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A törökök. 
Csíkszereda, 1912. november 25. 

Évszázados harcaink ellenére, a me-
lyeke» egymással vivtunk, mindig a nyilt, 
férflas  és mi fő,  lovagias ellenfelet  be-
csaltok a török nemzetben. Ma is, a 
mikor európai birtoklásának alkonyát 
látjuk, ma is, és éppen mély szeren-
csétlensége idejében, őszintén vele ér-
zUuk. Sajnáljuk ezt az erős, bátor, un 
nemzetet, sajnáljuk elsősorban, mert ro-
konuuk, de különösen azért a tragikus 
sorsáért, hogy épp akkor, a mikor a 
barbárság nyomasztó én méltatlan bilin 
cseit lerázta magáról, épp akkor, a mi-
dón ó is az európai államok mintájára 
parlamentet, vallásszabadságot, egyen-
lőségei, sajtószabadságot, iskolákat, stb. 
teremtett önmagának és népeinek, épp 
likkor, a hirtelen átmenetből eredő belső 
viszályt és gyöngeséget felhasználva, 
reá rohantak keresztény szomszédjai és 
először az olasz, azután a montenegrói, 
a szerb, a bolgár és a görög, egyesült 
erővel irtó háborút indítottak ellene. 

A mint közel három évszázaddal az-
előtt rokon turáni nép, a magyar, álli-
totta meg a török hódító seregek euró-
pai előrenyomulását, azonképpen most 
is turáni nép, a bolgár, vivta ki a ro-
kon törők ellen a döntő ütközeteket. 
B>r meg igen véres csaták előtt álla-
nak a bolgárril szövetkezett nemzetek, 
mert a török lassan mozog, mint min-
den keleti nép és bár igen lehetséges, 
hogy vegaó küzdelmében, ázsiai sere-
geivel megerősödve, az izlam fanatikus 
erejétől lángra gyúlva, élet halál harcot 
viva elleneivel, még igen fájdalmas  se 
beket ejthet a szövetséges hadakon, 
— mégis, az ozmán birodalom európai 
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uralmának ugy látszik, véc'ső akkord 
jai most játszódnak le Sztambul kapui 
előtt. 

Ha ez a törökökre végtelen szomorú 
eset, a mivel azonban a tőrök nép szi-
vében régóta számol, el is következik, 
— ez a visszahúzódás a kisázsiai nagy 
és gazdag birodalomba, csak javára vá-
lik majd Törökországnak. Saját ősi ho 
nában, összeszorítva, tehát bizonyos nyo 
más alatt egyrészt, másrészt fölszaba-
dulva az állandóan csak tömérdek bajt 
okozott európai tartománytól, a belső 
megerősödésnek, a gazdasági fejlődés-
nek, az igazi komoly, produktív refor-
moknak élhet ezentúl. 

Igaz, hogy keresztény civilizált szom-
szédjai akkor is prédára lesve, hol ez-
zel, hol azzal az ürüggyel még további 
tartományokat is igyekeznek majd ma 
guknak lefoglalni.  így csak nem bizo 
nyos, hogy Anglia a máris hatalmában 
álló Egyiptomot és ennél a kövér fa-
latnál meg nem állva, a szomszédos 
Palesztinát is az angol világbirodalom 
hoz akarja kapcsolni, hogy ezzel talán 
mindjárt Arábián és az angol DóI-Per-
zsián át, afrikai  birtokait ázsiai koló-
niáival kösse össze. Hogy Oroszország 
nem törekszik-e majd szintén transz-
kaukázusi kormányzóságot nagyobbítani, 
esetleg egészen a Középtengerig, hogy 
végre ,meleg" tengerhez jusson, az 
könnyen megeshetik. 

Szóval Törökországra nézve kívá-
natos, ha mostani végzetes háborúját 
mihamarabb és minél jobban belejezi, 
még európai tartományainak majdnem 
teljes elvesztése árau is. Kívánjuk, hogy 
ez az emberirtó, véres balkáni haboru 
mielőbb bevégződjék, a legyőzött le 
hető kimélése mellett; kívánjuk, hogy 

Balkán népei végre elérve vágyaikat, 
kellő határok között szintén a belső kon-
szolidációnak szentelhessék megnöve-
kedett erejüket; kívánjuk azonban kü-
lönösen, hogy Törökország jövendő lé-
tét és fejlődését  akképpen biztosítsa, 
hogy teljesen szakítva a régi negativ 
szellemmel, a tevékeny, pozitív és te-
remtő irányt tegye magáévá. Az a nem-
zet, a mely ma nem halad egész lel-
kével és teljes erejével, egységesen 
és céltudatoson a kulturával, annak vége 
van, azt a haladó, erősödő többi nem-
zetek előbb-utóbb, de biztosan magukba 
olvasziják. 

Nincs jobb tanácsunk Törökország-
nak, mint: tisztességgel befejezni  a bal-
káni Mborut, okos bikét kötni a szö-
vetségesekkel, ugy a hogy az Lausan-
neban sikerült és ezután teljes odaadás 
sal, a mai civilizáció minden jó és hasz-
nos vívmányának fölhasználásával,  a 
benső megerősödésnek, a rendezésnek, 
a komoly, tartalmas, dicsőséges, de bé-
kés előrehaladásnak szentelni minden 
erőt. 

Az erdélyi statusgyülés. 
Csíkszereda,  1912. november 21. 

Az idei statusgyülés szokatlanul nagy ér-
deklődés melleit folyt  le Kolozsvárt. 

A statusgyülés főérdekessége  a világi el-
nökválasztás volt, melyet fokozott  az a körül-
mény, hogy gróf  Majláth Gusztáv Károly, Er-
dély népszerű katholikus főpásztora  e hóban 
Qlle meg pappá szentelésének negyedszázados 
és püspöki kinevezésének tizenötödik évfor-
dulóját. Erdély katholikus népe e statusgyü 
lésen fejezte  ki szeretetét és ragaszkodását 
buzgó iöpásztora iránt. 

Az erdélyi mágnásvilág legelőkelőbb férfiai 
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és a katholikus értelmiség kiválóságai teljes 
számmal jelentek meg az ünnepélyes színe-
zetű gyűlésen. 

Majláth pQspök az egybegyűltek zugó él-
jenzésétől kisérve foglalta  el elnöki székét 
Mellette a baloldalon gróf  Lázár István alelnök 
és Sperker Ferencz jószágigazgató, a jobb 
oldalon pedig Fejér Gerö dr. statusi referens 
foglaltak  helyet A gyűlésen igen sokan voltak 
láthatók vármegyénkből is. 

Mikor gróf  Majláth püspök az elnöki emel-
vényen helyet foglalt,  dr. Farkas Lajos egye-
temi tanár lépett elő és a kiváló főpásztort, 
papi működésének 25 éves és püspökségének 
15 éves jubileuma alkalmából, a status nevé-
ben üdvözölte, azután pedig átnyújtotta az 
ebből az alkalomból készített és a statustagok 
névaláírását magában foglaló  diszalbumot 

Az üdvözlő szavak elhangzása után Majláth 
püspök meghatott hangon, igen szép beszéd-
del válaszolt, melyet percekig tártó viharos 
taps és éljenzés követett 

Hosszasan tárgyalta a statusgyülés az újra 
elővett kepemegváltás ügyét A székely nép 
ezen roskadásig súlyos terhének eltörlése ér-
dekében már küldtek feliratot  a kultuszminisz-
terhez, élesen kiemelve, hogy ennek az egész 
világon páratlanul álló nagy adónak tovább 
hordozása a székely nép által lehetetlenség s 
egyúttal végzetes is ugy a hitéletre, mint ma-
gára a nemzetre, melynek keleti őrtornya csak 
a lelkileg és anyagilag reorganizált székelység 
leh.l. 

Balázs András kérte a közgyűlést, hogy 
intézzen ujabb feliratot  a kormányhoz, keresse 
meg hathatós támogatásra a székely kirendelt-
séget és kérje fel  a törvényhatóságok jelen-
levő tagjait, hogy saját területekben kezde-
ményezzenek akciót az ügy sikere érdekében. 

Sándor János kijelentette, hogy ez a kérdés 
nemcsak az erdélyi papság ügye, hanem a 
székelységé és igy az egész orsz2gé is. És ez 

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

Féltlek... 
Oh minden  porcikám remeg 
A gondolatra:  mást szeret... 
Hint  tűzvész  nyári délután 
— Viharral  hogyha jő  talán — 
Elhamvaszt  minden  virágot 
Pusztit  minden  kincset,  álmot; 
Hint  orkán  vészes tengeren 
Ha  megindul  a zord  elem — 
Elönt  tán egy félvilágot 
Hullámsírba  gyúr sok vágyót: 

Ugy  omlik  rám a gyötrelem 
Minden  pirosló reggelen— 
Hogy  nem szeret, hogy vége már 
Hit  szive rejt, mit keble  zár... 
Mást  ölel  két  forró  karja 
Lelkemnek  nincsen nyugalma-
Vére  ti'kon  megcsal engem 
Szeretni  is mért szerettem 
Ha  lángolok,  égek  érted 
Kinzó  parázs majd  eléget  * 

Meggyullaszt  a leheletem 
A tüzek  tűzét  érezem... 
Hogy  más érne egyszer hozzád 
A gyötrelmeket  lehozzák 
Mind  mi szerte  a világon 
Bolyong messze láthatáron... 
Hogy  egy csókod  másnak adjad 
A szivemen százat szakgat— 
Óh ne keresd,  hogy merre, hol: 
Itt  bennem ég most a pokoli 

Mitrai  Ftrau  Bila. 

Háborús tárcalevelek. 
Hit  csinál a szultán ? — Az uj törökök.  — 

Segítő  csapatok. 
Miután a próféta  köpenyegénél való napi 

imádság» a fényes  kapu hatalmas urának és 
Mohamed földi  helytartójának nem használt, 
mert a török fegyverek  caak nem tettek kárt 
az ellenségben, — a aznltán bírva fakadt  és 
azt csinálja, amit a hortobágyi csikós, ha el-
hagyja babája: leissza magát Ámbár a ko-
rán törvényei Bzerint mindennemű szeszes ital 
élvezése tilos, az ilyen sorcsapásban még a 
szultántól se lehet rossz néven venni, ha borba 
temeti a bánatát 

Förster Ottó országgyűlési képviselő egy-
izben Keceleo Pozsgay István elvtársa és or-
szággyűlési képviselő mellett mondott kortes-
begxédet Ebben a következő is foglaltatott: 
.Minden kerületnek olyan képviselője van, 
amilyet megérdemel". Azért kell megválasz-
tanátok a mostanit I A Försterben — mottóját 
lehetne a szerencsétlen Törökországra is alkal-
mazni. Minden ország olyan királyt érdemel, 
amilyen maga. Ús mert a töröknek nemzeti 
lehanyatlásában az uralkodója nem tud egye-
bet csinálui, mint — leluni magát, a sárga 
fftldíg,  — ebben ez a végzet mutatkozik: mi-
ért taszítottátok le Abdnl Hammilt, aki bár 
ha a 70 esztendőt tapossa, de még se volt 
akkora árnyékszultáo, mint a mostani. 

No, de mikor a magyar dicsőség csillaga 

lehauyallott a Caele patakba, — vájjon ne-
kUuk milyen királyunk volt? Lágy, enervált, 
20 éves korában megöregedett ember. Az or-
szág pedig pártvillongásokbau gyengült. Akkor 
ásta meg a török nemzetünk sírját. Mindég 
ugy van, hogy mikor a nemzetnek lealko-
oyodása van, az uralkodója se tud egyebet, 
mint reszketni, hirtelen megöregedni, a pró-
féta  köntösénél ájtatoskodni, és végül leinni 
magát a sárga földig.  Valószínű az utóbbit 
csinálja a koráu minden hive, ha ugyan eb-
ben a drága világban telik még — szeszre. 

« 

De mit szóljunk ahhoz, hogy ebben a 
nemzetcsapásban a politikai intrika végkép ki 
nem tudott veszni a török szivekből. A tö-
röknek lába alól az ország gyékényét szede-
getik ki, már csak arról van szó, hogy a ten-
gerparton Konstantinápoly mellett egy kis 
szallagocska jusson a töröknek a nagy Balkán 
félsziget  helyett, és ebben a nemzet pusztu-
lásban a villongó honfiak  pártot Ütnek. 

Arra a hírre, hogy az uj törökök állam-
csínyt terveztek és belső forradalmat  akar-
tek előkészíteni, az ember esze megáll. Iga-
zán nem tudunk olyan nagylelkűek lenni, hogy 
minden törökbarát érzésünk mellett szánni 
tudjuk ezt a pusztuló nemzetet Az a nép, 
mely nagy nemzeti közszerencsétlenségben 
belső zavarokat támaszt, villong, cselszövést, 
tervez és belső zavart támaszt, hogy a tüne-

dező hatalomnak egy kis csücskét megkapa-
rintsa, vagy hogy tovább panamAzhasson, jól-
lehet a panamázás terén is a pikoló adag leai 
azután Törökországban az uralkodó, — nem 
érdemel szánalmat, nem érdemel részvétet. 

Legyelország feloszlatása  európai jogtalan-
ság a zsarnoki hatalomnak cudar túlkapása 
volt. A lengyel nemzet imája azért hat szi-
vünk közepéig. De Törökország feldarabolása, 
azok után, amik a szerencsétlen háborúk so-
rán történtek, — nem fog  felfakasztani  eu-
rópai részvétet Sőt habár a kulturának nem 
világpolgári alakjai az uj államalkotók és hó-
dítók : mégis azt hisszük, hogy a kultura nyer 
vele. Ez a háború bizonyította be leginkább, 
hogy Törökország régen megérett mostani 
sorsára és csak Európának egy nagy világhá-
borútól való félelme  akadályozta meg, hogy 
eddig is be nem következett * 

De mégis olyan fenntartás  nélkül hisszük, 
a török teljes kiszorítását Európából ? 

Vannak jelenségek, melyek a töröknek 
kedvezni látszanak. Mindég mondták a törö-
kök a háború során, hogy nekik Ázsiából ha-
talmas segítő csapataik fognak  a harctérre 
érkezni. Ks ugy is volt A segitőcaapat nem 
hozott magával fegyvert,  de mégis elhozta a 
halál borzalmas képét A törökök segitó csa-
pata a kolera és pestis, amely a vitéz bolgár 
hadseregben is pasztlt és legfőbb  oka ennek, 
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alkalommal nem tehet mist, üdvözli a türel-
mes, odaadó munkásságot tanúsító papságot, 
amely csöndben, zúgolódás nélkül váija a ke 
perendsier eltörlését. Hogy ennek meg kell 
történni, az kétségtelen, mert ez által nagy 
terhet veszünk le a székely nép anélkül is 
agyonterhelt vállairól. A székely nép pedig 
nem szabad elvesszen a nyomoraságok hal-
maza alatt, mert akkor velük vész Erdély véd-
bástyája is. 

Ezután Majláth püspök indítványára lelkes 
fljenzéssel  báró Jósika Samut világi elnökké 
választották meg. Egy ízben már elnöke volt 
a státusnak, de egészségi állapota miatt kény-
telen volt lemondni tisztségéről. A gyűlésen 
délután jelent meg, hol tartalmas székfoglalót 
tartott, egyben hálás köszönetét fejezte  ki a 
személye ifánt  megnyilvánuló bizalomért. 

Minket csíkiakat különösen érdekel az uj 
statusi referens  szereplése. Amint ismeretes, 
Pál István statusi előadó hosszú éveken át 
viselt státusi előadói tisztségéről lemondván, 
helyére épen egy évvel ezelőtt, dr. Fejér Gerő 
gyulafehérvári  főgimnáziumi  igazgató, ellen-
jelöltjével szemben nagy szavazattöbbséggel 
választatott meg. 

Fejér Gerő dr. bemutatkozása és első nyil-
vános szereplése az idei statusgytilésen volt, 
És ez fényesen  sikerült neki, mert már is meg-
állapíthatjuk, hogy szereplését mindenfelől 
előnyösen fogadták.  A gróf  Bánffy  Miklós dr. 
szerkesztésében megjelenő Erdélyi Lapok ve-
zető helyen foglalkozik  eddigi működésével 
és arcképét bemutatja olvasóinak. 

Kiemeli, hogy az erdélyi rom. kath. status 
előadója az erdélyi katolikus önkormányzat 
exponense. Az autonomikus erdélyi egyház-
megye első adminisztratív szerve, aki köz-
pontja, lelke az évszázados autonómiának, a 
világ e páratlanul álló jogtörténelmi képződ-
ményének. Ezen állás viselőjére, éppen expo-
nált voltánál fogva  komoly és felelősséges  fe-
ladatok nehezedtek mindenkor s nehezednek 
különösen manapság, amikor az államhatalmi 
törekvések nem kedveznek az autonómiának. 
Egész embert kíván ez az állás, aki az ön-
kormányzat szelleméből áradó szabadságérzet-
tel felvértezve,  álljon őrt az autonomia mel-
lett, tiszteletben tartva a másét, de megvédve 
a magunkét 

A kedvező jelek igazolják, hogy az erdélyi 
tóm. kath. státus ezt az egész ombert megta-
lálta Fejér Gerő dr-ban. Veleszületett szabad-
ságszeretete, egyenes, férfias  jelleme elegendő 
biztosítékot nyújtanak arra, hogy az autono-
mia jó kezekbe van letéve; nagy munkabírása 
lelkes munkaszeretettel párosulva pedig nem 
hagy kétséget aziránt, hogy azoknak a nehéz, 

relormszerü feladatoknak,  melyeket magára vál 
lalt és maga elé tűzött, teljes sikerrel fog 
megfelelni. 

Pedig soknemfl  feladatot  kell végeznie. Cak 
nem, mint a falu  jegyzőjének, mindenhez kell 
értenie. Mégis talán egyik legjelentősebb fel 
adata az erdélyi róm. kath. státus gimnáziuma 
inak felűgyelése.  Hogy ezt a feladatot  mint 
tölti be Fejér Geiő dr., mutatja az, hogy ab-
beli hivatottságáért csak a minap nevezte ki 
a közoktatásügyi miniszterhez az Országos köz 
oktatásügyi Tanács tagjává. 

Egy évi s máris eredményesnek mondható 
működése a jövő biztos zálogát képezi. 

Csikvármegyének 
a székelyföldi vikáriátust. 

Csíkszereda, 1912. november 25. 
A görög katbolikus magyar püspökség fel 

állításival kapcsolatban elsőrendű fontosságú 
kérdés: a tervbe vett székelyföldi  vikáriátua 
elhelyezésének a kérdése. A vikáriátuara két-
ségtelenül magyar nemzeti misszió vir a Szé-
kelyföldön  ez olábosod&s veszedelmes és ta-
gadhatatlan folyamatával  szemben. E mfsBzió 
betöltésének elsó és legfontosabb  föltétele  az, 
hogy a vikáriátua a székelyföldi  görög-katbo-
likus magyarság középpontjában és egyúttal 
az oláhosodáa veszedelmének leginkább expo-
nált pontján nyeljen elhelyezést. 

Ebben a kérdésben nem .szabad, magyar 
nemzeti szempontból egyenesen bUn volna a 
vikáriátusra vágyd városok versenyében ak-
ként dönteni, hogy a döntésben akár az anyagi, 
akár a város nagyságában kínálkozó kényelmi 
szempontok domonáljanak. A főszempont  az, 
hogy hol teljesítheti a vikáriátua legértéke-
sebben nemzet) hivatását, vagyis, hogy melyik 
az a pont, amelyet a magyarság védelme cél-
jából ez uj intézményben rejlő és abból ki-
áradó energiával meg kell erősíteni. 

A Székelyföld  ismeretéből erre a fófontos-
ságu kérdésre önként adódik meg a válasz. 

Az oláhosodáa veszedelmének leginkább 
kitett rész a Romániával határos Caikvármegye 
terUlete, amelyen egyúttal a székelyföldi  görög-
kalholikus magyar polgárság zöme itt lakik. 

tölgyesi járás lakosságának 64.5 százaléka 
görög-katholikus. Ezenkívül a vármegye gyer-
gyószentmiklósi, felcsikl,  Bzépvlzi és kászon-
alcsiki Járásainak közigazgatási területén is 
tekintélyes számmal vannak görög katholi-
kusok. 

Ez a most leszögezett tény azért esik döntő 
sulylyal a mérlegbe, mert a tikáriátus a maga 
erejének nemzeti szempontból való eredmé-

nyes kifejtésére  csakis akkor less képes, ha 
munkájában • népesség hazafias  érzésének 
nemzeti gondolkodásának, faji  erényeinek és 
számbeli fölényének  erejére közvetlenül tá-
maszkodhatik. 

Hisszük, hogy esek a szempontok fognak 
érvényesülni a székelyföldi  vlkáriátns elhelye-
zése nagyfontosságú  kérdésének megoldásánál. 

Románia szerepe az uj Balkánon. 
— Az összeomlott st&tusquo. — 

A balkáni államok egyensúlya, a háború 
eddigi eredményé szerint jelentékenyen meg 
fog  változni. Ennek illusztrálásául szolgálja 
nak az alábbi érdekes statisztikai adatok: 

Az európai Törökország területe 169,000 
négyzetkilóméter és népességének száma kere-
ken 6,500,000 ember. Ebből Bulgária meghó-
dított közel 107.000 négyzetkilómétert és 
mintegy 4 és fél  millió lakost. Ezen bódítás 
folytán  Bulgária területe több lesz, mint 200,000 
négyzetkilométer és népessége körülbelül 9 
millió. 

Románia jelenlegi területe csakis 131,000 
négyzetkilométer és népessége 7 millió. Terü-
lete tehát Bulgáriához viszonyítva kisebb lesz 
körülbelül egyharmaddal és mintegy 2 millió 
val kevesebb a-népessége. 

Szerbia körülbelül 30.000 négyzetkilomé-
terrel lesz nagyobb területit és a népessége 
majdnem 1 millióval fog  növekedni, nem te-
kintve Szandzsák-Novibázárt, ugy, hogy a 
területe 8000 négyzetkilométer és a népes-
sége 4 millió lesz. 

Bulgária és Szerbia tehát, amelyek 25 évre 
véd- és dacszövetséget kötöttek, együttesen 
majdnem 300,000 négyzetkilóméter területtel 
és több mint 13 millió lakóssal szerepelnek, 
vagyis közel kétszeresen nagyobbak lesznek 
mint Románia. 

Eddig Románia terület és népesség tekin-
tetében mindkét versenyző államot meghaladta. 
Mostantól kezdve azonban Románia másod-
rangú lesz, azaz Bulgária után jön és ha Bul-
gáriát és Szerbiát, mint szövetségeseket tekint-
jük, akkor meg éppen e két^állam mögé ke-
rül oly annyira, hogy nem lesz szükségük e 
szláv államoknak Oroszország támogatására 
abban, hogy Romániát elnyomják, amint nem 
volt szükségük e támogatásra Törökország meg-
semmisítésénél. 

A Balkán egyensúly tehát összeomlott és 
annak helyén egy nagy mélység keletkezett, 
amely türelmetlenül várja ujabb zsákmányát 
Ezt jól érzi minden román, ámde a status 
quo azért mégis mégis megmarad?ll 

Létminimum és addsróf. 
Azt sejtjük, hogy a 800 koronás létminimu-

mot nagyon drágán fogjuk  megfizetni  mi, 800 
korona kereseten felüli  kispolgárok és jámbor 
újságolvasók. Az uj adótörvény a jövő évben 
lép életbe és nem hiába 13-as Bzámmal írjuk 
a jövő esztendőt, de aat hisszük, sírva fogjuk 
ezt az évet emlegetni. Mert hiába emlegetik, 
hogy az uj adó bevallással nem következik 
be adóemelés és hogy a jövedelmi adót 30 
millióban kontingentálták, mert azok a rende-
letek, amelyeket a kormány a mult napokban 
közreadott és a melyek az adókivetésnél közre-
működő körüket kitanítják a szövevényes adó-
kivetés minden részletére, hogy maga ei a 
kitanitás a paragrafusok  özöne és az ember 
beleszédül, ha olvassa, — azt sejteti, hogy itt 
mélyreható operáció fog  történni az ember zse-
bére. A jelszó mindig az, bogy az adót nem 
emelik, ellenkezőleg kis egzistenciáknak teljes 
adomentességnt biztosítanak. 800 koronán aluli 
jövedelem teljesen mentes. A többieknek is 
jövedelméhez képest vetik ki adóját egy kerek 
összegben; de hogy jövedelemnek számítson, 
ha az adófizető  fél  ócska nadrágját eladja a 
bandlénak, — ez csak az uj adótörvény ötlete, 
mely, bogy rusztikusán fejezzük  ki magunkat, 
belenéz az ember hasába és olyan, szagló ér-
zéket disputál bele az adókivetéssel megbízott 
Bzimatolók orrába, hogy ezek az emberek miii-
den fajta  jövedelmét szigorúan számban ve-
heBsék. 

Már néhány évtizede folytonosan  emlegetik, 
bogy a direkt adókat nem emelik. S ezzel 
szemben az adózó fél  évről-évre adóemelést 
tapasztal. És mlg a régi adótörvények is u_y 
csinálódtak, hogy az adófizető  fél  adófelszó-
lamlásaival, kérvényeivel rendesen alakszerű-
ségekbe, botlott, elkésett, de igaza sohse volt. 
As adózó fél  bölcs belenyugvással fizetett  ad-
dig mint a köles, mert ugy is tapasztalta, hogy 
akár Ponciusboz, akár Pilátushoz szaladgál, 
hogy adóját leszállítsák, abból ugyan nem 
evett 

Azt bilttik, hogy a nagy garral hirdetett 
létminimumoa törvény könnyíteni fog  az adózó 
terhein. De mióta az uj adó életbeléptetéséről 
szóló és kötetre menő végrehajtási utai>i«á-
Kokba belenéztünk, — kétségbeesve kapaszko-
dunk a levegőhöz, mert annyi útvesztőt, a be-
tűknek annyi labrintbusát, az óvatos fiskális 
goudnak akkora mértékét látjuk arra, hogy az 
adófizető  minden esetleges jövedelme kiszima-
toltassék, és kellő mértékben, sót mértéken 
tul megadóztassák, hogy elmegy a kedvünk 
minden modern jelszótól, mely a kis ekzíe-
tenciákat 800 koronáig mentesíti ugyan, de a 

hegy Ferdinánd cár ez a győzelmében ls óva-
tos éa bölcs uralkodó, — békét akar. Érdé 
kea levele van egy nyíregyházi fehérkeresz-
tesnének arról, micsoda érzés az, mikor az 
Iskolák, színházak és tánctermekből kórhá-
zakká alakított épületekbe százával húzzák a 
megesonkitott, béna hareflakat.  Odalent a 
hossza fehér  inges Nikita, Montenegró cárja 
vágta ki egy leányának irott költeményben 
ait s bölcs szentenciát, bogy a trón beverő 
hely. És ámbár ax ó török háborúja kissé 
operettszerfl,  éa a moziknak alkalmas képfel 
vétel tárgya, mégis hozzá tette előbbi bölcs 
szentenciájából, hogy aztán a háború nem 
tréfa.  Nem bisony I A nyíregyházi magyar, 
aauony levele rendkívüli borzalmas világot 
vet erre. Ha riporter Irta volna, túlzást lát-
nánk benne és nem hatna meg. De egy nó 
lija, akinek szent hivatása sebeket kötözni. 
Elmondja, hogy mikor egy vonat négy-ötszáz 
halálrahörgő sebesülttel megérkezik, akiket a 
kartárs tett szinte emberileg felismerhetet-
lenné, — nincsen olyan kérges sziv, mely 
egyszersmindenkorra ne kiáltaná: Legyetek 
békességben emberek I Ne kiváqjátok a másét ? 

Hál még az Aleppóból hozott török kato-
nák segitó eszköze, a kolera I Ml les* akkor, 
ha a kartárcs gyilkoló esetszáma mellett aa 
összezsúfolt  táborhelyen egyre-másra arat a 
halál dúsan, szörnyű mértékben. 

Talán ai Aleppóból hosott fekete  rém 
fogja  a békét legjobban kisürgetaí és a dip-
lomaţia ari hasén hágainak réget vetni. 

Niazuton. 
— Töndékek.  — 

nek. A vonat hirtelen meg-
állapodására a flatai  aaaaony kinyitja szemeit 
| l iiKMKilyiiftH  mondja: 
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hogy — szomjas vagyok. Édes szivem, hol 
kaphatnék itt vizet? 

— Oh, hozok neked rögtön, angyalom — 
siet felelni  Artnr, örillve, hogy kér valamit 
tőle a felesége;  gyorsan kiszáll — Edit utána 
néz, látja, mint tűnik el az étterem bejáratá-
nál. Aztán múlik az idó; perc perc után — 
már beszállnak az utasok. — Edit nyugtalan-
kodva hajol ki az ablakon — végre megpil-
lantja férjét,  az ellenkező oldali ajtón kifelé 
sietve, élénk társalgásban két előtte teljesen 
ismeretlen egyénnél. Mindhárman feléje  tarta-
nak, Artúr gyors mozdulattal fönt  terem, B 
egy karcsú, nevető, rózBás arcú fiatal  nőt, 
majd egy izmos, széles vállú, mar kissé éltes 
nrat segít a kupéba. 

— Kedves, régi ismerősöm, Hódy Géza, — 
siet bemutatni a jövevényt Artúr, neje kérdő 
tekintetére, — Hodyné, ő nagysága. 

Az ujonan érkezettek elhelyezkednek. Edit 
csakhamar megtudja, bogy Artúrt több év előtt 
beneó baráti viszony füsté  Hódy Gézához, egy 
városban azülettak, együtt végezték tanulmá-
nyaikat, de azután Hódy örökölve atyja bir-
tokát, átvette személyesen a gazdaság veze-
tését és állandóan falun  lakott Artúrt viszont 
kötve tartotta hivatala Budapesten, már évek 
óta nem látták egymást, mlg a véletlen Igy 
összehozta őket 

— Hát csak megnősültél már te is, bará-
tom, — mondja Hódy Géza. — De különös I 
Lásd, dacára annak, hogy megszakadt köztünk 
as érintkezés, mégis egyet gondoltunk mind-
ketten egyszerre 

— No, olyan egéaien egyszerre mégsem, — 
sióit közbe esengó, dallamos hangján Hódyné. 
— Hlss már mi régi, nagyon régi házasok 
vagyunk... Ugy-e, Géza, három hónap nem 
kis Idő? — Es képzelje csak, kedves barátom 
ml most, épp ügy, mint kegyetek, náBznton 
vagyunk, dacára annak, hogy már a szorosan 
vett mézes heteket tul is éltük régen. Hanem 
hát ilyen falusi  emberek, mint mi, nem ren-
delkezhetünk oly esabadon as időnk felett 
U J P t ü 7 1 í t ? . ! [ Y h 0 g y m i n d J é r t » lakodalom 
ntán útrai kelünk, annak rendje és módja ace 
rintj de épp akkor rengeteg sok volt • dolog 

aratással, eladással. Az uram sehogysem ke-
ríthetett időt magának, s én vártam türelme-
sen, beletörődve a házasélet apró kellemet-
lenségeibe. 

* 

— Kérem, foglaljon  helyet, — mondja Edit 
szintéit nyugalommal, ami azonban rosszul si-
kerül neki, mert reszkető hangja, keblének lá-
zas pibegése nagyoj is elárulja roppant fel-
indulását. 

— Miért keresett fel  ? kérdé, nem engedve 
időt férjenek  a megszólalásra. — Num írtam 
meg önnek, hogy azok után... 

— Épp ez az, amiért magyarázatot kell 
követelnem tőled, Edit Viseleted irántam öt 
óra óta kimagyarázhatatlan. Nem szóltam sem-
mit, gondoltam, hogyha kipihented a lefolyt 
napok és az ut fáradalmai',  megváltozol irá-
nyomban. 

— Persze, azt hiszed, hogy a szende, ta-
pasztalatlan teremtéB észre nem veszi, ha férje 
szinte szemeláttára gúnyt Uz legsientebb ér-
zelmeiből? En szerettelek, ifjú  lelkem teljes 
bisalmával, reményével biztam reád életemet 
— B te azért mindjárt házasságunk eUó órái-
ban, a nászutunkon... oh... oh I... 

Szavai zokogásba fúltak. 
Artúr magán kivül volt 
— Edit, as égre kérlek, beszélj értelme-

sen, nem értek semmit... 
— Nem-e ? Persze, nem sejthetjük, hogy 

a billet-douz kihull valahogyan a kabát zseb-
ből ea a címzett helyett maga a meghalt fe-
leség talalja meg I Ab- nem hiszed ? Hat lásd I 
velet M e n " ' e ' é t a r t 0 U Hátbontott le-

Edit e corpus dellctitől drámai hatást várt 
S a hutás csakugyan meglepő voli, oly meg-
lepő, aminőt maga a fiatal  asszony várt leg-
kevésbbé. 

Artúr pillanatig merően nézte as eléje tar-
tott levelel, mintha gondolatait összeszedve 
igyekeznék emlekezni valamire — közelebb 
vonta szeméhez — megfordította  — s egy-
szerre fólngorvá,  éktelen nagy hahotába tört 
ki. Nevetett hogy könnyel csurogtak, majd oda-
sietve uz elképedt nóUöz, ki azt hitte, bogy 

férje  hirtelen eszét veBzté, még mielőtt fölo-
csudott volna elsó meglepetéseből, kél csat-
tanós csókot nyomott orcájára, jobbfelöl  is, 
balfeiól  is. 

— Editl — kiáltá, még mindig nevetve, 
— tehát ez volt a bűnöm megcáfolbatlan  bi-
zonyítéka? Ez nagyszerül S e miatt szenved-
tél annyit, szegény kicsi angyalom, s e muti 
kellett nekem két halálosan félelemteljes  órát 
átizzadni ? No, ez kolosszális I 

— Nem értem... rebegé Edit. 
— Tudd meg tehát, hogy ezt a levelet 

egykor neked írtam 1 
— S mivel bizonyítja ezt? 
— íme, itt a bizonyíték 1 Augusztus har-

madika I Nem egy héttel reá volt a kézfogónk  '/ 
Edit halvány arcát pir lepte el — de ez 

az öröm pírja volt párosulva resteskedéssel. 
Nem volt képeB csak egy szót is szólni', annyi 
felindulás,  izgatottság éa végre ez a gyors vál 
tozat túlfeszítették  idegeit Pirulva rejtette ar-
cát férje  keblére és halk hangon sut ogta: 

— Artúr, kedves Artúr, meg tud-e nekem 
ezért bocsátani? 

A fiatal  férj  boldog mosolylyal ölelte ma-
gához visszahódított kis feleségét 

— Ezúttal igen, mert e kis kellemetlenség 
meggyőzőit arról, bogy igazán szeretsz — más-
ként a féltékenység  igy el nem ragadhatott 
volna I De meg kell ígérned, hogy ez volt az 
első és utolsó efféle  jelenet, — mert hogy 
tizenöt év múlva is ilyen engedékeny leszek-e 
még: nem kezeskedhetem rolal 

— ígérem, — monda szép szemeinek egy 
édes, szerelemteljes pillantásával Edit. — De 
most már te is Igéijél nekem valamit Ugy-e, 
egyelőre önmagunkkal is beérjUk — nem kí-
vánnám, hogy újra jónne alkalom ily rettentő 
helyzetre. — Hadd élvezzék Hódyék zavar-
talanul nászú (ázásokat.. 

— Tehát Hódyni ? — kacagott Artúr. — 
En örülök legjobban, ha szabadulunk tólük I 
Még ma elbacsuzunk tólük I 

B boizţtodta gondolatban : 
— Bizo'uy jobb, ha nincsenek velünk ? 
— Olyan veszedelmesen szép szeme van 

wuiak aa asszonynak I 
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kis polgári' társadalmat, melynek élete még 
keservesebb, mely etlei a korereHem naponta 
aj fcöveteiéoekiK  támaszt, még lobban meg-
adóztatják. Mindéit pedig Igen tetszetős jel-
eié alatt, a létminimum boldog igérése mellett. 

Hisszük, hogy nagyobb adólók érdekeiket 
meg tudják védeni, de mi lesn a gyámoitalaa 
'Ma emberrel, aki még kevesebb betflvelössze-
rétt és világosabb szövegezésű törvények i s 
utasításokba Is megbotlott éa tanácstalanul ált, 
ha neki kell a felszökletett  adó ellen felszó-
lalni, kérvényeim ? Azt hisszük, hogy egyes 
adóxó fél  alig lesa képes érdekeinek gondo-
lására. Még aaok járnak jól, akiknek egyforma 
foglalkozásuk  lévén, szervezetileg léphetnek 
IN érdekeik oltalmára. És ha csakugyan ugy 
leei, ami még ma csak a kis polgárok aggo-
dalma, hogy a jövedelmi adó kontingentálása 
alatt tulajdonképpen ujabb adóemelés lappang, 
akkor a polgári társadalom nem tehet egye-
bet, minthogy egységesen szervezkedik érdeke-
ink megvédésére. 

És tulajdonképpen cikkünk ezért Is Íródik. 
Egyrészt az adókivetéssel foglalkozók  szíves 
figyelmébe  qjánfjuk,  hogy a harmadik és ue-
gyedik oeitályu kereseti adóval eddig megrótt 
kispolgári társadalom aj adóemelést el nem 
bír, másrészt már eleve azt ajánljuk az érdekelt 
adózók figyelmébe,  hogy amenyiben 1913-ban 
életbelépő uj adózás i|j és méltánytalan ter-
heket róna rájok, Idejében és együttesen lép-
jenek föl  igazaik megvédésére. Ma még csak 
intő szóval kísérjük az adókivetés előmunká-
latait és várakeró álláspontot foglalunk  velOk 
szemben, de ha bekövetkeznék az, hogy a kis 
polgári társadalmat, eat a sanyargatott osztályt 
inlpta álüteuk a létminlmumcn törvény ellen, 
melyei állilólag a modem humanizmus szel-
leme leng át. 

Bat a szellemet a közzétett végrehajtási 
utasításokból egyáltalában nem látjuk lengeni, 
sót adósrófra  gyanakszunk. Ezt pedig igazán 
nem biijnk el. 

Szinház. 
Csíkszereda, 1912. nov. 26. 

— Sainfigyi  bizot tság Ölése. A s z i n-
Ugyi b i z o t t s á g mult héten Jeney László 
elnöklete mellet a bizottsági tagok élénk ér-
deklődése mellett ülést tartott, melyen Tompa 
Kálmán színigazgató is részt vett, ki akkor 
Bepeissentgyőrgyről utazott ide. A bizottság be-
hatóan foglalkozott  a beköszöntött sziniévaddal 
az igazgató repertoirjával és a közönségnek 
a társulattal szemben támasztott jogos igényei-
vel. A bizottság Moroean a Tompa igazgató-
val kötött szerződésre támaszkodott és annak 
szigorú betartását követelte az igazgatótól, ki 
egyébként a legmesszebb menő reményekkel 
kecsegtetett. Nincs la okunk kételkedni, hogy 
Tompa Kálmán, ez a talpig művészember, 
meg fogja  mutatni, hogy nem csak jó színész 
és idealista, de jó igazgató is tud lenni, ami 
pedig két különböző dolog. A bizottság meg-
állapította az előző heti műsort, majd beható 
eszmecserét folytatott  aa igazgatóval ujabb 
szerződtetések és más technikai részletek tár-
gyában. 

— Aa előadások keadete. A sziniigyi 
bizottság tudvalevőleg leszavaztatta a csíksze-
redai satnpártolé közönséget arra nézve, hogy 
mikor kezdődjenek aa előadások. A szavazás 
eredményeképen megállapította a bizottság, 
hogy aa esti előadások mindenkor pontban 
fél  8 órakor kezdődnek. A bizottság ezúton Is 
felkéri  a közönséget, hogy az előadások és 
sţjât érdekében pontosan jelenjenek meg a 
színház teremben, mert okulva az eddig el-
hangzott sok panaszon. Tompa Kálmán igaz-
gatónak szoros kötelességévé tette, hogy az 
előadásokat fél  8 órakor pontosan kezdje meg 
éa a felvonásbözöket  a lehető rövidre szabja, 
ml által eleje vótrtk aaaak, hogy az előadá-
sok este U éa fél  12 óráig tartsanak. -

• 

— Aa Mai atariévnL Tompa Kálmán 
igazgató idei repertolrja a legjobb újdonsá-
gokkal kedveskedik, mély «legmesszebbmenő 
igényeket is képes less kielégíteni. Az általá-
nosan közölt repertoiren kívül legtţjabb érte-
sülésünk szériát színre kertt-a szezon végén 
Molnár Ferenez .Farkas'-a is, mely a fővá-
ros idei ssiniévadjáaál szenzációja. Tompa Nagy 
Bedre uj darabját, a .MinlszterelMz'-öt is adni 
fegja.  Ha a társulat is megfelel  a várakozás-
aik, akker Bea leai oknak pénteked» (zi-

nésMtünk stagnálásáról. Ezt pedig megmondja 
a legközelebbi jövő, mely ceak napok kérdése. • 

— A* etső előadás. Hétfőn  volt Tompa 
Kálmán színtársulata drámai személyzetének 
bemutatkozása. A közönség kitett magáért, 
mert a Vigadó nagyterme zsúfolásig  megtelt. 
Bemutatóra Bíró Lajos .A rabló lovag" clmU 
három felvonásos  Bziqjátéka került. Az elő-
adás jó volt, a kitűnő darab megtette hatását, 
bár a közönség a bemutatkozást meglehetős 
tartózkodással fogadta.  Hogy ez kölcsönös 
vonzalommá fejlődjön  ki, ahhoz szükséges 
még egy pár előadást látnunk. Itt jegyezzük 
meg, hogy a bérletjegyzések az idén Is kitü-
uóen sikerültek és igy az idei sziniévadra 
állandó nagy közönség biztosítva van. 

Heti műsor: E héten a következő darabok 
kerülnek színre : 

Kedd: Leányvásár, operett. 
Szerda: Csitri, vígjáték. 
Csütörtök: Bál az udvarnál, nagy operett. 
Péntek: Válás után, bohózat. 
Szombaton: Asszonyfaló,  nagy operett. 
Vasárnap: D. u. Kegyelmes or, bohózat, 

este: Cigányszerelem, operett. 

I R O D A L O M T 
E héten hagyja el a sajtót Kéme-

nes Antal főgimnáziumi  tanárnak 
, Szabad  órák  alatt"  cimii műve. Ara 

i 2 korona. 
Megrendelhető  a szerzőnél  Csík-

szeredában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— KÉRELEM.  A ,Csíki  Lapok'  de 

cember havában 25 éves fennállását 
ünnepli, mely alkalomból  igen nagy 
terjedelemben  és példányszámban  ju-
bileumi számot ad  ki.  — A jubileumi 
számba cikkeket  irtak  vármegyénk 
közéleti  kitűnőségei,  ezenkívül  egy 
egész neves írógárda.  Sok  cikket  kap-
tunk  a főváros  és Erdély  több vár-
megyéjéből  ismert nevű szerzőktől. 
Minthogy  a reánk  várakozó  igen nagy 
munka nyomdánkat  már is fokozott 
mértékben  foglalkoztatja,  felkérjük 
munkatársainkat,  hogy cikkeiket  és 
más közleményeiket  legkésőbb  decem 
ber 15 ig felelős  szerkesztőnk  címére 
beküldeni  szíveskedjenek,  nehogy a 
íelhalmozott  anyag miatt kimarad-
janak az értékes  számból. 

— A dalegylet estélye. A csíkszeredai 
dal- és zeneegylet szombaton tartotta meg Ka-
talin-estélyét Sajnálattal kell megemlékeznünk, 
hogy ez az estély közönségünk részvétlensége 
miatt nem sikerült ngy, amint azt derék dal-
egyletünk lelkes tagjainak önzetlen fáradozása 
és munkálkodása méltán megérdemelte volna. 
Mindazonáltal ha nem is nagyszámú, de szép 
közönség gyűlt össze, hogy meghallgassa a jól 
összeállított műsor Bzebbnél-szebb számait. 

— Személyi hlr. Gyalókay Sándor főispán 
Budapestről hazaérkezett. 

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Bartha 
Balázs dévai kir. pénzügyi s. titkárt a sepsi-
szentgyörgyi kir. pénzügyigazgatósághoz, Baját 
kérésére áthelyezte. 

— Háaasség. Néhai dr. Vágó László ügy-
véd és nagybirtokos fla  Vágó László ügyvéd-
jelölt folyó  hó 27-én tartotta esküvőjét Jan-
kovich István ny. bonvédszázados leányával 
Jankovieh Emy állami polg. isk. tanítónővel 
Kecskeméten. 

— A bőrgyár ügyé. A december l ére 
tervezett alakuló gyűlést közbejött akadályok 
miatt bizonytalan időre elhalasztották. 

— A gyilkostól viaimüvek engedé-
lyeaeee, Az erdélyi rézmüvek részvénytársa-
ság által Gyergyószentmiklós és Qyergyóbékás 
községek határaiban a Gyilkos tavon, illetve a 
Kisbékás patakon kérelmezett vízhasználat és 
vízimüvek engedélyezése ügyében a földmive-
lésügyl miniszter a közigazgatási bizottság 
másodfokon  hozott véghatározatát, Szentiványi 
Gábor budapesti lakós, érdekelt erdőbirtokos 
felebbezésének  elutasítása mellett, indokai alap-
ján helybenhagyta. Az engedélyoklrattervezet 
a csikszentdomokos—batánbányai telep üzeme 
érdekében tervbe vett békául turbinás villany-
telep vízhasználatának gyakorlását szabályozza. 

— Betöréses lopás. Szombat reggelre 
vtrradólag kellemetlen felfedezésre  jött rá Czáka 
Béla helybeli mészáros. Amint az üzletbe ment, 
észrevette, hogy az éj folyamán  az ajtót fel-
törték és betörők jártak az üzletben. Mindjárt 
meg Is állapította, hogy a tettesek aránylag 
igen könnyű szerrel 1300 korona készpénzét 
vitték el. Kívülről a vasredő nem volt lezárva, 
ml az üzletbe a bejutást egyetlen ajtón át igen 
könnyűvé tette. Az üzletben volt ugyanis egy 
Agrár banktól származott takarékpersely, mely-
ben 1200 korona aranypéoz volt. Ezt a betö-
rök egyetlen bárdcsapással feltörték  és tartal-
mát magukhoz vették. Ezenkívül a napi kasszát 
tartalmazó fiókból  elemeltek még 100 korona 
papirpénzt, ellenben nikkel és ezüstpénzhez 
nem nyúltak. Károsult feljelentésére  a rendőr-
Bég erélyesen nyomoz, eddig azonban ered-
ménytelenül. Erős a gyanú, hogy a betörést 
a terepviszonyokkal alaposan ismerős tettes 
követhette el, miért is a nyomozás is irányban 
folyik,  hihetőleg nemsokára eredményoyel. 

— Egy európa i h a b o m számokban 
Richet Charles egyetemi tanár, a francia  béke 
egyeBÜlet elnöke háborúellenes kiáltványában 
megcsinálta egy esetleges európai háború költ-
ségeinek és borzalmainak statisztikáját. — Ha 
egyréBzt a hármas-szövetség, másrészt a hár-
mas entente Szerbia adriai kikötője miatt 
mozgÓBÍtaná haderejét, — irja a tudós pro-
fesszor  — Európa hamarosan husz millió ka-
tonát fegyverezne  fel  és tiz milliót küldene a 
harctérre. Háború esetén a seregek szállítása, 
felfegyverzése,  puskaporral, élelemmel valé 
ellátása, ha az elpusztult vároBok sok milliós 
kárát is hozzászámítjuk, naponként három-
négyszáz milliójába kerülne Európának. Tizen-
négy nap multán legalább ÍB 500000 sebe-
sült és 100.000 halott heverne a csatatéren; 
a gyárak beszüntetnék üzemüket, nem volna 
földmivelés,  pangana a Kereskedelem, csődbe 
jutnának a bankok és az államok. Parisban, 
Berlinben, Bécsben, Budapesten, Milanóban, 
Moszkvában ragályos -betegségek és éhinBég 
pusztítanának. Ötven év szorgos munkája se 
hozhatná helyre a veszteségeket, busz millió 
gyászoló európai család anyagi romlását, sze-
rencsétlenséget... Íme ezek volnának egy eset-
leges európai háború következményei. 

— Iskolai ünnepély. A gyimeBfelsóloki 
állami elemi iskola szép kis ünnepélyt tartott 
Erzsebet napján felejthetetlen  Erzaebet király-
nénk emlékere. Péli Lajos igazgató-lanitó a 
gyermekek felfogásához  leereszkedve szép ked-
ves torténetkék elbeszélésével ismertette Er-
zsébet királyné életét és .szomorú végét. Az 
ünnepélyt szép énekek és a királynéról szóló 
szavalatok tették változatossá, melyek végez-
tével Antal József  plébános, gondn. elnök Er-
zsébet királyné jóságos életei a gyermekek 
szemei elé állítva, szívbeli jóságra és jámbor 
viseletre buzdította a kicsinyek társaságát. A 
szózat eléneklése után az ünnepély bezárult. 

—Magyarorszag népességének száma. 
A központi statisztikai hivatal már összeállí-
totta az 1910 évi népszámlálás eredményének 
egyrészét. Ebből megtudjuk, hogy a magyar 
birodalom lélekszáma (Horvát-Bzlavonországok-
kal együtt) az 1910. évben 20886,497 volt, 
amelyből 18.204,533 lélek esett a Bzorosan vett 
Magyarországra. Ez a népesség anyanyelv-sze-
rint a következőleg oszlott meg: Magyar 
9.944,627 (105948) vagyis a népesség 54 5 
(4.1) Bzázaleka; — német 1.903,357 134078) 
vagyis 10.4 (5.1) százalék; tót; (1.946,357 
(21613) vagyis 10 7 (08) százalék oláb 2.948,186 
(746), 16.1 (00) százalek; ruthén 464,270(8317) 
vagyis 2.5 (0.3) százalék; horvát 194,808 
(1.638,354), vagyis 1.1 (62 5) százalék; Bzerb 
461,515 (644.955) vagyis 2.5 (24.6 Bzázalék; 
egyéb anyanyelvű 40J,412 (67,844), vagyis 2 2 
(2.6) Bzázalék. Magyarul tuu ebből: 11.820,416 
(170,146), vagyis 64.7 (6.5) százalék. — Az 
írni-olvasni tudók száma: 10.620,903(1.023,784). 
vagyis az összeB népesség 58.2 (44.0) B a hat 
éven felüliek  68.7 (52.6) Bzázaléka. — A zár-
jel között levő adatok Horvát Szlavonországok 
népességére vonatkoznak. 

— Egyszerűsítik az ajánlott levelek át-
vételét A postaigazgatóság egyszerüsitni kí-
vánja az ajánlott levelek átvételének módját. 
A tervek szerint az ajánlott leveleket a jövő-
ben nemcsak a címzett, de annak szűkebb 
háznépe, minden meghatalmazás nélkül veheti 
majd át. Ugyanez áll majd a negyven korona 
alatt levő utánvételt tételekre is. 

— December hó l-én délután '/,2 órától 
este '/>9 óráig az Orbín-féle  gyógyszertár lesz 
nyitva. 

— Kisgazdák a t ó b b t e r m e l é s é r t A 
mult évben Baranya, Békés, Pozsony, Nyitra 
éá Klakükülló megyékben 20—30 községben 
8—3 olyan kisgazdát választottak ki, akik az 
ottani gazdasági egyeBÜlet ellenőrzése alatt 
végeztek kísérletet oly módon, hogy egy hol-
dat megtrágyáztak 150 klgr. szuperfoszfáttal, 
egy holdat pedig trágyázatlanul hagytak. Bara-
nyamegyében a műtrágyázott kat. holdon ter-
mel átlagosan 1068 kg. buza, 1564 kg. szalma. 
A mütrágyázatlanon termett 971 kg/ buza, B 
1463 kg. szalma. TerméBtöbblet 97 kg. buza 
és 101 kg. szalma, a rozsnál' pedig a termés. 

többlet 143 kg. szem. Békés megyében termett 
kat. holdanként 1247 kg. mag, mOtrágyázatla-
nul 1081 kg. Az átlagos többlettermés tehát 
166 kg. mag. Nyitra megyében termett 1895 
kg. mag és 1691 kg. szalma, a mütrágyázat-
lanon pedig 799 kg. mag és 1470 kg. szalma. 
Többlettermés tehát a búzánál 163 kg. mag és 
224 kg. szalma, a rozsnál pedig 120 kg. mag 
és 311 kg. Bzalma. Pozsony megyében termett 
a műtrágyázott területen 909 kg. mag és 1263 
kg. szalma, a mütrágyázatlan területen 734 kg. 
mag és 1154 kg. szalma, tehát terméstöbblet 
a búzánál 175 kg. mag és 96 kg. szalma, a 
rozsnál 136 kg. mqg és 264 kg. szalma. Kis-
küküllő megyében a rendkívül rossz időjárás 
és rengetek sok egér csaknem tönkre tette a 
vetéseket, mégis a műtrágyázás javára meg-
állapittatott a búzánál 84 kg. szem termé^több-
let. Ezen kísérleteket tehát több 100 kisgazda 
végezte, s egyetlen egyénnél sem fordult  elő, 
hogy a műtrágya terméstöbbletet ne adott volna, 
sőt a terméstöbblet mindenütt olyan nagy volt, 
hogy legalább 60—100 °/o-al nagyobb hasznot 
adott, tekintettel ama körülményre, hogy I. q. 
szuperfoszfát  ára csak 9—10 korona, holott 
ugyanolyan Bulyu buza ára 20—24 korona. 

— Ingoj jas alakok a páholyban. Nem 
tartozik immár a ritkaságok közzé, hogy a 
szinház páholyában falusi  földmivesek  foglal-
nak helyet családostól és onnan nézik az elő-
adásokat. Az általános művelődés szempontjá-
ból mindenesetre örvendetes jelenség, bogy a 
falust  kdzuép annyira érdeklődik már a szin-
ház iránt, bogy nemcsak a karzatra vált je-
gyet, hanem a legdrágább színházi helyre is 
megnyitja a tárcáját a örvendetes azért is, 
mert ugy látszik, a jó falusiaknak  olyan jó 
módjuk van s annyi a pénzük, hogy páholyra 
is költhetnek. Tegnap Pécsen — mint onnan 
írják — Ohnet György „Vasgyáros1'-ának elő-
adását nézte végig egy jóképű falusi  atyafi 
hitvestársával és serdülő fiával  egyik emeleti 
páho'yból. Ez magában véve nem keltett na-
gyobb feltűnést,  mert már nem első eset szín-
házunkban; a közönség akkor kezdett a pá-
holyba sűrűbben látcsövezni, amikor falusi 
atyafiak  ingujjra vetkőztek B igy dülleszked-
tek ki a páholy keretére. Faluról jöttek, mele-
gen voltak felöltözködve  B az első fölvonás 
után már annyira verejtékeztek a jól befűtött 
színházban, hogy nem birták elviselni a bá-
ránybőr béléses kabátot. Ettől kezdve min-
denki ezen a páholyon mulatott B kacagták 
a jó falusiakat,  akik még ingujjban is ngy 
izzadtak, mintha gőzfürdőben  lettek volna. 

— A Magyar figyelő  22-ik számában 
találjuk gróf  Tisza l.-Uván vezetőcikkét „A 
váhi ziójog reformja  és az ipari munkások* 
cimeu, amely felállítja  azon szempontokat, 
amelyeket ö a választójog e legfontosabb  kér-
désében irányadónak tekint. Tisza Istvánnak 
egyik másik rövid cikke ,Még egy pár szó 
Benedek tragikumáról" címen Seress Lászlónak 
e tárgyról megjelent cikkével polemizál. Kű 
lönös figyelmet  érdemel Felekl László „Kos-
suth Lajos keleti politikája* cimen irt történed 
tanulmánya, amely a balkáni konfoederációnak 
50 évvel ezelőtt felvetett  és most annyira 
aktuáliB politikáját tárgyalja. „A marxizmus 
alkonya* Palágyi Menybért dolgozatának címe, 
amely bizonyára széles körökben fog  érdeklő-
dést kelteni. A balkáni harctérről két nagy 
érdekű levelet olvasunk Adorján Andor és Kéry 
Pál tollából, akik tudvalevőleg mint egyedüli 
magyar haditudósítók vettek részt a háború-
ban. A szépirodalmi réBzben .Szikra" novelláját 
találjuk. Kemény Simon színházi Bikke ós gaz-
dag „Feljegyzés* rovat egészítik ki a szám 
dus tartalmát Megrendelhető lapunk kiadó 
hivatalában. 

— Kaszlnó-estély. A csíkszeredai kaszinó 
vigalmi bizottsága december 7-én tartja első 
házias estélyét. Az estélyre szokásos aláírási 
iveket boCsájtanak ki, és szívesen látnak ven-
dégeket is. A zenét Ráduly Béni Árpád kitű-
nően szervezett zenekara szolgáltatja, a kony-
hát Jakab Ödön vendéglős látja el. Az estély 
iránt széles körben már is fokozott  érdeklő-
dés mutatkozik, minek oka főként  abban ke-
resendő, hogy közönségünk szivesebben keresi 
fel  az ilyen egyszerű, házias és kedélyesebb 
estélyeket, mint a kimondott bált Az estélyie 
felhívjuk  az érdeklődők figyelmét 

— A balkáni háború gazdasági hatáaa. 
Cetlntjéből a következő jelentést kaptuk: A 
balkáni háború egy országban Bem teremtett 
olyan súlyos közgazdasági helyzetet, mint Mote-
negróban, hol a férfi  lakosság a 17 éves kor-
tól a 65 éves korig mind a harctéren van és 
az otthon maradt öregek is csak könnyű mun-
kát végeznek, például a Vöröskeresztnél. A 
női lakosság egy része a Vöröskereszt szolgá-
latában áll, másik része ki van rendelve a 
csapatokhoz, muníció és élelmiszer hordáshoz, 
ugy hogy azt lehet mondani, hogy az összes 
lakosság 80 százaléka van mozgósítva, hadi 
teendőket végez. A hazai kereskedelmet első 
sorban a Montenegróban levő küunlevőségeink 
érdeklik, melyek vagy 200000 koronára rúg-
nak. Tudvalevő, bogy montenegrói kormány á 
békekötés napjától kezdődő 6 hónapra adott 
moratóriumot, ugy hogy a moratórium eltart-
hat 1913. év őszéig. 
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— Ktant-épttteek lB18-ban. A köm 
tak költségvetése a jövő évre 24.240.000 K.-ban 
vas előirányozva, axemben a* 1912 évi 17 mii'ió 
16&000 koronával. A többlet tehét tObb mint 
7 millió K., amit a fokozottabb  mérvben esz-
köalendó útépítkezések Indokolnak. A többlet-
ből 8 millió k. a törvényhatósági közutak foly 
Utólagos kiépítésére, 1 miUié K. pedig a köz-
ségeket, vasotl állomásokat üeMekötö közutak 
fejlesztésére  esik. Ezenkívül 1.200.00 K. ai 
állami köiutakon levő nagyobb fakidaknak  vég-
leges Jellegű hidakká való átépítésére fog  for-
díttatni. A kereskedelmi miniszter tárcája költ-
ségvetésének Indokolásában megemlíti, hogy 
e$y aj építési programmot dolgoztatott ki, 
amely szerint a közeli években 3760 km. tör-
vényhatósági ut less kiépítendő. Ennok költ-
ségei 60 millió koronára fognak  rúgni. 

CSARNOK. 
A kialudt lámpa. 

Akármit beszélnek önOk, mondta a hallga-
tag kriminalista, lehetnek olyan esetek is, mi-
kor a féij  egyetlen zokszó nélkül zárja el szi-
vébe a fájdalmát.  Én közelről ismertem azt az 
embert, aki egy borzasztó éjszakán megtudta, 
hogy felesége  évek óta csalja, s bár minden 
tekintetben korrekt és egész férfi  volt, semmit 
se tett, hogy a maga mondhatatlan szenvedé-
séért bosszút álljon. 

A történet bőse egy csöndes hivatalnokéin 
bcr, egy nyugodt és álmodozó filiszter,  aki 
azt képzelte, hogy minden vihar nélkül fog 
eljutni ahhoz a batlábnyi gödörhöz, ahol min-
den emberi törekvésnek vége szakad. Nappal 
az aktáit bújta, este pedig odahaza gubbasz-
kodott a nagy petróleumlámpa alatt, abol a 
felesége  tiz éven át csupa asztalkendőt stik-
kelt, a kicsike leánya pedig hangosan sillabi-
zálva olvasta a gyermekújság meséit 

A báz asszonya tiz éven it csupa tulipán-
tos asztalkendőt stikkelt, csak egyszer terve 
el megszokott kedvtelésétől akkor, mikor a 
hosszúlábú gólya ott keringett a tömzsi kis 
kémény körQl. változatosság okából ekkor csip-
kés főkötőcskék  s egyéb fölötte  nevetséges hol-
mik öltöttek alakot a családi lámpa alatt. A 
félj  házisipka alatt szótlanul pipázva, ő nem 
egyszer sunyi balgatással ezt gondolhatta: 

— Teremtuccse, az se éppen utolsó dolog: 
filiszterként  végigtengődni az életen... 

Történt egyszer, tiz éves stikkelés ésrbor-
golás után, hogy az asszony egy napon meg-
betegedett és ágynak dőlt 

A férj  csak annyit látott, hogy tiz éven át 
bflséges  társa mindjobban sáppad és elgyöngül, 
egykori gömbölyQsége mesévé és álommá lesz, 
s hogy a hálószobában immár hajnalig se al-
szik ki a sárgafényQ  petróleumlámpa. És a 
pamutok, a selymek a sokszínű cérnák hábo-
ritlanul pihennek a kicsike munkakosárban, 
ahol máskor egy fehér  kéz babrált közöttük. 

— Mi lesz mindebből ? — gondolta a 
csöndes ember és a hátán jéghideg nyilalás 
futott  végig. 

Egy éjjel furcsa  dolog történt: a beteg 
balkan megszólalt Ezt mondta: 

— Tamás, gyere ide az ágyamhoz... 
— Nem alszol? kérdezte a férj,  és az új-

ságot, mely fölött  bóbiskolt, gyorsan letette 
a kezéből. 

— Tamás, — susogta az asszony — ne 
bolondits, tudom, hogy meghalok... Lehet, hogy 
még elélek a jövő vasárnapig, de az is lehet, 
hogy holnap reggelre már mindörökre néma 
és süket leszek... Nincs sok időm, Tamás, 
nincs, nincs, — azért kérlek, hogy még leg-
utoljára megtégy nekem valamit... 

A csöndes ember arca görcsösen vonaglott, 
az asszony pedig halotthalványan folytatta: 

Egy kérést akarok hozzád intézni, egy 
nagy kérést, — olyat, melyért még az emlé-
kemet is megátkozod. De mindegy, akármi 
vár is rám azután, — a földben  sem lennék 
boldog, ha most őszintén nem beszélnék veled. 
Tamás, arról van szó, arról van szó... 

— Miről? — kérdezte a térj, és a szive 
oly borzasztóan dobogott, hogy kénytelen volt 
leülni az ágy szélére. 

— Arról, — pihegte az asszony, a szemét 
lehunyva — hogy még halálom előtt el akarok 
búcsúzni valakitől. 

— És ki az a valaki? — mondta a férj, 
de a hangja oly furcsa  és szokatlan volt, hogy 
még a saját fülének  is idegenül csengett. 

Az asszony végigsimította kezével a pap-
lant, kialvó szemébe bágyadt mosoly költözött, 
és halkan, mintegy magának, rebegte: 

— Soókytól... 
— Miért akarsz elbúcsúzni Soókytól? — 

kérdezte a félj,  aki agy érezte, mintha egy-
szerre valami mérhetetlen óceán alá merült 
volna s a hullámok fenyegetőleg  föléje  torlód-

Az asszony felnyitotta  a szemét s álma-
dozva odafordította  a menyezet felé. 

— Mert szeretem, ö t szeretem egyedül és 
a kis leányomat.. 

— Tamás kísérletet tett, hogy felugorjék, 
de egy borzasztó erő — ugy érezte — fogva 
tartja. 

— Es mióta szereted ? — mondta reszketve. 

— Mindig, a mióta csak ismertem. Már 
akkor szereltem, a mikor te a kezemet meg-
kérted. De apa nem akarta, hogy az övé le-
gyek és ő is rábeszélt, hogy a szüleim aka-
ratának engedelmeskedjem. Éppen tiz éve an-
nak, Tamás, hogy vele egész a sirig eljegyez-
tem magamat.. 

— És megcsaltál vele. 
Az asszony szelíden elmosolyodott 
— Megcsaltalak ? Öt csaltam meg te veled, 

Tamás, mert téged öleltelek, mikor minden 
idegszálam csak 6 reá gondolt. De nem pa-
naszkodom, hogy boldogtalan voltam, mert 
öt csókoltam, a mig te a dolgaid után jártál... 
Mindennap boldog voltam egy félóráig,  — és 
most nyugodtan halok meg, mert nem éltem 
hiába... 

— És... a... gyermek? — dadogta a férj. 
Az asszony elfordította  szemét, melle kí-

nosan zihált, majd fonó  könnyek peregtek vé 
gig lázban égő arcán. 

— Édes kis. babám, — susogta — édes 
kis csöppségem, hát egyedül maradsz... 

A kis leány most is a mesekönyvével ját-
szott, a nagy, havas képekkel, melyeken piros 
főkötős  farkasok,  nagyszakállú hegyi manók, 
csillogó homlokú tflndérkisasszonyok  társalog-
lak egymással. 

A térj odanézett a lámpa alá és pillantá-
sában undor és gyűlölet szikrázott... 

— Kicsi kis angyalom, ki fog  téged sze-
relni ezután? — rebegte párnái között a bű-
nös asszony. 

De hirtelen elfordította  a szemét és forró 
kezével megragadta a férje  kezét. 

— Hivassa el Soókyt, ha a jó Istent is-
meri... Látni akarom, csak egyszer akarom 
még látni, hogy nyugodtan meghalhassak... 

A csöndes ember ekkor fölkelt  az ágy szé-
léről és a ceruzájával ezt irta egy szelet pa-
pirosra : »A kedvese haldoklik és látni akarja.* 
És a cédulát elküldte a mindenes leánynyal, 

aki odakünn a konyhában siránkozott... 
* 

— Eljött Soóky? — kérdezte valaki az 
elcsöndesült kompánia tagjai közül. 

— Meghalt az asszony ? 
— És a kicsiny leány kire maradt, hogy 

az édes anyját eltemették? 
— Az asszony a szeretője karjaiban halt 

meg, a kicsiny leány pedig kolostorba került 
és onnan is ment férjhez  egy vidéki földbir-
tokoshoz. A férj  pedig öt nap múlva hazajött 
a temetésről, egy ideig bezárkózott a házába, 
de később épp ugy eljárt a hivatalába és a 
kaszinóba, mint annak előtte, mikor még 
sérgafényü  lámpa alatt töltötte el a lefekvés 
elölti órákat.. A holt asszony kedvesétől nem 
kért elégtételt, sőt nem is bántotta, mikor va-
sárnap délelőttönként a főutca  korzóján ösz-
sze találkoztak... Ugy rémlett neki, hogy az 
egész mesét csak álmodta: a stikkelő asszonyt, 
a fehér  estéket, a kályha tüzét, a sillabizáló 
kis leányt. Néha ugy tetszett neki, hogy az 
egész elet csak egy ködös regény, melyet va 
lami súlyos betegágyon álmodott végig, s a 
miből egy-két édes sziv, egy-két drága hang 
érthetetlenül odatapad az agya velejéhez. »Szép 
meseasszony, susogta néha, mikor egy-egy té-
liéjszakán az álmából fölriadt  pirosbóbitás sil-
labizáló kicsiség, miért hogy szétfosztottak  i 
semmiségbe ?...?« És a sötétben a másik ol-
dalára fordulva  a deresszakállu ember gyer-
mek módjára sirni kezdett... 

NYILTTÉR.*) 
Mély  tisztelettel  értesítem  a nagy-

érdemű  közönséget,  hogy a sziaiidény 
alatt  a VIGADÓ  KÁVÉHÁZ  és ÉTTÉR 
MEI  esténkint  nyitva vannak, hol ki-
tűnő  zamatos boraim és Ízletes  kony-
hám a nagyérdemű  közönség  rendel-
kezésére  áll. 

A szinelőadások  után minden  este 
RÁDULY  BÉNI  ÁRPÁD zenekara 
hangversenyez. 

Becses pártfogásukat  kéri 
Kiváló  tisztelettel 

J a k a b Ödön, 
vendéglős. 

*) E rovat alatt közlöttek&t nem vállal fele-
ttiséget a Szerk. 

Kincses Kalendárlom 1913. 
A várva-várt tanácsadó, az Intim Jóbarát, bajaink 

tudója, tudatlanságunk balos ^oktatója megérkeaett 
JOttét kíváncsian lestfik;  a Kincses Kalendárlom év-
ről-évre oly nagv haladást, tökéletesedést, gazdago-
dást matat, hogykételkeduQnk kellett, vajon az 1913-as 
megint Jobb lesz-e elődjénél, mert erre a rekordra 
vállalkozni nem csekély leiadat volt. De kétségünk 
eloszlott. Az nj kalendárlom azt bizonyltja, hogy a 
szerkesztő éberségének, gondjának, leleményének, 
folytonos  tanulásának sikerül a legjobbnál Is még 
egy fokkal  jobbat produkálnia. 

Valamikor nem la olyan régen, valahol, nem la 
olyan measse tőlünk, a naptár volt a könyv. Az 
egyedüli, a kizárólagos. És ebben a könyvben Tolt 
egy kart* kalendárloml rész, Időióslás, néhány rossz 
novella, szásessteudós adomák Ezeken az adomákon 
híztak éa mulattak derék eleink. Egymásnak vidám 
torkokon faltálalták,  néha százszor la elismételték éa 

századszorra éppen olyan a z é l « kedvvel, jóízűenka-
cagtak a ldosel agg vlcekken, mint a mikor azon írts-
alben kapták. 

Haladásunknak érdeke» mérföldjelzőle  m a mos-
tani naptár, a melyet a azé legjobb értelmébeni mo-
dernek Vevizhetünk. Még a hüTseJén a n y o m t a ^ a 
formáján  ls megmutatkozik a szakítás a p.triárkáll« 
idők kezdetlegességével éa korunk mozgató erejének 
a gazdasági vllágfölfogásnak  uralma. Ez a könyv 
olcsó, tartós, tisztán nyomott, osaknem hatszáz lapra 
terjedt, csinosan be van kötve és — két koronába 
kerül. 

Mit vásárol az, aki ezt a két koronát kiadja? 
Nem egy könyvet, hanem egy egész könyvtárat, a 
melyben összesűrítve megtalálja mindazt, a ml uap-
jalnkkat izgatja, foglalkoztatja,  a mi korunk müvelt-
ségének elengedhetetlen tartozéka éa azon tul — 
mint Hamlet mondja — a század tUkiét és tulajdon 
korunk lenyomatát. Holt tudás, az arklvuinban való 
porhalálra kárhoztatott adattömeg nincs benne, hála 
Istennek. A Klucses Irlss, modern, aktuális. Do ilyen-
nek — nem mondhatunk róla egyebet — mindent tud. 

Maga a kalendárloml rész ls már egész tudomány. 
A kl alaposan végig tanulmányozza, az tisztában lesz 
ez alkalmazott csillagászat legtöbb princípiumaival 
és közben elsajátított egész csomó becses gyakorlati 
iBnieretet. Kitűnő gonddal van összeállítva az év 
története. Nekünk gyakran nyílik alkalmunk rá, hogy 
a Kincses Kalendárioiu régi évfolyamaiban  valamely 
honi, vagy külföldi,  politikai, vagy szociális, Irodalmi 
vagy művészeti esemény nyomát keressük. Kalauzunk 
mindig megbízható. És hogy mily fontos  szolgálatot 
tesz bárkinek, a mikor a közelmúlt történetében kutat 
adatok után, azt valójában csak a hozzáértő tudja 
mogállapitaiil. 

A mult év legkimagaslóbb nemzetközi eseménye 
az olasz-török háború. Az olvasó, kl belefáradt  abba, 
hogy napról-napra figyelemmel  kövesse az újságok 
híradásait a háború érdeke és Izgalmas fordulólról, 
mogtalálja ebben a könyvben az egész hadjárat prag-
matikus, összefüggő,  pompásan meglrott históriáját 
az elözményektála svájezi béketárgyalásokig, tehát a 
dráma Bzerencsés bofejezésélg. 

Ml érdekli ma a legerősebben a modern ombert 
a teknlkal csodál közül t A repülésnek Iminár meg-
oldott problémája. A Kincses Kalendárlom nagyszerű 
cikkelyt Bzentel az aviatikának és pompás képekben 
mututla be a repülőgép legfóbb  típusait. Azzul, hogy 
az 1911—12. óv aviatikai eseméuycit lölsoroija, egy-
úttal elkíséri ezt a bámulatos emberi alkotást fejlő-
désének legvégső, legtökéletesebb fokáig. 

Van egy fgjezete,  nyomban cz után, a mely ma-
gyar költökról és írókról szól írásban és képben. A 
jelen tetőpontjáról visszavisz a magyar múltba, tok-
nlka helyett a szellem elvontabb alkotásait méltatja. 
De annyi melegség közvetlenség s a mellett annyi 
pozitív tudás van ezekben az essay-kben, hogy Iro-
dalmunk letűnt századalt egéazeu megelevenítik, kö-
zel hozzánk szivünkhöz, vonzó és nemes formájukkal 
megkedveltetik súlyos és absztrakt tartalmukat. Na-
gyon kedves és formás  az a cikk ls, a mely az álla-
toknak a művészetekben való szerepeltetését mutat ja 
be néhány jól sikorült ábrábau és egy ügyesen össze-
foglaló  szövogben. Jókai legendás Usiüvari Króniká-
jának teljes szövegét találó magyarázatokkal közli 
lelkes és ábrándos diákjaluak bizonyára nagy örömére. 

Még mindig a szellemi tudományok körében Idő-
zik Kalendárlomuuk az 1849-í dobreceul országgyűlés 
hiteles történetének előadásával. Ez a dolgozat be-
cses szolgálatot tesz nemcsak azzal, hogy szélos kö-
rökben terjeazt el megbízható hlBtóríal Ismereteket, 
hanem még Inkább azzal, hogy nehezen hozzáférhető, 
ré^l újságokban, levéltárakban, országgyűlési naplók-
ban lappangó adatokat hoz a nyilvánosság napvilá-
gaié. A nagy terjedelmű értekezés, a mely az április 
14-ikl drámát oly megkapó erdvol adja elo, a könyv-
nek egyik legértékesebb, legoszloposabb darabja. 

A magyar mult művelődéstörténetébe vezet vissza 
az a gondosan Illusztrált cikk ia, a mely a régi ma-
gyar kaleudárioinokat mutatja be, köztük a csaknem 
kétszázesztendős komáromit, a száztizenhárom éves 
kolozsvárit. Ugyanebbe a körbo tartozik a Budapest 
épltőmüvészetl régiségeiről szóló munka, a mely a 
lázaaan épülő nagy város eltünedező történeti marad-
ványalt Igen szép és tiszta képben szemlélteti. Ide-
vág a jászok éa kunok liires népéről Írott krónika la 
a a szabad királyi városok kiváltságainak Ismertetése. 

J u t hely a tcrinészottudomáuyoknak, a mediká-
nak, a kertészetnek, a színpadi művészetnek, de 
Hogartb, a nagy angol azaritlkus felső  művészetének 
ls. Erre a kis inütörténetl tanulmányra külön szeret-
ném fölhívni  az olvasó figyelmét:  valóságos mintája 
ez annak, hogyan lehet népszerűsíteni az érdeklődé-
sünktől távolesó tárgyakat ls, az előadás folyama-
toaaága, élénksége, lendülete által. 8 hozzá a jeles 
képek egész sokasága csaknem hiánytalan fogalmat 
ad e nagyon komplikált, mélyen járó , sokoldalú mű-
vészi egyéniségről Ilyen a régi magyar színészek 
emlékét kegyelettel megujitó tanulmány Isi Csupa 
frias  szin, melegség, jolesö elmerengés régi nehéz 
Idők úttörő hőseinek elfakult  alakjain. 

Az olasz-török háború méltó másaként a stok-
liolml békés háborúnak, az Oltinplászuak Is kimerítő 
és érdekfeszítő  történetét kapjuk több mint másfél 
aürflu  nyomtatott Íven, amely tele van szórva a leg-
szebb és legjellemzőbb képekkel. 

Még csak egy kultúrtörténeti tanulmányról hadd 
szójunk : A könyvtárak históriáját dolgozta föl  valaki 
itt annyi gonddal, avatotsággal, tárgya Iránti lelke-
sedéssel, a mennyit megannyi akadémiai értekezés-
ben hiába keresnénk. A jelenkor kurturájának nagy-
hatású dokumentnma ez a dolgozat, a mely a világ 
legelaő könyvtárainak keletkezése történetét elbeszél-
ven, megjelöli nemzetünk helyét Is az e iieinQ kul-
turalkotáaok megteremtőinek sorában. 

Mint hatalmas záróakkord Mezi be a nagyobb 
cikkeket ez az összefoglaló  munka. Terméssetes/hogy 
ez a ml tájékoztatónk Itt nem teljes. Megannyi be-
cses és elolvasásra méltó dolgot még oim szerint 
sem említhetünk föl.  De aki a könyvet megveszi, 
megfogja  találni benne ezeket la. E s mindenki meg-
fogja  találni a Kincaes Kalendáriomban azt, a mit 
keres, a mire aggodalmai, azorongattatása, köznapi 
gondjai, vagy Ideállá tudásvágya közben feleletet  vár. 
Kérdezzetek éa felelni  fog  nektek. Zörgessetek kin-
cses házának ajtaján éa megnyittatik nektek. Kap-
ható Vákár L. könyvkereskedésében Csíkszeredában. 

Szerkesz tő i ü z e n e t e k . 
V. Qy. A beküldött közleményt már közöltük, 

ennélfogva  ujabb! közlését mellőztük. 
Munkatársainknak. Munkatársainknak szives tu-

domására hozzuk, hogy a lapunknak szánt kéziratok 
leadási határidejét hétfőn  déli 12 órában állapítot-
tuk meg, ml okból felkérjük,  hogy azokat a jelzett 
határidőig szerkesztőségünkhöz juttatni azlveskedje-
nek, nehogy kénytelenek legyünk a követkeső számra 
halasztani. Természetesen friss  híreket és kisebb 
aktuális dolgokat lapzártáig Jövőre ls elfogadunk. 
-flhrtfl3  Oy'gyétölgyea. Sajnálatunkra nem kS-

Szám 6682—1912. tlkvL 
Árverési hirdetmény éa feltételek. 

A esikszentmártont kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság Ábrahám Jóasefaé  agOL 
Balló Annának Ferencz Albert elleni végre-
bajtásos ügyében végrehajtató kérésére a 
végrehajtási árverést 87 kor. s Jár. erejéig a 
csíkszeredai kir. törvényszékhez tartozó caik-
szentmártoni kir. járásbíróság területén lévő 
Csikszentkirály község határában fekvő  a 
csikszentkirályl 1487. sz. tljkvben a f  alatt 
foglalt  911. hrsz. ingatlanra 7 kor., 1972. hraz. 
ingatlanra 17 kor., 2055. hrsz. ingatlanra 15 
kor., 2142. hrsz. ingatlanra 11 kor,, 2496 hrsz. 
Ingatlanra 48 kor., 8555 hrsz. ingatlanra 32 
kor., 4038—1- hrsz. ingatlanra 2 kor, 4313—I. 
hrsz'. ingatlanra 12 kor, 2081-1. hrsz. ingat-
lanra 6 kor, 2148-2. hrsz. ingatlanra 17 kor , 
8515—1. hrsz. ingatlanra 17 kor., 2141. hraz. 
ingatlanra 11 kor., 3326. hraz. ingatlanra 86 
kor., 3262—1. hrsz. ingatlanra 21 kor., 3674. 
hraz. ingatlanra 22 kor., 660 - 561. hrsz. in-
gatlanra 309 kor., ezennel megállapított kiki-
áltási árban elrendeli azzal, hogy az árverés 
a 3262-1. hrsz. ingatlan •/» ed részére C. 
alatt özv. László Józsefné  sz. László Róza ja-
vára bekebelezett életfogytiglani  haszonélve-
zeti jogot nem érinti. Az árverésre határna-
pul 1013. évi j anuár hó Bfi  ének d e. 0 
óráját Calkszentklrály kösaéghásáhos 
tűzi ki. Árverezni szándékozók tartóinak min-
den egyes ingatlan kikiáltási árának 10'/„-át 
mint bánatpénzt készpénzben vagy óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. 
Vevő köteles a bánatpénzt az általa igert vé-
telár 10°/0-áig nyomban kiegészíteni, mit ha 
meg nem tenne ígérete flgyelm>n  kívül ma-
rad s a haladéktalanul folytatandó  árverésen 
részt nem vehet. Az ingatlan a kikiá'tási ár 
2/,-áuál alacsonyabb á on el nem adh-ttó. Vevő 
köteles a vételárt két egyenlő részletben éi 
pedig az elsőt az árverés napjától számítandó 
15 nap alatt, a másodikat ugyanazon nap'ól 
számítandó 30 nap alatt, minden egyes vétel-
ári részlet után az árverés napjától számítandó 
15 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól 
számitandó 30 nap alatt, minden e g y r B vé-
telári részlet után az ái verés napjától számí-
tandó S'/o kamatokkal együtt a csíkszeredai 
kir. adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál le-
fizetni.  Vevő köteles az ingatlant terhelő és 
az árverés napját követóleg esedékes adókat 
és átruházási illetékeket vUelni. A tljkvi ha-
tóság vevőknek a vételi bizonyítványt az ár-
verés jogerőre emelkedése után fogja  kiadni 
mikor is a megvett ingatlan birtokába lép-
hetnek. De a tulajdonjogot javukra csak a 
vételár és kamatainak teljes lefizetése  otáa 
fogja  bekebelezni. 

Ezen árverési hirdetmény és feltételek  a 
hivatalos órák alatt ezen kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi batÓBágnál és Csikszentkirály 
község elöljáróságánál tekinthetők meg. 

Az elreudelt árverést a fenti  tljkvben az 
5877—912. tlkvi számú követelésre vonat-
kozóan feljegyezni  s a hirdetményi kivonatot 
valamelyik csíkszeredai lapban közzétenni 
rendeli. 

Jelen kérés költségeit 15 kor. 55 fillérben 
végrehajtást szenvedő terhére megállapítja. 

Cslkszentmárton, 1912. évi november 7-én. 
Márton Sándor a. k. 

blr. jegyző. 
A kiadvány hiteléül: 

Siabó, kir. tlkv. h. 

Egy esetleg két 
„bútorozott szoba 

azonnal. Mrtrkus-u. Cim a kiadóhivatalban. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Diva tos s zőnyegek , 
F ü g g ö n y ö k , ga rn i t u r ák , 

P a m l a g t a k a r ó k b a n . 
B ú t o r s z ö v e t e k , m a t r a o g r a d l i 

Legnagyobb r a k t á r l i nó leumok-
b a n é s v i a s z k o s v & s z n a k b a n . 

Szálld kiszolgálási LegefcaéM  árak! 
31-50 

KÉT DARAB TEKEASZTAL 
teljes felszereléssel  minden áron eladó. 
Hol? Megmondja a kiadóhivatal, a-t 

Modern kutépités. 
Dj k u t a k é p í t é s é t c e m e n t g y ü r ü k -
kel , sü lyesz tö r e n d s z e r r e l s k iszá-
r a d t r ég i k u t a k l e n n e b b sü lyesz-
t é s é t j u t á n y o s á r o n e lvá l la ló in . 

N a g y m i h á l y S á n d o r , 
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos*. 48. sz. 



48. C S Í K I L A P O K S-Ik oldaL 

Szám 351—1912. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikpálfalvi  közbirtokosság eladja 

Caikpilfalva  községházánál 1012. évi 
november hó 30 án d e. 8 órakor  kez-
dődő zárt írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen a tulajdonát 
képező és Csikpáifalva  közaég II. ha-
tárában fekvő  .Keresztes patak* nevű 
erdejében 4572/1888. F. M. számú ren 
delet alapján száíaló kihasználásra ki-
jelölt terdleten a kereskedelmi célra al-
kalmas és törzsenkiot kibélyegzett luc-
fenyófa  állományát. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
tOrzsenkénti felvétel  alapján a követ-
kezőnek van becsQlve: 

a) A mijtegy 18-8 k. hold kiterje-
désű erdőben 1933 drb. álló luczfenyóf», 
melynek átlagos mellmassági átmérője 
42 om. együttvéve mintegy 2896 m1 

haszonfát  tartalmaz. 
Ezen erdő a romániai ,Agas" vasúti 

állomástól 10*6 kilóméternyire fekszik. 
Kihasználási időtartam egy év. 
Kikiáltási ár 17693 (Tizenbétezer-

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 előtt 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. 

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

Csikpáifalva,  1912. évi október hó 
-25-én. 

Az erdőbirtokos nevében: 
Gál József, 

közbirtokossági elnök. 

I 
1 

A nagyérdemű közönség be-
cses tudomására hozom, hogy 
folyó  évi október hó 1-én 
GyergyóuentmUdóson a Merza- és 
Bocsánczi-féle  házban, vezetésem 
alatt a legjobb készültséggel 

„ A N G O L URI S Z A B Ó S Á G " 
cég nyílik meg, mely abban a 
helyzetben lesz, hogy a legma-
gasabb igényeinek megfeleljen. 
A nagyérdemű közönség szíves 
pártolását kérve vagyok. Kitűnő 
tisztelettel Jjjfl  férfiszabó. 

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

Caobotfulva  község tlkve birtokszabályo 
záa következtében uz 1869. évi 2579. számú 
szabályrendelethez képest átalakitlatik és ez-
zel egyidejűleg mindazon ingatlanokri nézve, 
melyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, 
áa az 1891. XVI. t. cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 
1892. XXIX. t-cikkben szabályozott eljárás a 
tlkvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatosittatik. 

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

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

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

3. Mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de tlkvi bekebelezesre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy nz átírásra 
az 1886. XXIX. t. cikk 15-18. és az 188'J. 
XXXVIII. t.-c. 5, 6, 7, 8, 9. §-ai érteimétien 
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 kUlömben jogaikat ezen az uton ueiu 
érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elenge-
dési kedvezménytől is elesnek; és 

4. azok akiknek javára tényleg már meg-
Bzünt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánköuyvileg be-
jegyezve úgyszintén az ily bejegyzésekkei ter-
helt iugatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett 
jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy tör-
lési engedély nyilvántartása végeit a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, mert ellen esetben a 
bélyeg mentesség kedvezményétől elesnek. 

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

Kozma, 
kir. t;lckkünywezetö. 

s AVOy-SZÂLLOPA 
Budapest, VIII., József-körut  16. 
Elsőrangú kényelemmel berendeiett 
utoal nobák. Kitünö étterem. Héráé-
kelt polgári árak. KS15n termek. Ban-
kettek, esküvők rendelését elfogadom. 

EsténkintFARKAS VINCE 
hírneves cigányprímás teljes zenekarával 

H A N G V E R S E N Y E Z . 
Szíves pártfogást  kér — - -

Szabó Tivadar tulajdonos, 
1 .Nemicll Katiiaó' volt UaletvoeHflJe  és a .Deli* voll f&iilocórc. 

10—10 

Szőnyegáruház. 
Szőnyegek, Linoleum, 

Függönyök, 
legnagyobb választékban, pos-
tai megrendelések azonnal el 

lesznek intézve. 
Tel lmann & Speil 
— B r a s s ó , B ú z a s ö r S . — 

7 30 

M Á T H É J Ó Z S E F 
női divat-kalap-üzlete 

Csíkszereda (Griinwald A. ház). 

• 

• 

1 • Takarékos háziasszony, 
otthon készíti likőrjeit, miáltal 
jobbat, szebbet, tisztábbat és ol-
csóbbat kap mintha készen venné. 

KfratkeidUkörenentiak  kaphatók 
Allasoh, Kárpáti keserű, 
Barack, fáié, 
Caoao, Kömény, 
Cséesárkőrte, Karaaoíűnó, 
Chartreoae, Meggy, 
Curakao, Bum, 
Dió, Vadáai llkör, 

Vanillia. 
Ára egy üvegnek haimálatl ataal-

tápeal 60 flllér.  7—50 

Amrrikni fogcscppok  n fogfájást  azou-
ual lucgszUutclik. — Saját készítési! 
McDtholoa sósborszcsz a legjobb liázi-
szcr. — Liliomtcj crciue, szappau és 
puder a legjobb és legártalmatlanabb 

kéz- és arcápoló szerek. 
Valódi angol, francia  és hazai illat-
szerek, óriási választókban kaphatók 

BARLA DEZSŐ 
gyógyszerésznél, Csíkszereda. 
Postai rendelések azoanal intéztetnek. 
10 koronáu fölüli  rendelésnél franco. 

• 

• 
Eladó ház és bútor. 
Csíkszeredában a Hargita-utca 13. szám 
alatti 3 szoba, 2 konyha, éléskamra, 1 
piic böl álló kőház  a hozzátartozó 2 
udvar éa nagy kerttel szabadkézből, 
ugyanott házi buior és egy jó karban 
levő zongora is — elköltözés miatt 

sürgősen eladó. 2—2 

EL8Ó MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANOSZERGYÁR. 

S T O W A S S E R JÁNOS 
C9. és kir. udvari szállító, színházak, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és 11 hungfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchid-u. 5. Gyár: öotőház-u. 2. 

Ajánlja a saját gyárában készült huroB, vonós, fúró  és fltd 
hangszereit és azok alkatrészeit, QuíuttiHzta húrokat. 

Hegedűk 3, 4. 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelés 
szerint.. — Tárogató röpufából,  ujezöst billentyűvel és is-
kolával 30 íoriutiól feljebb.  — Hármon1 kák legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 2.50, 3, 4, 5 frttól  feljebb.  Különle-
gesség acélhangu hangverseny harmonikák, saját minták. 
6TOWASSEB a hangfokoz  o gerenda feltalálója,  mely 
áltul bármily hegedU vagy gordouka jobb, erÓsebb és la-
gyubb hangot nyer (biztos siker) hegedűbe javítással 4 írt. 
H a r m ó n i u m világhírű legjobb gyúrtináuy 65 frttól  följebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken különleges szaksv.crQ 
pontossággal, jutányos áron, — Zenekarok teljes felsze-

fellételt1 re léee előnyös feltételek  mellett, jutáuyos árban, elismert 
kitűnő miuoség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

Magyarország legnagyobb vonós és fúvós  hangszerek gyára általánosan a legszolidabb kiazol-
12— gálásról elismerve. — Arjegys tk kívánatra Ingyen ós bérmentve. —20 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján foganatosítom. Q i 

Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

h E 6 ü 3 A B B D I V A T 5 Z E R 1 N T 1 
:: :: N Ű 1 D 1 5 Z K A L A P 0 K A T : : 

mindenkor a legizlésesebben kiállítva jutányos árban árusíthatom. 

ATALAK1TÂ5T ELVÁLLALOK. 
LIGETI SAMUNÉ NŐI DIVATKALAP NAGYRAKTÁRA, CSÍKSZEREDÁBAN. 

O : 

P> 

09 &>% 
crq o 

i i - Vidéki megrendeléseket, a megrendelés napján azonnal foganatosítom. 
[•i-K-i-T-i-r-Fn-i-i-:-
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REISZ MIKSA tagira T . l - i ^ ^ l T 
Saját késiilményu, kiváló minőségű modern asztalos és „kárpitoz.» bútorok julânyosjrten. Műipar tervezés, rajmoda. 

50 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát I 

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

EBÉPLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, PIVÁNYOK ÉS MAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépeit,  kerékpárok,  (/ramtifonok  e* lemezek,  rae J BK 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gramafonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tol fennebb  árusítom. 

I VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS <SRAMAF0N0K- | 
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — JnvitáHokat  a legjuiá-
nyotabb árért  enzköMk,  jótáltá*  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkíkat elvállalok. 52 

fcÖLL/tfíí 
BÖRLEMEZ SSSSfc 
52ÂGTAIAN FEDÉU'E 

„K0LLAR1T" BŐRLEMEZ 
kaucsuk compositioval bevont ru-
ganyoe, viharbiztos éa időálló szag-
talan fedéllemez.  A jelenkor legjobb 

tetófödéllemeze 

végtelenül tartós. 
Régi zsindely tetők átfedésére 

kiválóan alkalmas, mmmtm 
Sem mázolni sem mészlével bevonni nem kell. 

Kapható: 3 4 
NAGYMIHÁLY SÁNDOR 
épitési anyagkereskedönél, Csíkszereda. 

Üzlet megnyitási jelentési 
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 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a nagyérdemű 
közOnség szíves jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel: 
SINCER CO. VARRÓ6ÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon Üzletek, — 
amelyekben „SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, hogy megtelelő 
helyen vásároltassanak 

Flgy elmeitetéa. Az Gsszcs 
más üzletek által „SINGER-* 
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek atáo készüllek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mS> 
gOtt szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban ls 
messze elmaradnak. 14—52 

ŢŢT\ » I V I H a Ön súlyt helyez egészségére, 
11 n A M I a z t a k a r Í a . hogy jó kinézése legyen, 
U 1 1 X l 1T1 • H a a z t akarja,hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F á r a l E t á x G e U E - ^ á m e s T - e r & s s ó r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 

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

(15) 45-52 

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

^ Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

65, 100,160,800 és 620 liter Űrtartalom. 
Fülleszt 40—60 perc alatt 

100 - 400 liter űrtartalom. — Az a j 
sseszadótörvény előírásai szerint. 
Angol marha- és lónyiró-

gépek és ollók. 

Betáblózasos kölcsön. Előnyös [el-
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 . 

/ / 

josag 

olcsósá-
gánál 
fogva 

ii— 

Első helyre küzdötte fel magát 
A P L C H E R - F É L E G Y O R S M E L E G I T Ö 

cHeréjikáli/hit,  különösen hálónzobák  és ebédlők  részére 
ajánlom gyorsmelegltt agyag-kalyh&imat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal bírnak, hogy oly gyorsan fűtenek,  miot a vas-
kályhák, de a melegséget ép ugy. mint az eddigi eserépkály-
hák, bosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
(ütőképesség és jelentékeny tüzelőanyag megtakaritas kezes-
lége mellett készíttetnek. Ezen gyorsmelegitő kályháim a vas-
és cserépkályha összes előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

A PIKNER-FÉLE 6Y0RSME-
L E 6 I T Ő C S E R É P K Á L Y H A . 

Kívánatra kályháimat kizárólagos CoakB- és szénfUtésre  gyors-
melegítő Dauerbrand-betéttel látom el. — Takarektlizbelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kívántatnak-e. Takarék-
(Uzhelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból, fe-
hér, márványozott és kék csempék készülnek. Azoknak ára 
nagyság és kivitelük szerint állapittntik meg. Felvilágosítás-
sal igen szívesen szolgál az érdeklődd kftzönséguek,  vala-
= = mint a kályha és csempe mintákkal is = = 

Hosszurovő Cement Födéics"erépi 
mmmmmmmmmmm ••J*"®" határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható Z 

Jroda: Hirscher-utca 18. sz. , _ , „. _ ^ M ^ J M A J M X 
• w w w ^ » ^ Fortlana cementgyárnál, Kugler és Társai, Brassóban . j^^Hirscherjrtca is. sz. fl 

Nyomatott Vákir L. könyvnyomdájában, CWtaieredában. 




