Kste feküd-
tem a tyúkokkal (lám már kezdek közeledni 
a malacokhoz), reggel megvártam, hogy váj-
jon tényleg nappal lesz-e, vagy éjszaka, tt 

csak mikor láttam, hogy nem akar sötétedni, 
akkor keltem fel.  Ettem (most még közelebb 
vagyok a malacokhoz) aztán pokrócot terítve 
az udvar pázsitjára, fel  néztem az égre; a nap 
remekelt; bele néztem naptáramba, ott píros 
betűvel tündökölt Szent Heverdel. Én, mint az 
írás igaz hivője, nem ellenkeztem, mondván: 
„Heverd el, beverd el !* 

Oh, mi fenséges  volt hassal az égnek, s 
s nem nézni máshová, sehova. Fenn csicse-
regtek a fecskék,  szálltak a gólyák B az én 
gondolataimnak ÍB olyan hosszú lábai lettek, 
mint amazoknak. Kétségtelenül hevültem, kU 
lönösen, ha. a nap a szükségesnél hevesebben 
sütött. Ó hevített engem, én pedig őt. Nem 
lehet tehát csodálkozni azon, hogy ilyen kö-
rülmények között a múzsával társalogtam. Mit 
is csináltam volna egyebet? Az, hogy a bor 
nyuk az istálóban enni kértek, s minduntalan 
boa, buu — bőgtek, db, az annyira prózai volt, 
hogy fel  se tűnt. Hanem, bogy az a két szem-
telen malac annyira bizalmaskodott, hogy még 
akkor sem kiméit meg, mikor a múzsával tár-
salogtam és orrával már-már az én orromat 
kezdette költőiesen érinteni, szavának érvényt 
szerezni akarván az árpaszemek irányában, 
ez már hallatlan volt. És itt kezdődik az össze-
függés  az én nyaralásom s a malacok között. 
Mert az tffele  dolgakat nem tűrhettem, a mi-
kor ez állapotok kezdtek elmérgesedni, hát 
felugrottam  I Vettem egy kemény fenyőfacsapot, 

s ahajt ugy hozzávágtam a malacokhoz, hogy 
alszegig meg se álltak. És lefeküdtem,  mintha 
mi sem történt volna. A suj egye meg őket, 
gondoltam magamban. Bánom is én, akár mi 
lesz velők. 

De később mégis, mégis kezdtem gondol-
kozni a dolgok állása felett,  s ahogy kezdet-
tem gondolkozni, ugy lassanként kezdtem emel-
kedni, s mire talpra álltam, már meggondoltam 
a dolgot. Elővettem az OBtort a hajdonfőn,  lájbl-
san neki a falunak.  Amennyi gyerek mind 
CBatasorba állítottam, B megindult a hadjárat. 
Hol vannak a malacok ? Te mész Bakóba, te 
a Tolvajos falé.  tc Felszegbe, te meg aa Al-
Bzegbe. Jött6k is nemsokára a lesqjtó jelen-
tések, hogy bizony nincsenek sehol I 

Tyüh az ámenit,ez már baji Megvakartam 
a fejem  s aztán indultam a falu  közi, azaz 
műnyelven a piacra. Itt kövér kofánik,  kik 
uborkát és tojásos perecet árultak, bámultak 
reám, s rikácsoló hangon érdeklődtek a haj-
donfejüség  és az ostor szükségessége felőL 
Jé, ha a malacok elvesztek, szörnyülködtek. 
Éppeg az elébb láték ehejt két kOsded sildét, 
szól lelkendezve a vackoroa. Ugy-e nini az 
egyik kisebb volt, mint a másik? Igen, igen 
lelkem, a volt, az, Alszeg felé  mentek, ugy lá-
tám. Tehát előrenyomulás az Alszeg feli.  A 
községházánál meg is láttam őkemiiket, amint 
jóizüleg harapták a jegyzőik előtt való fQvet. 
Oda se hallgattam a sok kérdezősködésre, ha-
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Vármegyénk és a kuliura. 
— Irta: Kémenes  Antal.  — 

Korunkat a technika, a villamosság láza 
valami legyőzhetetlen kozmikai erővel ragadja 
tova a fejlődés  utján. Ugy érezzük mintha 
csak a modern géniusz e téren kiélni akarná 
magát 

A lázas csörtetésben történelmi religuának 
tekinti a multat, két ezredéves erkölcsi világ-
látásunkat, s vakon rohan a jövőnek, hogy 
mainak romjain egy uj világot építsen fel. 

A kor lázas rohanása láttára önkénytele-
nül feltámad  lelkemben «Csikországunk» képe. 

Mit mondhatnék erről ? 
•Élelantiquarium-.„ 
Melyben még «ma» megtalálhatod at ázsiai 

fajmagyar  nyelvet, szokásokat erkölcsöket; kár, 
hogy talán »holnap« a görög filozóf  igazát: 
pantarei minden megváltozik, a modemiz-
mus a mi kis országunkra nézve is valóra 
váltja. A változás a régi világ tünedezése, meg-
érleli velem a római irók: Ciceró, Tacitus és 

Az előbbi kettőt közgazdasági és népese-
dési szempontból. 

Mert az ipar és kereskedelem a földbirtok 
kevesbedése esetén is mindig emelkedő mun-
káskezet foglalkoztathat  és tarthat vissza a ki-
vándorlástól. , 

Ha valamely hely népességének * «• « 
őstermelés nem nyújt elegendő megélhetést 
népMrfg^fentart'ását'c^  >Pír 

" '^ f f iá rLgashivatásá ,  a nép földhöz 
való ragaszkodásának a haza szeretetének a 
népisme utján való ébrentartásában erositésé-

%a'°™iaha, ugy napjainkban erre égető 
szükséeünk van; mert a kulturának nemcsak 
áldását, de fogyasztó  leheletét átkát >s érezzük 
abban, hogy ennek jegyében már nálunk is 
megjelent az aratógép. Zörögve zúgva megy 
végig a sima táblákon, levágja a búzát mélyen 
s kévékbe köti. Amerre útját veszi nincs többé 
nyalka legény, aki kaszát verne, nincs karcsú 

e n e u vc iem a ruiuai í r u a : ^ILCIU, K U » . " | i ' . „ „ u t w t kfltne 
Sallustius pesszimismusát, melylyel elsiratják] leány ^ ^ ^ az »urbs acternat* 

Egy percig se áltassuk magunkat .anarchro-
nizmussal«, mert a római világot éljük uj 
kiadásban. 

Kár érte! Hogy igy van sajnálkozunk. 
S akarva nem akarva, de be kell látnunk, 

hogy az egyetemes természetű törvény végső 
eredménye kép a mi napsugaras kis országun-
kat is beolvasztja Augusztus Caesar és a csá-
sárság korába... 

Hallom a vonatdöbörgését, gyárkémények 
sikoltását, s látom a munkás kezek eienségét 
az aratógépet is itt ott megjelenni földünkön... 

Uj idők jelei de nem áldásthozók. 
Bérceink diszei hullanak. 
Vármegyénk milliói vándorolnak ki. 
Hogy ez teljesedésbe ne menjen, hogy a 

fontos  történeti hivatásra determinált székely 
testvéreinknek vándorbotot ne adjunk kezébe, 
fel  kell virágoztatnunk a székely ipart c. ke-
reskedelmet. 

Bele kell nevelnünk a székelységbe annak 
átértését, hogy a nyerstermékeket helyben dol-
gozza lel s maga hozza lorgalomba. 

Ez azonban pium desiderium marad mind-
addig mig társadalmi életünk vérkeringésébe 
bele nem oltjuk az ipari és kereskedelmi élet 
iránti egészséges érzéket, s mig ki nem öl-
jük belőle a balhiedelmei, hogy a székely nem 
termett ilyesmire. 

A nagy horderejű szociális probléma meg-
oldása ipari szakiskolák felállítását,  vagy a 
mai közoktatásunk keretébe szerencsétlenül be-
illesztett polgári iskolák reformálását  teszi szük-
ségessé. 

. Mert valljuk be őszintén, hogy a mai pol-
gári iskolák produktivitása hazai iparunk és 
kereskedelmünk fejlesztését  illetőleg a mini-
mumot sem üti meg. 

Már pedig e nélkül létjogosultságunk majd-
nem a levegőben lóg. 

Emeljük hát ez iskolákat is hivatásuk ma-
gaslalára azzal, hogy oktatásuk középpontjába 
beállítjuk a helyi speciális ipari és kereske-
delmi élet fejlesztését,  valamint a népismét. 

mialatt a kalászok halomra borulnak a gép 
rövid éles kaszái előtt, nem aratja-e le egy-
úttal a nép hozzátartozósági érzését a hazai 
földhöz,  ahhoz a kis faluhoz,  melynek tornya 
már távolról hivogatólag int felé. 

Vájjon nem fog-e  a kultura vívmánya után 
kisarjadzani a nemzetköziség? 

Az aratásnál olt van az ezredéves meg-
szokás, generációk visszaemlékezése, a kedves 
danákban megzendül lelkünk mélyén s azt az 
érzést kelti bennünk mintha részesei lennénk 
a földnek: 

A jó népszokások a nép erkölcsi munkái; 
ezer év áll mögöttük. 

Őrizzük ápoljuk hát ezeket s a kapocs 
nem fog  szétszakadni a föld  és népe között 

Kamarai közgyűlés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara folyó  hó 13 án délután 3 órakor kesdve 
rendes teljes ülést tartott saját gyUlés termé-
ben Tauszik B. Hugó kir. tanácsos, elnök 
vezetésével. 

Napirend előtt jóváhagyó tudomásul vették, 
hogy az elnökség Lánczy Leót a budapesti 
kamarai elnököt v. b. t tanácsossá történt ki-
nevezése alkalmából meleg hangú átiratban 
üdvözölte. Az Országos közlekedési Tanács 
tagjául ujabb öt évre ismételten Tauszik B. 
Hugó elnököt választották meg. 

Megállapították az 1913. évi költségvetést. 
A rendes és rendkívüli kiadások főösszege 
50490 korona, a bevételeké 5075G korona. — 
Fölöslegül mutatkozik 2(36 korona. Fedezetül 
5°/a-os illeték szolgál. 

László Gyula m. titkár folytatólag  bejelen-
tette, hogy az erdélyi ínséges gazdasági vi-
Bzonyok között a tanonc elhelyezés nagyobb, 
mint előző években. A Székely Társaságok és 

más közmlv. egyesületekben esetről-esetre jó 
támogatást talál az elhelyezéshez s Így a sze-
gény gyermekekkel valóságos jótékonyságot 
gyakorolhat a kamara. Két székely fiút  ezúttal 
először a nagyszebeni cípéss ipari ssakiskolába 
helyezett 

Sz. Bzakáts Péter titkár a Budapesten 
okt 6-án és következő napjain tartott titkári 
értekezletről számolt be, melyen megalakítot-
ták a Magyar Vámpolitikai Központot. — Az 
elnöki tanácsba beválasztották 4 évi ciklusra 
a marosvásárhelyi kamara elnökét is. Párto-
lólag tárgyalta a teljes-ülés tovább a temes-
vári, rágrábi és nagyváradi társaskamarák 
ipari- és kereskedelmi érdekeket érintő javas-
latait Maros-Tordavármegye közönségének azon 
megkereséséhez azonban.hogy Erdőszentgyörgy 
község részére még két iţj orsz. vásár enge-
délyeztessék, nem járult hozzá. Székelyudvar-
hely város uj piaci helypénz díjszabályzatának 
díjtételeit tulmagasnak találta és azok redu-
kálását javasolta. A Marosvásárhely mindkét 
vasúti állomásának ujjáépitéBe tárgyában be-
terjesztett elndkl indítványt egyhangúlag el-
fogudta,  s e tárgyban terjedelmes indokolás-
sal feliratot  lutéz a keresk. kormányhoz, sür-
getvén az erre szükséges összegeknek a jövő 
évi költBégbevetésbe való felvételét  és a mun-
kálatok gyors végrehajtását 

Száezrégeni érdekeltség kérésére lépéseket 
tesz a kamara a szászrégeni állomáson égy-
rakadó vágány épitése -érdekében, mi a város 
növekedő forgalma  miatt már nélkülözhetetlen. 

A kamara öt éves ciklusa a jövő évben 
lejárván, elnök előterjesztésére elhatározta a 
teljes-UléB, bogy az alkerttletek beosztásának 
modósitása iránt javaslatot terjeszt a keresk. 
kormány elé. Ezzel a kerületek képviseletét 
aránylagosabbá óhajtja tenni. 

A Maros szabályozása ügyében az aradi 
kamara által indított mozgalomhoz lelkes egy-
hangú határozattal járult hozzá a teljes-ülés, 
minek — ha várt eredménye lesz, a kamara 
kerületre is nagy áld.'is származik abból. — 
Több kiBebb jelentőségű kérdés elintézése után 
elnök az ülést berekesztette. 

Levél a szerkesztőhöz. 
A gyimesl községnevek megma-

gyarositása. 
Érdekes levelet hozott szerkesztőségünkbe 

a posta a gyimesi községnevek megmagyaro-
sitását illetőleg. A levél szószerint igy hangzik: 

Nagyvárad, 1912. uov. 10. 
Igen  tisztelt  Szerkesztő  Ur! 

Bocsánatot kérek Csikmegye közönségé 
tői, hogy idegen ember létemre belügyeibe 

avatkozom. De nem is oly veszedelmes ez 
a beavatkozás, mert inkább csak figyelmessé 
akarom tenni az illetékes tényezőket egy 
nagyon is ártatlan dologra, amely as ide-
gennek Inkább tűnik fel,  mint a csikbeli-
eknék, akik végtére már megszokták azt. 

Két község névről lenne ugyanis szó: 
Oyimesfelső  és Középlokról. A szótárban hi-
ába keressük a lok ssótl Történelem, vagy 
legenda sem fűződik  hozzál Ha Felső és 
Középlak lenne a nevűk, fel  sem tűnne! 

Így pedig as ember azt hiszi, bogy va-
lamely rég mult időbeli Becirker nevezte el 
loch-nakés igy lett belőle .magyarosítva": lok. 

Ajánlanám tehát a helyes és teljeB név-
változtatást. És hogy egyben rövidített neve-
ket kapjanak, talán helyes lenne a három 
úgyis összeforrt  községet: Felsőgyimes, Kö-
sépgylmes és Alsógyimesnek elnevezni. És 
hogy a nemzetközi határszéli állomás uj el-
nevezéséből zavarok ne keletkezzenek, — a 
mostani Oyimes továbbra is megmaradhatna 
mostani nevével. 

Szép és természeli fekvésüknek  teljesen 
megfelelően  lennének igy elnevezve. 

Ajánlom az illetékes ténnyezők figyel-
mébe. 

Kiváló tisztelettel: 
S. V.  J. 

Ezt a levelet azért is készséggel közöljük, 
mert a benne felvetett  egészséges eszmét ma-
gunk részéről ÍB egész teljességében elfo-
gadjuk. Előttünk az eszme ugyan nem uj, mert 
azt mások ÍB —' fókéut  idegenek — többször 
megjegyzéB tárgyává tették. Annál csodálato-
sabb, hogy az illetékes hatóságok figyelmét 
éppen most kerülte, el mikor tudvalevőleg uj, 
magyarosított helységnévtár készül. 

Sajnos, Csikvármegye helységnevei a belügy-
minisztériumban már felülvizsgálva  és meg-
állapítva lettek. Lényegében nem is igen tör-
tént változtatás, legfeljebb  C-,iktusnád Tusnád, 
Gyergyódítró Ditró, Csikkosmás Kosmás stb. 
lettek. 

A legtöbb törvényhatóság községneveijji 
megállapítása azonban még javában folyik  és 
csak teljes bevégzés után lesznek hatalmas 
könyvalakban a nagy közönség használatára 
bocsátva. A törvényhatóságok már az iţjat hasz-
nálják. Ez azonban nem sarja ki, bogy Csik-
vármegye qjonnan megállapított helységnevei-
ben célBserü pótlások eszközöltessenek. Ilyennek 
tartjuk a gyimesi községnevek igen helyesen 
proponált magyaros megállapítását: Alsógyi-
mes, Középgyimes éa FeUőgyimesre. Csupán 
az illetékeB közigazgatási hatóság parányi kis 
munkájába kerül és hisszük, hogy a belügymi-
nisztérium 1—2 év múlva napvilágot látó iţj 
kiadványában a gyimesi községeket a fenti 
elnevezések alatt fogjuk  megtalálni, melylyel 
megszűnik a mai bántó eluevezés. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Megerősített tőrvényhatósági tag-

válasz tas. A m. kir. közigazgatási bíróság 
Marthy Dénes gyergyóremetei lakos panaszát 
Kinosy Géza törvényhatósági bizottsági taggá 
történt megválasztása ellen, végzésileg eluta-
sította. 

nem óvatosan megkerülve őket, alaposan rájuk 
huztam az ostorral, kisérvén annak csattogá-
sát méltó szavakkal. Megiramodtak. S mégis 
feltűnt  qekem, bogy alakom láttára nyugodtan 
viselkednek, nem sokat csinálnak belőlem. Min-
den ostorütésre egyet szaladtak, de az igazat 
megvallva, csak akkorát, amekkora az egér 
farka.  Valahogy mégis eljutottunk a piacig, 
hol a kofánék  nagy háp-báppal fogadtak.  Kd 
zös örömünket azonban nemsokára a kétségbe 
esés váltotta fel.  Ugyanis, míg én kézzi-l-láb-
ban igyekeztem a malacokat hazahajszolni, 
addig azok mindcsak a Balázs Bécsi Pista ka-
puján óhajtottak volna béjutni. Mig igy folyt 
a harc közöttünk, jött a Kezes Jóska kocsija 
nem kis sebességgel. A különböző áramlatok-
nak aztán az lett a vége, hogy a kocsi szé-
pen keresztül ment a kisebbik nyakán. Ez 
igaz volt. De az is igaz volt, hogy én ugy ott 
hagytam a malacokat, mint Szt Pál az oláhokat, 
s ugy elhallgattam, mint egér a lyukában, kivált 
mikor a kíváncsiak hangjából kivettem, hogy 
a malacok tényleg nem a miénkek, banem a 
Balázs Bécsi Pistáé. 

Ilyen következményei voltak az én heve-
résemnek. Nem ÍB beszélem el a későbbi je-
leneteket, mikben részem volt, csak röviden 
azt, miként kerültek vissza ismét ólunk robiu-
soni lakói. Hát vasárnap szentmise után szo-
kás szerint kiállott a polgára dombra atemplom-
udvarán B miután a szentesitett törvényeket 
kihirdette, ekként szólt foly  tatólag : 

.Mindenkinek tudtára adatik továbbá, hogy 
Ferenc Jóska a kiráj Gyergyó tartományának 
Remete községe Alszegibe az Csortán Balázs 
a Jánosé böcsűlletes életyében két BŰdőmaiac 
találtatott, miért is azt igazi tulajdonossá min-
den hiányok nélkül átveheti, megjegyezvén, 
bogy Csortán Baláss a Jánosénak megfizetni 
tartozik mindama járnlékokot, melyekbe a ma-
lacok tartása négy nap alatt került val a, mert 
nem es kívánhatja senki, hogy az ő jósságát 
más akárki ingyenbe tartogassa, stb."... 

Igy kerültek, meg a malacok, és ez aa 
eset tanított mag engem arra, hogyan kell 
ajrakat órisal Sióval megszereztem a dissnó-

pásztori oklevelet, amit bizonyít az is, bogy 
az idén, büszkeségemre legyen mondva, min 
den rendben volt 

Háborús tárcalevelek. 
Majd  csak ezután — A próféta  köntöse. 
J/i  okozta  a katasztrófát.—  Uj  uri huncutság. 

Elkezdte a Lokalanzeuger tisztelt haditu-
dósítója, ho»y egy szép napon (elpakolt és haza-
ment nagy dérrel-durral Berlinbe. Utánna fel-
pakolt uz angol, a belga, a spanyol, az ausztrá-
liai haditudósító. Felpakolt Adorján Andor is, 
az Est genialis tudósítója és hazajött a bolgár 
vezérkar hadiszállásáról. Minden ujságtudósitó 
haragszik, mert a bolgárok, habára legnagyobb 
udvariassággal is, de lehetetlenné telték mun-
kájukat Hatalmas sürgönyöket menesztettek 
volna, de a kegyetlen cenzura mindössze a cí-
met és néhány összefüggéstelen  szót hagyott 
meg csupán. Igy aztán nem érdemes volt a 
zageráci köznyomoruságot szenvedni és a 130 
haditudósítóból nincs már ott egy Be. 

A jelszó pedig az, hogy majd csak ezután 
fogunk  írni hiteles had'tudósitásokat De az 
ördögbe is, hát azok a tudósítások, amelyek 
eddig kolumna számra Íródtak és amelyeket 
mi, úgynevezett jámbor olvasók. — nagy deli 
ciával olvastunk, — basbul íródtak? Egy ki-
csit kellemetlen azt megtudni, mert mi ezekre 
esküdtünk és mikor becses lapunkban a döntő 
ütközet hírét olvastuk :' hittünk neki és erre 
alapítottuk kaszinói beszélgetésünket. 

Pedig majd csak ezután eresztik meg a 
tisztelt haditudósítók fantáziájukat.  Eddig a 
katonai hírlaptudósító Iroda bilincsben tartotta 
ezt a fantáziát  Sőt olykor egészen betapasz-
totta a beszélni, a kiabálni óhajtó szájat. Most 
már nem less rabbiUncs, nem lesz a riporteri 
fantázia  szárnya elvágva, most fogunk  csak 
még szörnyen érdeke-, dolgokat a harctérről 
olvasni. 

De nagyon jámbor olva3Ó less, aki eaekre 
esküdni fog. 

* 

A bolgárok ide-oda áttörik, vagy talán már 
it is törtök a csataldnai erődítések vonalát 

és szabad az ut. Konstantinápolyba, ha csak a 
béke galambja végkép le nem ssáll a vitéz 
bolgárok vállára. És mit csinál a szultán? 
A szultán, hogy Ollendorf  nyelvtani gyakor-
latai, vagy az OlTenbach operett stílusában fe-
jezzük ki magunkat - - azt csinálja, hojjy nap 
feltekor  és uaplenyagtakor odabukik a próféta 
köpsoyege mellé és ott kéri talán már nem is 
a badidicsóséget a török fegyverekre  — ha-
nem a kegyes pátronusok becsületesebb párt-
fogását,  bogy végkép el ne hagyják átörököl 
és engedjék még tovább élni. 

...Hej ezelőtt csak négy századdal is nem 
igy imádkoztak a próféta  köpenyegéaél... 

Mégis mi okozta a törökök katasztrófáját  ? 
Annyira beborult a töröknek ? Annyira pipogya 
emberek lettek ai elpuhult Bizánc utódai? 
Nem. Más a baj. Tőrökországot nem katonái-
nak elernyedi volta, nem népének elpuhult-
aága, nem a vitézség teljes hiánya tette tönkre, 
banem a — korrupció. Szörnyű dolgok sültek 
kl a háborúk során. A szállítók összejátszot-
tak a basákkal és folyan  géppuskákat szál-
lítottak, a melyeknek nem volt — magja. 
Ezeket a gyilkos géppuskáka hiába sütöget-
ték az ellenfélre,  azok szét nem robbantak, 
mert as exkrazitot ellopták belfile,  azaz horzá 
se tették. Annak az árát as átvevő komissió 
kapta. Papiron elég eleség ment a harctérre. 
De mire odaért, a kenyér, a hus, a konzerv, 
a piláf  mind valamennyi — elolvadt Ellopták. 

f lloptak ott mindent, még n hajnali álmot is. 
s éhes hadsereggel se Cromvell Olivér, se 

Gnsstáv Adolf,  Se Ssobjjevszky, se Napoleon 
nun tndott volna győsni. Ez ölte meg Török-
országot A sáp. A baksis. Szerepe van ennek 
minden nemzetnél, de ennyire kifejlesztve  se-
hol sem volt; az igaz, hogy olyan végzetes 
szerencsétlenségbe Be döntött mée eiv nem 
setet, mint a törököt M 

Talán tanulnak belőle ások, akiknek tanul-
<uoţke» ff  erélyesen rálépnek — korrupció, 
a hidra fejére. 

A kunsági magyar eddigelé a bélyegtör-
vényt, meg részben a követválasstást mondotta 
uri huncutságnak. Most azonban mióta a pörge 
kalapu kunsági magyar állandóan hírlapot 
olvas, egyben tökéletesen megbizonyosodott, 
és pedig abban, hogy a bélyegtörvény, meg a 
közetválasztás is valósággal körösi szenteltvíz, 
abboz az uri huncutsághoz képest, a mi a 
— diplomácia. Talleyrand a jelentéktelen \i-
béki püspökből. Napoleon jóvoltából, külügy-
miniszterré lépett legeszesebb, de egyúttal leg-
cloikusabb diplomata, ugy határozta meg a 
maga és szaktársai szerepét, hogy még véldt-
lenűl se szabad — igazat mondani és az igazi 
diplomatának még gondolatait is ei kell palás-
tolnia. Talleyrand elkövette azt a komisságot, 
bogy mikor Napoleon Moszkvában a nagy hi-
degtől letört és megtizedelt hadsereggel tar-
tott hazafelé,  még haza se ért, már a sem 
miből külügyminiszterré tett embere as euró-
pai nagyhatalmakkal — császárságából det-
ronizálta. Ez a cinikus ur jó iskolát csinált a 
diplomatáknak. Elképedve olvassuk, mi minden 
szabad a diplomáciában. Első: Kiadják a há-
ború elején, hogy akármennyire vackarkodnak 
a kis incifinci  Balkán államok, a státnskó áll: 
területi változásokról még győzelem esetén se 
lehet szó. Ha as lenne igaz, amit a diplomá-
cia hangosan hirdet, — vájjon feltebelőe, 
hogy a kis Szerbia és Montenegró nekivágjon 
egy kockázatos háborúnak? Csakhogy amit a 
diplomacia hangosan hirdetett, annak éppen 
az ellenkezóle volt igaz. És a nagy szakállú 
Pasics nagyon jó volt az Atyuskától értesülve; 
„Csak melyetek gyerekek bátran előre. Amit 
a lotyogó vénasszony (értsd: diplomai/iaj pö-
työg, — as semmi. Arra ne hallgassanak. 
Less nektek Albániában kikötőtök is. csak 
előre.* 

Ilyen biztatás után hogyne szállt volna 
bátorság a Balkán szövetségbe. És kl csodál-
kozik aaon, hogy Szerbia egyenesen földkősi 
tengeri hatalom akar lenni I 

Vagy nem? 
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— Csikvármegye Lövéaablaottaága f. 
hi 14-én a vármegyeház kisebb tanácskozási 
termében Qyalikay Sándor főispán  elnökleté-
vel látogatott köigylllést tartott, amelyen le-
tárgyalták is elfogadták  az alapszabályterve-
zetet, melyet Szász Lajoa elnökből s Debreczeni 
Gyula és dr. Kovács gyárfás  tagokból álló bi-
zottság készített el. Ezután elnök felkérésére 
Szentpály Gábor zászlóaljparancsnok tett rész 
letes jelentést a lövésztanfolyamok  szervezé-
séről és működéséről. A helybeli fógimn.  55, 
a földmivesiBkola  27 tanulója nyert az 1911—12 
tanévben kiképzést acéllövészetben,amelyben 
kiváló eredményt értek el. A legjobb lövők 
pénzbeli jutalomban részesültek. Ezenkívül a 
megye 13 községében szerveztek lövésztan-
folyamokat,  vagy ezek szervezése most 
folyamatban.  A tanfolyamokon  a fiatalság  in-
gyen vehet részt. A lövésztanfolyamok  szer-
vezésében nagy érdeme van Szentpály Gábor 
őrnagynak, aki a Bzervezés munkáját szemé-
lyesen végzi s figyelemmel  kiséri és ellenőrzi 
azok mliködését. Ebbeli buzgalmáért a köz 
gyűlés elismerését fejezte  ki és köszönetet 
mondott neki s kérte, bogy a jövőben is ha-
sonló lelkesedéssel működjék. A bizottságnak 
célja lévén elsősorban az ifjúság  katonás ne-
vetésének minél intenzivebb előmozdítása, ezt 
csak Lgy teheti meg, ba minél többen állanak 
be tagjai sorába. A tagsági dijakból (alapító-
tag 50 K., rendes tag 4 K„ pártoló tag 2 K.) 
s a vármegye segélyéből (eddi; 100 K.) be-
folyó  jövedelmet fordítják  ugyanis a tanfolya-
mok rendezésével járó kiadások (a szükséges 
könyvek' beszerzése, jutalmazások stb.) fede-
zésére. Fegyvert és lövószert a m. kir. hon-
védelmi miniszter ingyen ad a tanfolyamok-
nak. A tagok sorába való belépésen kívül még 
ugy is előmozdíthatják egyesek e bizottság 
célját, ha a lövésztanfolyamokra  tagokat gyűj-
tenek. A tanfolyamokon  résztvevők pedig azon-
kívül, bogy már kiképezve kerülnek a kato-
nasághoz, itt abban a kedvezményben in ré-
szesülnek, hogv egy elméleti vizsga let i !e 
után-az arravalók hamarosan altisztek lehet 
nek B elengedik nekik az utolsó fegyvergya-
korlatot. Erre való tekintettel tehát nagyon kí-
vánatos, hogy minél többen vegyenek részt a 
lövéBztanfolyamokon. 

F. hó 24-én délután fél  2 órától este fél  9 
óráig Gözsy Árpád gyógyszertára lesz nyitva 

— Sikkasztásért elitélt községi Jegyző. 
Több rendbeli sikkasztással vádolt Kelemen 
György volt csikszentmiklósi körjegyző bűn-
ügyében szombaton és hétfőn  tartotta meg a 
fötárgyalást  a csíkszeredai kir. törvényszék bün-
tetőbírósága. A kiterjedt bizonyítási eljárás után 
a törvényszék 13 rendbeli sikkasztásban -n-
dotta ki bűnösnek Kelemen György vádiouat 
s ezért 2 és fél  évi fegyházzal  sújtotta. Vád-
lott az ítélet ellen felebbezéssel  élt. 

— A vasúti hordárok ezen tol fizetést 
kapnak. Az államvasuti hordárok eddig nem 
kaptak fizetést.  A keresetükből éltek. Most 
aztán Bötby László kereskedelmi miniszter jó 
szive Begit a hordárokon és a vasút rendezte 
a hordárok fizetésügyét.  A magyar királyi ál-
lamvasutak hivatalos lapja legutóbbi számában 
már rendelet jelent meg ezen a cimen: Sza-
bályzat a podgyászbordárnk alkalmazkodása 
és szolgálata tárgyában. A jövőben a podgyász-
hordár, ha bizonyos egész munkanapokon ki-
zárólag az intézet által díjazott munkát végez, 
e napokon az illető állomáson az időben a 
raktári munkásoknak fizetett  kezdő napibérrel, 
tehát a munkabérek változó magasaága sze-
rint dijaztatik. Vagyis magyarul: a hordár 
olyan napibért kap, amikor a vasútnak dol-
gozik, mint a raktári munkás. Ha a podgyáaz-
hordár a munkát nem egész munkanapon 
hanem a napnak csak bizonyos óráiban telje-
síti, akkor a fóntemlitett  napibérek a munka-
órák Bzerint való idő arányos részével díja-
zandó. A horbárok nagy örömm -1 fogadják  a 
miniszter rendeletét. 

— As egyenes adók reformja.  A pénz 
ügyminiszteriumban már hetek óta beható ta 
nácskozások folynak  az egyenes adó reform-
jára vonatkozó törvénynek végrehajtását illető-
leg. E tanácskozások, melyek Pap Mihály mi-
niszteri tanácsos és Szabó Károly osztályta-
nácsos részvétével folynak,  gyakran a kései 
éjféli  órákig is tartanak és akárhány alkalom-
mal a végrehajtási utasításokat tárgyalják, 
mert a pénzügyminiszter nagy súlyt helyez 
arra, bogy az uj adótörvény minden rázkód-
tatás nélkül lépjen életbe, a jövő év elején. 

— Hasznos-e a varja ? Ennek a. kér-
désnek egész irodalma van és már Magyaror-
szágon is több ezerre meuő gyomorviszgálati 
kísérlet történt e kérdés eldöntésére. Mig Hár-
mas Ottó a varjak ártatlansága mellett so-
rakoztatja tudományos érveit. Jablonovszky 
József  dr., a rovartani állomás vezetője, a ki-
sérletűgyi közleményekben szélesebb körben 
végzett megfigyelések  után kimutatja, bogy a 
vetési varjú semmikép Bem mondható kizáró-
lagos hasznos madárnak, mert a hol állan-
dóan és tömegesen tartózkodik (telepesen fész-
kel), ott jelentékeny gazdasági kárt tehet Ilyen 
károk esetin meg van okolva, bdgy számát 
a fészkelő  helyeken meggyéritsUk. Az okozott 
kárral szemben okozott haszna'csekély. A hol 
a varjú csak ideiglenesen fordul  meg, ott a 
legtöbb esetben teljesen közönbös. 

— A külföldi  czegek vándorr&ktá-
rai ellen. A megrendelisgytytósek terén as 

1900. ivi XXV. törvénycikk nem vidl meg 
bazai ipar és kereskedelem érdekeit Elénk 
bizonyítéka ennek az, bogy ez idő szerint a 
budapesti szállodákban több bécsi és párisi 
divatárus cég vándorraktárai láthatók. E cé-
gük igen nagy üzleteket kötnek a magánosok-
kal anélkül, hogy itt közterheket viselnének, 
hogy iparigazolványt váltanának és százez-
rekre rugó összegekkel kárositják meg a ba-
zai divatiparosokat és kereskedőket. A Buda-
pesti Nőiruhakészitő Ipartestület, hogy a ba-
zai ipar és kereskedelem érdekeit megvédje, 
szerdán tartott ülésen egy nagyarányú akció 
megindítását határozta el, hogy addig is, mig 
az uj vándoripari törvény megvalósul a ha-
tóságokat éberebb ellenőrzésre éB a hazai ipar 
éa kereskedelem fokozottabb  védelmére birja. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .Hermes' Magyar Általános VáltMilet Rész 
vénytársaság, Budapest, heti Jelentése a ttisds-

forgalotaról  é« pénzpiaciról. 
Budspes'., 1912 nov. 14. 

A balkán félszigeti  bonyodalomból kifolyó-
lag már már az a veszély fenyegetett,  bogy 
a szerb adriai kikötő kérdésében koinoly el-
lentétek merülnek fel  Szerbia és Ausztria-Ma-
gyarország között és hogy ezen köiűlmény 
esetleg európai bonyodalmakat vonhat maga 
után. Ez a hír mindenütt érthető medöbbenést 
és nyugtalanságot keltett, mert attól tartottak, 
hogy Szerbiának ezen követelése, amennyiben 
Oroszország részéről támogatásra talál, háborús 
konfliktushoz  vezethet, AZ események későbbi 
folyamán  azonban oly hirek érkeztek be, me-
lyek Bzerint a hatalmak a béke érdekében ér-
vényesítik befolyásukat  és -Sterbiát ezen kö-
vetelésétől való elállásra fogják  szorítani. Ea;n 
hirek, úgyszintén a török—bolgár harctérről 
beérkező jelentések, melyek szerint török rész-
ről fegyverszünetet  óhajtanak és közvetlenű-
a Bzövetaéges balkán államokkal lépnek érint-
kezésbe, kedvezően befolyásolták  az irányza-
tot és ugy a vezető értékek, mint a helyi 
ipari papírok, részben nagyobb arányú fede 
zésekre, részben a közönség köréből történő 
vélemény vásárlások folytán,  zátnottevő ár-
melkedést értek el és a tőzsde ina kb. az 
elért legmagasabb árfolyamokon  zárult. A ked-
vező felfogásra,  alig volt befolyással  a német 
birodalmi banknak mai uapon történt, egy tel-
jes százalékot kitevő kamatlábemelése, bár 
ezen iutézkedés az Osztrák-magyar bank ka 
matlábcmelését is maga után fogja  vonni. 

A vezető papírok közül leginkább magyar 
és osztrák hitel, továbbá rimamurányi vasmű 
részvényekben történtek nagyobb vásárlások, 
mig a főbb  helyi papírok közül magyar bank, 
közúti vaspálya és városi vasút részvények 
voltak leginkább keresettek. A helyi ipari pa-
pírok közül leginkább szénértékek iráut mu 
Ütközött érdeklődés, főleg  magyar általános 
és (salgótarjáni köszénbánya részvények iránt, 
de elég élénk üzlet fejlődőt  ki Gauz-Danubiua. 
Budapesti ált. villamossági, magyar cukoripari, 
Adria és Atlantica tengerhajózási, továbbá át-
menetileg Osztrák-magyar gáztársasági rész 
vényekben. 

A pénzpiac, miként a német birodalmi bana 
nak fentebb  emiitett kamatlábemeléséből i* 
kitűnik, igen feszült  és a jelenlegi- magas ka-
mattételek már 1907. óta nem voltak érvény-
ben. A devis árfolyamok  is változatlanul igen 
magos színvonalon mozognak. 

Őszi állatdijasások. 
Csikvármegye Gazdasági Egyesülete a m. 

kir> földművelésügyi  minisztérium által enge-
délyezett dijakkal f.  évi november hó 3 áu 
Kászonaltizen, 4-én Tusnádon, 5-én Mindszen-
ten, 6 án Csikszentmiklóson és 7-én Dánfalván 
állatdijazásokat tartott, melyeken 244 kiállító 
62 drb. egy éves üszőt, 76 drb. két éves üszőt, 
140 drb. borjas tehenet, 399 drb. sertést és 
44 drb. kost állított elő díjazásra. 

A díjazásokon első díjat nyertek egy éves 
üszőkkel: Bors István Csatószeg és özv. Nagy 
Igoácné Mindszent, két éves üszőkkel: Fazakas 
Ignác Csatószeg és Biró Kálmán Vacsárcai, 
borjas tehenekkel: Kovács Béla Mindszent ÓB 
Zakariás P. Antal Szépviz, sertésekkel: András 
Péter Cjikszentlélek, Gagyi István Szépviz és 
Abos András Dánfalva,  kosokkal : Molián 
György Kászonfeltiz  és Péter István Jenőfalva. 
Ezeken kivül még 116 kisebb-nagyobb dij osz-
tatott ki a kisgazdák közt. A kiosztott dijak 
összege 1855 koronát tett ki. 

A díjazások Ügyét az egyeBÜlet állatte-
nyésztési Bzakosztálya tagjaiból és a jelenvolt 
egyesületi tagokból alakitott bíráló bizottságok 
Kiss Ernő kir. gazdasági felügyelő  és Moóri 
Kénig Gyula kir. B. felügyelő  közreműködésével 
intézték. 

A díjazásra felbujtott  állatok minŐBége 
mult évinél kedvezőtlenebb, mert a nyáron át 
oagyobbára legelőn tartott állatok a szakadat-
lanul tartó esőzések miatt sokat Bzenvedtek, 
amit csak gondos utánlát'1 ssal lehet pótolni. 
Az állátok tisztántartására fordított  gond hi-
ánya ez alkalommal oly Bzembetűnő volt, bogy 
a bíráló bizottságoknak csak ettől eltekintve 
volt módjában az állatokat birálni. Sajnos, hogy 
gazdáink nagyrésze megfeledkezik  azon első 
rendű fontossággal  biró állattenyésztési elvről, 

hogy a .tisztántartál fii  etetés.* A bíráló bi-
zottságok mindenütt figyelembe  ajánlták, bogy 
jövőre nézve a díjazásokra állított állatok tisz-
tántartása is szigorúan fog  elbíráltatni s a 
takarítatlan állatok a díjazásból még akkor 
is ki fognak  záratni, ha azok külömben jól 
tápláltak. 

A sertéstenyésztés gyors léptekkel haladó 
fejlődéséről  jóleső örömmel kell megemlékez-
nünk s ezen a téren legnagyobb elismeréssel 
kell honoráljuk azt a szívós türelmet, melylyel 
gazdáink a manapság szakadatlanul tartó éB 
pusztító járványos betegségek dacára is ser-
téstenyésztésünket nemcsak megóvták a visz-
szaeséatől, de azt a legszebb reményekre jo-
gosító állattenyésztési ággá fejlesztették. 

A tenyészkosok díjazása ez alkalommal 
vétetett programmba, miért a felhajtás  számra 
nézve nem volt nagy, de az előállítottak közt 
igen Bzép példányokat lehetett látni. 

Szám 11063-912. tlkvi. 2-3 
HIRDETMÉNY. 

Csobotfalva  község tlkve bírtokszabályo-
zás következtében az 1869. évi 2579. számú 
szabályrendelethez képest átalakittatik és ez-
zel egyidejűleg mindazon ingatlanokri nézve, 
melyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, 
és az 1891. XVI. t. cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 
1892. XXIX. t-cikkben szabályozott eljárás a 
tlkvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatoBÍttatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése és a helyszíni eljárás a nevezett köz-
ségben 1912. évi december 19-én fog  kezdődni. 

1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesí-
tési tárgyaláson személyesen vagy meghatal-
mazott által jelenjenek meg és az uj telkvi 
tervezet ellen netaláni észrevételeiket aonál 
bizonyosabban adják elő, mert a régi tlkv. 
végleges átalakítása után a téves átvezetés-
ből eredhető kifogásokat  jóhiszegiü harmadik 
személyek irányában többé nem érvényesíthetik. 

2. Mindazok, kik a tjkvben előforduló  be-
jegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kí-
vánnak tenni, hogy a tlkvi hatóság kiküldöttje 
elótt a kitűzött határnapok kezdődő eljárás 
folyama  alatt jelenjenek meg és az előter-
jesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel; 

3. Mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de tlkvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, bogy az átírásra 
az 1886. XXIX. t. cikk 15-18. és az 1889. 
XXXVIII. t.-c. 5, 6, 7, 8, 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 ismerje el és a tulajdon-
jog bekebelezésére engedélyét nyilváuitsa, 
mert külömben jogaikat ezen az uton nem 
érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elenge-
dési kedvezménytől is elesnek; éB 

4. azok akiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszüut egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter-
heit ingatlanok tu'ajdonosai, hogy a bejegyzett 
jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy tör-
lési engedély nyilvántartása végett a kiküldött 
elótt jelenjenek meg, mert ellen esetben a 
bélyeg meutesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. tszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1912. évi október 29-én. 
Geoső s. k , 
kir. tszéki biró. 
A kiadmány hiteléül: 

Kozma, 
kir. telekkönyvvezető. 

Az Edison Mozgószlnház e héten 
csütörtökön és vasárnap tart előadást, 
ezen élvezetes előadásokra felhívjuk 
a mélyen tisztelt közönség figyelmét 
már csak azért Is, mert a vasárnapi 
előadás az utolsó lesz ebben az esz-
tendőben. 

Szám 801—1912. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hirré teszi, hogy £ csikszentmártoni kir. járás-
bíróságnak 1910. évi V. 254/4. ez. végzése 
folytán  dr. Nagy Jenő ügyvéd által képviselt 
Kriszteszku Gutza és neje végrehajtatok ré-
szére 1600 korona tőkekövetelte s jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  alpe-
resektől lefoglalt  és 673 korona 50 fillérre 
becsült ingóságokra a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1910. V. 254/4. számú végzésével 
az árveréR elrendeltetvén, annak a korábbi 
vagy fulülfoglaltutók  követelése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálogjogot nyer-
tek volna, Blperesek lakásán Tusnádfürdőn  leen-
dő megtartására határidőül 1012. évi decem-
ber ho 3-ik napján délelőtt fel  11 órája 
kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  házibu-
torok és egyéb Ingóságok a legtöbbet ígérő-
nek készpénzfizetés  mellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartauak, a 
mennyiben réBzűkre a foglalás  korában eszkö-
zöltetett volna és 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 Cslkszentmárton, 1912. évi november 
hó 17. napján. 

Ambrus Lajos, 
blr. végrehajtó. 

Eladó ház és bútor. 
Csíkszeredában a Hargita utoa 13. szám 
alatti 3 szoba, 2 konyha, éléskamra, 1 
pincéből álló kőház a hozzátartozó 2 
udvar és nagy kerttel siabadkézből, 
ugyanott házi bútor és egy jó karban 
levő zongora is — elköltözés miatt 

sürgősen eladó. 1—2 

KÉT DARAB TEKEASZTAL 
teljes felszereléssel  minden áron eladó. 
Hol? Uegmondja a kiadóhivatal. i-s 

Szám 3 5 1 - 1 9 1 2 . 

Faeladási hirdetmény. 
A osikpálfalvi  közbirtokosság eladja 

Csikpálfalva  községházánál 1912. évi 
november hó 30-án d e. 9 órakor kez-
dődő zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen a tulajdonát 
képező és Csikpálfalva  község II. ha-
tárában fekvő  .Keresztes patak* nc^n 
erdejében 4572/1888. P. M. számú 1 :i 
delet alapján szálaló kihasználásra ki* 
jelölt területen a kereskedelmi célra al-
kalmas és törzsenkint kibélyegzett luc-
fenyőfa  állományát 

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

a) A mijtegy 18-8 k. hold kiterje-
désű erdőben 1933 drb. álló lucifenyöra, 
melynek átlagos mellmassági átmérője 
42 cm. együttvéve mintegy 2896 m* 
haszonfát  tartalmaz. 

Ezen erdő a romániai .Agaa* vasúti 
állomástól 10 6 kilóméternyire fekszik. 

Kihasználási időtartam egy év. 
Kikiáltási ár 17693 (Tizenhétezer-

hatszázkilencvenhárom) korona. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

10 százaléka. 
Árverési és szerződési feltételektől 

eltérő vagy későn érkezett és utó aján-
latok nem fogadtatnak  el. 

Becsáron alól eladás nem történik. 
Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli ár-

verés megkezdése elótt az árverési bi-
zottság elnökéhez nyújtandók be, s ezek-
ben pontosan megjelölendő, hogy aján-
lattevő az árverési és szerződési felté-
teleket ismeri és azoknak magát aláveti, 
írásbeli ajánlatok bélyeggel és megfe-
lelő bánatpénzzel látandók el. 

Aa árverési és szerződési feltételek 
a csikpálfalvai  közbirtokosságnál és a 
csíkszeredai m. kir. járási erdógondnok-
ságnál a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 

Csikpálfalva,  1912. évi október hó 
25-én. 

Az erdőbirtokos nevében: 
Gál József, 

közbirtokossági elnök. 

Jiodern kutépités. 
Oj kutak építését oementgy űrök-
kel, sülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sOlyess-
tését jutányos áron elvállálom. 

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

H1BDETÉSEK 
olosó ársxámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
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— Kljalöiös. A marosvásárhelyi kir. ítélő 
tábla elnöke a csikaieredaikir. törvényszékhez, 
aa eakBdtb Íróságok elnökévé aa 1913. évre 
RIMlaty Ferenc töfvéoyazéki  elnököt, elnök 
baljetteasé Demény Ferenc Ítélőtáblai bírói 
d a a t l éa jelleggel felruházott  törvényszéki 
bírót jelölte ki. 

— A földmives  Iskola Ingatlanainak 
kisajátítása. A m. klr. kereskedelemügyi 
miniszter a csíkszeredai m. kir. fóldmivesls 
kola céljaira szükséges ingatlanokra nézve 
kisajátítási jogot engedélyezte. A kisajátítási 
eljárás elrendelése külön lesz kérelmezve, 
ami már legközelebb neg fog  történni. Az 
eljárás kereelUlvitele véglegesen megoldja 
fiüdmivesiskela  kihelyezési ügyét. 

—A virillsek névjegyzéke. A megsemmi-
sített virilis névjegyzék helyett a vármegye 
szombaton állította össze. Szász Lajos várm. 
főjegyző  elnöklete melléit, a vármegye legtöbb 
adót fizető  laţjainak 1913. évi állandó névjegy-
zékét A névjegyzék ellen 15 nap alatt a bí-
ráló választmányhoz felíolyamodással  lehet élni. 

— Választmányi illés.' A csíkszeredai uri 
Kaszinó választmánya szombaton Ölést tartott, 
melynek egyedüli tárgya a Kaszinónak lapunk-
ban is szóvá telt fellendítése  volt. A választ-
mány a Kaszinó vendéglősének Jakab Ödönt 
kérte lel, ki azt el is fogadta  és már a napok-
ban beállítja konyháját Bár az intézkedés ide-
iglenes jellegű, a választmány reméli, hogy a 
Kaszinói étet fellendítésére  ez intézkedése is 
alkalmas lész. Elhatározta továbbá, hogy de-
cember hó 7-én Kaszinó-estélyt rendez, mely 
az idén a?, első lesz. 

—? Jönnek a színészek. Városunk szini-
idénye folyó  évi november hó 25-én kezdődik. 
Az elsp hét műsora, amennyiben a szinűgyi-
bizottság hozzájárul, a kővetkező: 25-én »A . - „ . 
rabló lovag, színmű újdonság; 26-án .Leány-
vlfír*  operett; 27-én •Csitri» vígjáték ujdon 
s.i.; Jft-án  »Bál az ndvamáN operette újdon-
ság; 29-én > Válás után* bohó2at; 30-ikán 
•Asszonytaló-. December 1-én d. u. «Két árva« 
dráma; este a >Cigány« népszínmű. Az első 
estén a drámai személyzet fog  bemutatkozni 
Jelen Rózsi és Tallián Lászlóval a főszerepek-
ben.. Az operette személyzet bemutatkozó da 
rabjául a mult szezon nagy sikert aratott 
•Leányvá$ár«-t azért választotta az igazgató, 
hogy ugy a működő személyek, mint rendezés 
és kiállítás tekintetében a közönség összeha-
sonlítás alapián a folyó  évi szervezkedés töké-
letesebb és kifogástalanabb  voltál megállapít-
hassa. A Leányvásár főszerepeit  Buday Ilona, 
Giiray Erzsi, Rétely, Farkas, Parlagi, Makai és 
1 ... jómé játszák. A sziniévad hat hétre terjed. 

— Arany lakadalom. Bara János csikszenl-
tauţâsi ̂ egyházmegyei lőgondnok, törvényható-
sági tag és nejé Szekeres Terézia vasárnap ül-
ték meg házasságuk öO-ik évfordulóját  Az Ün-
nepélyen igen sokan vettek részt városunkból 
is. Misét Bálint Lajos főesperes  fényes  segéd-
lettel mondott Délben nagy ebéd volt az űn-
nepetfés  köztiszteletben álló házaspár házánál, 
délután pedig az iskolánál tiszteletűkre műked-
velői előadást tartottak. 

JuMlárls ünnepség. A csiksomlyói róm. 
kath. tanítóképző tanártestülete és ifjúsága  folyó 
évi november hó 24-én (vasárnap) d. e. védő-
szentjének — Szent Cecília — évfordulóját  és 
a kegyelmes főpásztornak  25 éves örömünne-
pét üli. Mint értesülünk íz  ünnepség igen fé-
nyesnek ígérkezik, amennyiben az ifjúság  oda-
adóan készül, A már közkézen forgó  meghí-
vók szerint az ünnepség a 10 órakor tartandó 
szentmise után — mely alatt az ifjúság  szin-
tén mflénekeket  matat be — az intézet dísz-
termében log tartatpi. Ez uton is szívesen lát-
juk a tanítóképzés iránt érdeklődőket. 

— A ráta hat százalék.  As Osztrák-
Magyar Bank ugyancsak Bietett követni a né-
met birodalmi bank, példáját és ma ezlntén 
felemelte  a kamatlábat 6 százalékra, ugy hogy 
most nálunk is, Berlinben is ugyanaz a ráta 
van érvényben. Az osztrák-magyar banknak 
rövid idő alatt ez a második kamatláb emelése. 

—  Három  ezerholdas.  A Kincses Kalen-
dárium érdekes kimutatást kőzöl vármegyék 
szerint Magyarország ezerholdas birtokosairól. 
E kimutatásban Csikvármegye is szerepel há-
rom ezerholdasaal. Ezek Mélik István Gyergyó-
rametén 2475 kat hold, Oyergyószentmlklóson 
3565 kat. hold, Simon Márton Gyergyószent-
miklóeon 1116 kat hold, Szentiványi Gábor 
Gyergyószentmlklóson 3947 kat hold birtok-
kal. Vármegyénkén kívül az országban még 
csak Fogvasmegyében van kevesebb ezerhol-
das. — Ott ugyanis csak egy van, Schneider 
Rezet Nagybuivojoa 1272 hold birtokkal. 

— 4 aztapártoM egyesület gyűlése. Va-
sárnap tartotta a szinpárioló egyesület Gyaló-
kay Sándor főispán  elnöklete mellett rendes 
éví gyűlését az egyesületi tagok élénk részvé-
tbe, mellett Az ülésen megjelentek Fejér Sán-
dor'alispán, Szász Lajos főjegyző,  T. Nagy 
Imré, Jeney László kir. ügyész stb. Aszinügyi 
bizottste jelentését dr. Gaal Endre terjesztette 
elő, melyhez bozzászótottak Qyalókay Sándor, 
T. Nafr  lmie, Orbán Jáaoe, Józsa Géza és 
m^g többen. Erős kritikát, gyakoroltak az ér-
hM'Toapa Kálmán sziatiisiilata felett,  mely-

ről ujabban kedvező h i r e k é r k e z n * - j f - g l ^  Ş Ş ^ f f i ^ 
ifb"hsikerfllt  uj ^erződtetés f o l y ^ »  ^-- — - tóbb| j - e | t a | a t t t a b b i 2 b e n ^ 
általiban abban c n w M ki, tajg^s» , J Srszággyüléhez és alapos indokolással Ko 
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jobb társulattal, jobb zenekarral, disz etekkel 
stb. lépjen közönségünk elé, mert ellenkező 
esetben támogatásra nem számíthat. Es itt ér-
dekes megemlíteni, hogy Csíkszereda egymaga 
a hat hetes cyklus tartama alatt 18,000 koro-
nát ad Tompa színigazgatónak, ami oly tekin-
télyes összeg, hogy mellette messze elmarad-
nak a kerület többi városai. Ez az összeg jó 
társulattal évről-évre kOnnyen fokozható,  ami 
városunknak a színművészetek Iránti lelkes ál-
dozatkészségét bizonyítja. A vasárnapi ülésen 
előterjesztette Pototzky Pál pénztárnok a zár-
számadást és jövő évi költségvetést, melyek 
isméi igen kedvező eredménnyel zárultak. A 
város közönsége nagy érdeklődés mellett várja 
Tompa színigazgatónak 25-iki beköszöntőjét. 

— A tflsifa  ára esni fog.  Az .Erdélyi 
Pénzvilág" háromszéki levelezője írja, hogy 
az idén oly nagy meunyíségű tűzifát  vágtak 
le az erdőkben, mint eddig soha. A rósz idő 
járás miatt hozzáférhetetlenné  vált utakon a 
fát  nem lehetett még leszállítani ugy, hogy a 
tűzifa  áfának  esése is csak később fog  bekö-
vetkezni. Az eladásra kerülő tűzifa  mennyisé-
gét növeli H)'1? az idei rossz termés, miután 

kisgazdák reá vannak utalva a fit  fuvaro-
zására éB eladásra. — Igazán óhajtandó volna, 
bogy az Erdélyi Pénzvilág értesülése igaz 
legyen. 

— Nagy faeladáaok.  Az olasz-török bé-
kekötés óta Olaszországban nagy a faszükség-
let A legutóbbi időben a magyar fakereske 
dókhőz Olaszországból nagy fenyőfarendelések 
érkeztek. — Érdekes az is, hogy a legutóbbi 
napokban a Balkán államok, különösen Szerbia 

részéről is igeu nagy kereBlet 
mutatkozik külömhöző épitőfajták  iránt és erről 
a részről is igen sok megreudeles érkezett 
A szerbek és bolgárok a háború befejezésére 
számítanak és a tavaszszal való szállítást kí-
vánnak. Ugylátszik, hogy a rendezett viszo-
nyok helyreállításával az összeköttetés a Kelet-
tel igen kedvezően fog  alakulni. 

— Dnraszó. Albániának ez a kikötője az, 
a melyre Szerbia rá akarja tenni kezét s a 
mely körűi komoly konfliktus  kerekedhetik 
Durazzó le -'lentősebb kikötője Albániának; 
kereskedelmi forgalma  normális időben meg-
haladja a tíz milliót. Ausztria körülbelül negy-
ven százalékkal részesedik ebben a forgalom-
ban, Magyarország jóformán  Bemmivel. Auszt-
ria uti 1 Olaszor-izág következik A Bjnka Kom-
merciaie d'Orient képviseli az olasz gazdasági 
érdeket meg zervezett raktári .kai, de az oazt-
r forg;  inat korántsem éri el. 

— Tiszteknek tilos nőkkel karon-
fogva  jirnl. A budapes i helyőrség tisztjei 
naivon el vannak keseredve, mert Terstyánszky 
altábornagy, budnpesti hadtestparancsnok éa 
vezénylő t homok ogy olyan napiparancsot 
intézett a csapatpar esnokokhoz, a mely a 
t'szt i 'ak szerint, legszorosabb egyéni joga-
ikba nyúlt s ezeknek gyakorlásában akadá-
lyozza őket. A Béreltres parnea igy szól: 
.Gyakran észlelhető azon torz ÓB nevetiége 
sen ható jelenség, hogy Budapest utcái tisz-
tek hölgyekbe belekapaszkodva járnak. Ugy 
látszik, hogy ez az itteni állomáson nagyon 
előkelőnek (sikkesnek) tudatik. Ha egy tiszt 
olyannyira gyenge és beteg, hogy nz utcán 
egy hölgy által való vezetettésre Bzorul, akkor 
az a tényleges szolgálatra nem alkalm is, te-
hát felülviszgálat  alá vonandó". A parancs 
lényegén,kívül nagyon bántja a tUzte'cet ez 
a gúnyos hang is, de persze ellene tenni nem 
lehet 

— A Cigarilloa általános forga'oqtban 
A pénzügyminisztérium közhírré te^zi, hogy 
az általános forgalombau  fölvett  Ci^;-iilloa 
szivar, a melyet eddig csak a budapesti, po-
zsonyi, zágrábi és fiumei  körzetben hoztak 
forgalomba,  ez évi december 15-étől kezdve 
az összes dohány-n igyárusoknál, illetve kis 
árusoknál is kapható lesz. 

— 120 forint:  159.800 korona. Frits 
Tamás szászrégenl lakós ezelőtt 130 eszten-
bővel jótékony célra elhelyezett 120 forintot. 
A pénz kamatos kamataival ma 159.800 ko-
ronát tesz kl. K9IIŐ alispán most jelenti a 
belügyminiszternek, bogy ez összegből Szász-
régenben egy agg és gyermekmenházat épí-
tettek 130.000 korona költséggel. A fennma-
radt 20.000 koronát tovább gyümölcsöztetik 
Mi lesz ebből tţjabb 100 év múlva? Igy a 
szászok. 

— i nagyhatalmak  hadseregei.  A 
mostani háborús világban nem érdektelen az 
a kimutatás, amely az egyes európai hatalmak 
haderejét a következőkben tűnteti fel: 

Ausztria-Magyarország békelátszáma390.000, 
hadi létszáma 2,260.000 ember. 

Németorezág: békében 546.300, háborúban 
kerek 5 millió ember. 
3 5 0 0 0 0 0 0 n Z & S : b é k é b e D M20.000, háborúban 

„ OI"«ersiág: békében 294,000, háborúban 
3600.000 ember. 
. Frjnclaorsrfg:  békében 598.000, háborúban 
4.600,000 ember. 

Anglia: békében 435,000, háborúban 950 

íozsváron egy Pasteur-intézet létesítését kér-
ték. A kérés fóindokául  az a körülmény szol-
gált, hogy az erdélyi vármegyék aránytalanul 
nagy számban szállítják a betegeket a tőlük 
messze fekvő  fővárosi  Paszteur i.ntézetbe, mely 
tudvalevőleg egyedüli az országban s emiatt 
állandóan túlzsúfolt.  Ezelőtt két évvel ezekre 
az intézetekre egy millió koronát vettek fel 
a költségvetésbe, melyet az 1913. évre egy 
és fél  millió kozonára emelték fel,  azzal az 
indokolással, bogy a félmilliós  többlet egy 
Poszteur-intézet létesítésére rordit Bsék. A ko 
lozsvári Pasteur-intézet helyiséegiül a Kert-
utca 4. szám alatti Kenyeres-féle  telket rze 
melte ki. Az intézet építését már a jövő év 
tavaszán megkezdik s a számítások szerint 
11)14. év elején adnák át rendeltetésének, 
kolozsvári Pasteur iulézet 50 beteg számára 
lenne berendezve. A budapesti PaBteur-intéze-
tet 100 beteg számára létesítették, de oly nagy 
a zsúfoltság,  hogy állandóan 200 beteg van 
az intézetben elhelyezve. Ezt a mizériát meg-
szüntetné a kolozsvári második Paszteur-lnté 
zet s kitüpő alkalmat fog  nyújtani az eidély 
részi vármegyék betegeiuek a gyors kezelés 
eluyerésére. 

— Az anya büne. Csíki Lapok annak 
idején részletesen megírta, hjgy egy cslkdán 
falvi  illetőségű i7 éves caelédleány, a bras 
BÓÍ vasúti állomás közelében levő Albina bi 
teliutézet fatelepének  irodai helysége előtt 12 
napos csecsemőjét lopva, ez év június bavú-
hau letette és azután elillant, a rendőrség 
azonban még ugyanaznap megállapította 
leány kilétét és ót a bíróságnak átadta, 
megindított bűnvádi eljárás folytán  most volt 
ez ügyben dr Jahn Frigyes kir. ítélőtáblai 
bíró elnöölete alatt a törvényszéki főtárgyalás, 
amelynek befejezte  után a kir. törvényszék 
Lukács Róza cseledleányt családi állás elleni 
vétségben bűnösnek találta, B cselekményéért 
hat heti fogházra  ítélte éa egyideüleg mint 
fiatalkorút  a brassói patronage egyesület fel-
ügyeletére bizta. Az Ítéletben ugy a vádlott 
leány, mint a királyi ügyészség megnyugod-
ván, az jogeróro emelkedett. 

— Félára jegyek Igazolványa. Az ál-
lami alkalmazottak és törvényhatósági tiszt-
viselők, továbbá a községi éa körjegyzők, 
rendezett tanácsú városok tisztviselői a nem 
állami tanszemélyzet, valamint az állami és 
törvényhatósági nyugdijasok részére kiállított 
azok a féláru  vasutijegy váltására jogosító 
arcképes évi igazolványok, melyeknek érvény-
tartalma csak az 1914 ik év végével jár le, a 
jövő 1913. évre leendő érvényesítés végett a 
m. kir. államvasutak igazgatóaágáhóz (Buda-
pest Andrássy-ut 73-75. sz.) már beküldhetők, 
legkésőbb azonban december hó 31-ig okvet-
lenül beküldendők. Azok az igzolványok, me-
lyeknek érvénytartalma 1912. évi december 
bó végével megszűnik, birtokosaik által a le-
járatig inegtartandók, helyettük azonban 
1913. évre, személyenként egy-egy fénykép 
beküldésével ugyancsak legkésőbb folyó  évi 
december hó végéig uj igazolványok kiállítása 
kérelmezendő Azoknak, a kiknek a folyó  év-
ben arcképea igazolványuk nem volt, de ilyet 
a jövő 1913. évre szerezni kívánnak, az iga-
zolvány kiállítását Bzintén a fent  jelzett határ-
időn belül kell kérelmezniük. Különösen figyel-
meztetjük az érdekelteket, hogy az igazolvá-
nyok érvényesítéséért és az ujak kiállításáért 
járó 2 korona kezelési illeték postabélyegek-
ben rovandó le. A postabélyegek a beterjesz-
tendő kérvényre vagy névjegyzékre felragasz-
tandók. Készpénz vagy okmánybélyeg keze-
lési illeték fejében  el nem fogad'atik.  A kér-
vények és a hivatalok részéről beterjesztendő 
névjegyzékek az előirt záradékkal és a hiva-
tali pecséttel látandók el. Az érdekelt hivata-
lok részéről ugy az érvényesítendő igazolvá-
uyokról, mint a kiállítandó uj igazolványok-
hoz szükséges fényképekről  külön-kölűn jegy-
zék készítendő. Ez alkalommal a nyugdjaso-
kat arra is figyelmeztetjük,  hogy kérvényeiken 
a lakhelyűkre illetékes közigazgatási hatóság 
által Igazoltatni kötelesek, hogy semmiféle  dí-
jazott tiBztséget vagy fizetéssel  járó hivatalt 
nem viselnek, , 

— Az eltörült  ünnepek. Glattfelder 
csanádi megyéspüspök kiadott pásztorlevelé-
ben magyarázza az ünnepek számának csök-
kentését kimondó pápai rendeletet, amely na-
gyon sok félremugyarásra  adott alkalmat. A 
püspök érdekesen fejtegeti,  hogy a pápa nem 
kívánta tabula rasat teremteni, banem a tör-
vény szigorát akkarta némileg enyhíteni, ami-
dőn a megjelölt ünnepnapokon nem kötelezővé 
tette a szentmise hallgatását, sem pedig a 
munka beszüntetését Az ünnepek továbbra 
is vöröB betűs napok maradnak a kalendári-
umban, sőt hathatósan buzdítja a híveket azok 
megszentelésére. Az ünnepi rendet Bzabályozó 
motn proprio gyakorlati kivitelére nézve a 
megyéspüspök tájékoztatásul közli: Űrnapja, 
Gyertyaszentelő és gyümölcsoltó Boldogasz-
szonynapja és Klsasszonynapja ezután is ün-
nepeltetnek, de ezeken a napokon a szent-
mise hallgatása és a szolgai munkáktól való 
tartozkodáa nem kötelez bün terhe alatt. Ezek 
az ünnepek a legmegfelelóben  egyházi ünne-

régi fénnyel  ós ünnepséggel tartandó meg. Az 
elősorolt ünnepek ezentúl ia szttnetnapok a 
tanintézetekben, melynek ifjúsága  mint eddig, 
ugy ezentúl is az istentiszteletben résztvsa* 
egyébként e napok az 1913. évre kibocsátott 
naptárokban vörös betűs Ünnepek változatlan 
számban feltalálhatók  lesznek. 

— Az almaeeés  hatása ax egéssségre. 
Ha a külömböző gyümölcsfajokat  az-egészség 
szempontjából osztályozzuk, legelsőnek kerül 
sorra az alma, a mely érett állapotban vas-
tartalmú, élenyben dus, tehát a vérszenyéknél 
vérképző hatású, az aszmás és a tüdőbetegek-
nél pedig megkönyebbiti a lélgzés nehézségeit 
Az idegeseknek csillapító, a álmatlanoknak 
megnyugtató szere; az emésztést lágyitóan 
mozdítja elő. A gyöngén savanyu almát sülve, 
főzve,  szárítva, kompot és kása alakban, nyer-
sen jól letörölve héjastul lehet fogyasztani. 
Tudniillik az alma tápláló ereje, vastartalma 
héjában a legtöbb van. Kivételek persze a 
vastaghéju almák, ezeket meg kell hámozni, 
mert héjukat nehezen emészti meg a gyomor. 
A köztudatba időtlen idők óta átment ai al-
ma egészséges hatása, hiszen a katzeqjammer 
kellemetlenségeit savanyu ulmával enyhitgeti 
a mámoros ember. 

— Állami facsemeték  kiosztása. A főld-
inivelésügyi miniszter most bocsátotta ki hir-
detményét az állami facsemeték  adományozása 
tárgyában, melyeket kopár és vízmosásos er-
dősítésekre kisbirtokosok részére, ha a facse-
meték beszerzési anyagi erejűket meghaladná, 
ad a kormány. Akik állami facsemetékben  ré-
szesülni akarnak, 1 kor. bélyeggel ellátott 
folyamodványukat  dec. l-ig teijesszék be a 
kir. erdőfelügyelőséghez. 

— Szerb leány a háborúban. Csodá-
kat mesélnek Jovanovics Zsófia  hősiességéről, 
a ki a szerb komitácsik közölt harcol. A fia-
tal leány egy belgrádi banknak géptrónője, 
vőlegényével ment a háborúba s katonaruhát 
veu iJI. Midarénél az első sorban harcolt 

— Védekezés a pálinka ellen. Az alko-
hol rombolásait napról-napra látjuk, de alig 
tudunk ellene védekezni. Abauj-Torna vár-
megye külön alkoholellenes népvédelmi bi-
zottságon szervezett. Ez a bizottság részletes 
programmot készített, mely szerint az alkohol 
pusztításának gátat lehetne vetni. Javaslatai 
a következő pontokban foglalhatók  össze: 

1. Korcsmákat vasár- és ünnepnapokon 
az istentiszteleiek tartamára zárva kell tartani. 

2. A korcsmákat télen 9, nyáron már este 
órakor be kell zámi. 
3 A korcsmába 18 évnél fiatalabb  ember 

be ...,;i léphet, azokban nem időzhet, előttük 
nem ácsoroghat. 

4. A bíróilag megítélhető korcsmai hitel 
ezentúl a törvényben megállapított legnagyobb 
mérték, négy korona lesz. 

5. 12 évnél fiatalabb  gyermeknek sem pá-
linkás kenyeret adni nem szabad. Aki megteszi, 
súlyosan megbüntettetik. 

6. Az íszákosságukról ismert emberekről 
jegyzéket vezetnek s őket a korcsmából ki-
tiltják. Azt a korcsmárost, aki inni ad nekik, 
szigorúan megbüntetik. 

7. A közmunkálatokat végző munkások 
íizetését jövőre nem szombaton, hanem ked-
den adják ki. Közre hat a vármegye arra is, 
hogy a különböző uradalmak hasonlóan meg-
változtassák a bérfizetési  napot. 

8. A falvakban  mulatságot csak akkor en-
gedélyeznek, ha a rendezők olcsó alkohol-
mentes italokról is gondoskodnak. 

9. A korcsmákat hatályosan ellenőrzik; a 
mulatságok lefolyásáról  minden esetben jelen-
tést kell tenni a hatóságnak. 

— A közeégek  állami  segélyezése.  Egyik 
vármegye községe feliratot  intézett a kor-
mányhoz, — bogy arra való tekintettél, hogy 
az állam az italmérési jövedékből nagy jöve-
delmet kap — az egyes községekben elért 
tiszta jövedelemtöbblet tiz percentjét, engedje 
át a községnek. — Erre a föliratra  a pénz-
ügyminiszter ezeket felelte:  Az italmérési jöv. 
szólló 1888. évi XXXV. törvénycikk 69-ik 
paragrafusa  szerint, ha az államnak az ital-
mérési jövedékből elért tiszta jövedelme töb-
bet tenne kl, mint amennyi az összes kárta-
lanítási tőke kamatainak és az évi törlesztés 
járulékainak fedezésére  szükséges, es a jöve-
delemtöblet a törvényhatósági és rendezett ta-
nácsú városok, nemkülömben azon községek 
Miségi lésére fordítandó,'melynek  as italmérési 
jövedékből való tiszta bevétele többet teas ki, 
mint amennyi ugyanazon város illetve község 
után adott összes kártalanítási járulékra szük-
séges. 

pek lesznek. As nrnapi körmenet, mint eddig, 
a szentháromság vasárnapja után csütörtökön 

- Fürésuporból  alkohol.  A 
fűrésztelepek  valóságos hegyekké felhalmozott 
fürészporából  ujabban alkoholt állítanak elő. 
Egy tonna fárészporbél  százötven liter 96 szá-
zalékos borszeszt készítenek s ezen egy tonna 
fűrészpor  feldolgozása  alig egy dollárba kerül 
Tekintettel erre a hirtelen olcsó előállításra, 
valamint a szesz elégséges értékén, % fűrész-
telepek voltaképpen nem is fát,  hanem fűrész-
port termelnek egyenesen a ssesz céljaira. A 
mezőgazdasági termékekből előállított szeszből 
most törvényhozás utján fodák  a fUrászpor-
szeszt megkülömböztetni, noha aUg van va-
lamely külőmbség a kettő között 
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BORLEMEZ 
SZAGTALAN F E D É C L E W 

„KOLLARIT" BŐRLEMEZ 
kaucsuk compositioval bevont ru-
ganyos, viharbiztos és időálló szag-
talan fedéllemez.  A jelenkor legjobb 

tetőfödéllemeze 

végtelenül tartós. 
Régi zs indely tetók átfedésére 
M H kiválóan alkalmas. — 

Sem mázolni sem mészlével bevonni nem kell. 
Kapható: 2 4 

NAGYMIHÁLY SÁNDOR 
építési aDyagkereskedönél, Csíkszereda. 

L I 

A nagyérdemű közönség be- Egj 
c*es tudomására hozom, hogy el 
folyó  évi október hó 1-én j|j 
Gyergyószentmiklóson a Merza- és 
Bocsánczi-féle  házban, vezetésem ta 
alatt a legjobb készültséggel @ 

„ANGOL URI S Z A B Ó S Á G ' i 
cég nyilik meg. mely abban a Jja 
helyzetben lesz, hogy a legma- fű 
gasabb igényeinek megfeleljen. 
\ nagyérdemű közönség szives 
;j.irtolását kérve vagyok. Kitűnő 
tisztelettel JJgjţ JJjjJ férfi  szabó. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 
< Pamlag takarókban. 

Bútorszövetek, matraogradli. 
Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkoB v á s z n a k b a n . 

Szolid kiszolgálás I Legolcsóbb árak 1 
30-30 

M A T H É J Ó Z S E F 
nöi divat-kalap-üzlete 

Csikszereda (Grünwald A. ház). 

I ^ Í S L C L Ó * E k > esetleg kél 
- liiltnrn/nlt. SZÜba azonnal. Márkus u. Cim a kiadólii valalbau. 

ELSŐ MAgYAB YILLAMQ3EEŐRE BERENDEZETT HANQ8ZERGYÁB. 

STOWASSER JÁNOS 
ca. és kir. udvari szállító, színházak, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató éa a taangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, Lánchld-u. 5. Gyár: Öntfiház-u.  2. 

Ajánlja a saját gyárában készült lm ros, vonós, íuvó és dlú 
hangszereit és izok alkatrészeit, Quiottiszta húrokat. 

Hegedűk 3, 4, b, 6 forinttól  feljebb  a lepjobb felszereléit 
szerint. — T á r o g a t ó röpufából.  ujezüst billentyűvel és is-
kolával 30 forinttól  feljebb.  — H a r m o ú ' k á k legjobb el pusz-
iit hatall a u hangokkal 2.50, 3, 4, 5 írttól feljebb.  Kulünle-
fressép  acélliangu hangverseny liarutonikák, sajál minták. 
BTOWASSEB a hangfokozo  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedQ vagy gordonka jobb, erősebb és l«-
cvubb bangót nyer (biztos siker) hcgcdAbc jn vitásául 4 frt 
H a r m ó n i u m világhírű legjobb gyártmány 63 frttól  feljebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken különleges szuks/.cri) 

Magyarország le 
11- gáli 

r e léee előnyös feltetelek  mellett, jutáuyos árban, elismert 
kltQod minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

'obb vonófl  éa fúvós  hang—erek gyára általánosan a legszolidabb kiszól-
iről elismerve. — Arjegypck kívánatra Ingyen és bérmentve. —20 

s A V 0 y - S Z A L L 0 P R 
Budapest, VIII., József-kőrut  16. 
Elsőrangú kényelemmel berendezett 
ntonl siobák. Kitűnő étterem. Máriá-
kéit polgári árak. Külön termek. Ban-
kettek, esküvök randesésót elfogadom. 

Esténkint FARKAS VINCE 
hírneve* cigányprímás teljes zenekarával 

H A N G V E R S E N Y E Z . 
Silves pártfogást  kér 

S z a l u i T i v a d a r t u l a j d o n o s , 
a .Nemzeti Kááilnó* volt Ualctvczi-tüjo éá a «Deli* volt rőplncérc 

9 - 1 0 

Szőnyegáruház. 
Szőnyegek, Linoleum, 

Függönyök, 
legnagyobb választékban, pos-
tai megrendelések azonnal el 

lesznek intézve. 
T e l l m a n n & S p e i l 
— H m s s ó , L 3 u z £ i s o r ÍS. — 

6 30 

-A- lesJo 'b 'baa .a lK e l i s m e r t 

Emke linoleum 
padló fdnymáz.  — Egyedüli raktár: 

NISZEL JAKAB 
vegyeskereskedése, Csikszereda. 

5 - 3 0 

• 
Takarékos háziasszony, 
otthon készíti likörjeit, miáltal 
jobbat, szebbet, tisztábbat és ol-
csóbbal kap mintha készen venné. 
Követkelő likőr essentlak kaphatók 
Allasoh, Kárpáti keserű, 
Baraok, íávó, 
Caoao, Kömény, 
Csássárkőrte, Maraaohlnó, 
Chartrense, Meggy, 
Cnrakao, Ham, 
Dió, Vadáu likőr, 

Vanlllia. 
Ára egy üvegnek haaxnálati ntaai-

táasal 80 flllir.  u—50 

Amerikai fogcseppek  a fogfájást  azon-
nul mcgszOiitetik. — Saját készítésű 
Mrnlholos sósborszesz a legjobb házi-
szer. — Liliomtej creme, szappan és 
puiler a legjobb és legártalmatlanabb 

kéz- és arcápoló szerek. 
Valódi angol, francia  és hazai illat-
szerek, ériá-si választékban kaphatók 

BARLA DEZSŐ 
gyógyszerésznél, Csíkszereda. 
Postai rcudolések azonnal intéztetnek. 
10 koronáu felüli  rendelésűéi franco. 

• 
Bútorozott szobák 

napokra Is kiadók. 
4 - 4 Mikó utca 23. szám alatt. 

i ^ 
R9 s 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Felhívom a ügyeimét a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
ineţti'kinteui, 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 IRODAI 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 , DÍVÁNYOK  É S M A D R Á C 0 K 
minden kivitelbeu és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrót/épek,  kerékpárok,  f/rama/onok  én lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tolera vájárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gramafonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

V A R R Ó G É P E K - , K E R É K P Á R O K - É S (SRAtyAFONOK-
boz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a leyjulá-
nyonabb árért  enxkHxlSk,  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. 52 

«II» «II» «II» «II» >11. »11» >11'>!l 

ro 

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 Ű 1 D l 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. 

10— Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján azonnal foganatosítom. 
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REISZ MIKSA 
BÜTORGVARA 

B é k é s c s a l o a • — 2 > T s i g y v á n 

Andrássy-ut Rákóczi-ut 
Brassó, ideiglenesen flossziMitca  33. szám. 

Kiváló minöségii modern bútorok. Jilánp oáfi M - Tel jes lakberendezések. 

«9 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál I 

Rnlooflll  PpÍíTUOQ kézimunka üzlete, röv id , szövött éa 
DÖieSCIl f l l g j B a  kötött arait, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, in t i , divánpánw 

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

mek, gyapjú és gyapott fonalakban. 
Dos valaszték férfi,  nfli  és gyerek hnrisnyákban, trikokbau ugysziutén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkcndSk és zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 5 2 - 5 2 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

H A L L Ó ! É R T E S Í T É S I HALLÓ I 

Építési anyagraktár, vasbeton, miikö- és cementárugyár. 
Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Cslkeiered&ban, a Kossuth Lajos-
utca 48. sz. alatt nagy építési anyagraktárt rendeltem be a 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 r r - y r a k t á r o n v a n : 

Mész darabos es oltott. Portland-ce.i... t friss  és legkitűnőbb minőségi]. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi astfalt 
fedéllemez többféle  minőségben. Kollarlt körlemez, mázolás nem igényel kizárólagos 
eladása. Aszfalt elszigetelő lemez és kaucsok-aszfalt  nedves falak  és lakások szn 
razzá tételéhez, kátrány és cnrbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Aibeit pala igen könnyű és tartós. Teljes füdéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép anyagból. Vakolat köpor, Solwmolte tűzálló 

tégla és föld  stb. mindennemű építési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R 
Kutkarikák betonból HO—100, 120, 150 -2 00 - 300 és 400 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és "Teszek készítésé. Beton ás mOkölépcsők, szí-
nes |árda és burkolati cementlapok . .rtásn és elhelyezése. Itató és etetőváluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégia. különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talapzatok csinos kivitelben. Kalyha alátét Ismezek. Kérnány- és fal-
fedkővek Mindennemű beton- éB cemenlipar-vállalat, grioit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitósz, Csikszereda. 

0 a E ^ m F ^ i ü í í a ^ n 

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. vevőiuket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a nagyérdemű 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel: 

S j N C E R CO. 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 cégről ismerhetők 
fel  azon Üzletek, — 
amelyekben .SINQBR' 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlitlra, csak arra kell 
ügyelni, bogy megtelelő 
helyen vásároltassanak 

F i g y e l m e s t e t é s . A z ÖSBZCS 
más Üzletek által „SINOER' 
név alalt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek utáu készQIUsk, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
messze elmaradnak. 13—52 

Ţ Ţ T | Y i r t Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
11 n A IVI I a z t a ' t a r Í a ' h°gy í ó kinézése legyen, 
u X I XIL I l i • H a a z t akarja, hogy nyugodt álma, jó étvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

P ö r a l c t á j r O s U E v á M a e g r y e r é a z ó r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— n a p o n k é n t fr iss  c s a p o l á s — 

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

(15) 4 1 - 5 2 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 

Alapítási év 1884. . 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

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

Hordozható páMaTózii üstök. 
100- 400 liter űrtartalom. — As n j 
azesxadótörvöDy 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 PÜCHER-FÉLE GYORSMELEGITÖ 

c»erépl;áluh<i,  különösen hálónsobák  és ebédlOk  részére 
ajánlom gyoramelegitő agyag-kalyh&imat, melyek uzon kiváló 
tulajdonsággal birnak. hogy olv gyorsan fűtenek, mint a vae-
kályhák, de a melegséget ép ugy. mint az eddigi cserépkály-
hát-, hosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
iűióképesség és jelentékeny tüzelőanyag megtakarítás kezes-
sége mellett készíttetnek. Kzen gyoramelegitó kályháim a vas-
és cserépkályha ÖBSzea előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

A PUCNER-FÉLE 6Y0RSME-
LE6ITŐ CSERÉPKÁLYHA. 

Kívánatra kályháimat kizárólagos CoakB- ée szénfűtéare  gyors-
melegítő Dauerbrand-betéttel látom el. — Takaréktlizhelyek 
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 és kivitelük szerint állapittatik meg. Felvilágosítás-
sal igen szívesen szolgál az érdeklődő közönségnek, vala-

mint a kályha és csempe mintákkal is 
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