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Háborús törvények. 
Csíkszereda,  1012. december  10. 

(É.)  Ami az ország szine előtt tör-
ténik, már nem állja ki az objektív bí-
rálatot. Háború dul a Balkánon, kül-
háboru fenyegeti  a monarchiát, de ezek-
nél csúnyább háború az a meggondo-
latlan viaskodas, melyet az elvakult 
pár térdek és személyes gyűlölködés a 
szövetkezett ellenzék harcmodorává tett. 
Ennek következménye a minden higgadt 
megfontolás  nélküli kapkodas, mi olyan 
nyilatkozatokra ragadtatta az ellenzék 
vezérfcrQait,  nevezetesen Apponyit, Zi-
chy t és Andrássyt, melyek a következő 
napokon v a l ó t l a n o k n a k bizonyul-
tak. Maga Apponyi, ki pedig a nemzet 
szemében mindig jóval magasabban all 
a többinél, kénytelen volt elismerni sa-
já t magáról, hogy bizony igaz, ami igaz, 
egy kis b I a m á z a ér te elhamarkodott 
nyilatkozatáért. 

Ez a blamázs a háború esetére való 
intézkedések ügyében előterjesztett tör-
vényjavaslat tal kapcsolatosan esett meg. 
Ezt támadja rendkívüli erővel a szövet-
kezet t ellenzék. Te le vannak újságaik 
u rémuralommal, fennen  hirdetik mani-
fesztumukban,  hogy ha e törvényjavas-
latokból törvény lesz — pedig igen he-
lyesen az lesz — akkor Magyarorszá-
gon az alkotmány, az egyeni es poii 
likai szabadság, a bírói függetlenseg, 
a személyi es vagyonbiztonság, -szóval 
az egyennek és a nemzetnek minden 
kincse m i n d e n k o r r a ki van szolgál 
tatva a mindenkori kormány öukenyé-
nek. Ezeket a kivételes javaslatokul 
ti-hat elneveztek alkotmány .osztó es sza 
budsagveszió javaslatoknak es egyeue 
sen azzal vádolták a kormányt espar t -

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

Hossz  időben. 
Odakivül áll a tél javában, 
Itt jó most csak a meleg szobában. 
Mérgelódig a Bzélvész odaki, 
Mintha bizony adna rá valakit 

Hejb, ilyenkor tudjuk csak, mi nekünk? 
A mi csendes, családi tilzbelyUnk... 
Hejb, ilyenkor tudjuk csak, mi lehet? 
Ugy élni át árván az életet I 

— Gondviselő, jóságos Istenünk, 
Mostanában ne törődj mivelünk. 
Vedd számba a maganyos sziveket, 
S járj azokkal, óh örök Szereteti 

BtaMctlca  Mikiig. 

Thália  papjai, 
Miat  kis madárkák  eljöttök  mi hozzánk 
Ifosolyt.  kacagást  boz az arcotok 
És együtt  sírtok,  nevettek  mivelünk 
Ha  őszintén  és szívből  játszatok. 
A tűzhely  paszta, fáradt  fényén 
Ti  gyújtjátok  a osillago1 

Mesék  szárnyán ba elvezettek... 
S szemünkben égő  könny ragyog. 

Színésznek  lenni szép és firadalmas 
Az utat befutni  fájó  és nebéz.. 
Sok  szenvedés,-kevés  virág a bér 
S a szem babértalan  világra  néz. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

ját, hogy e rendkívüli hatalom nem is 
háborús időkre, hanem egyenesen poli-
tikai céljaikra, az ellenzék küzdelmene* 
végleges letörésére szükséges. 

Erre jöt t a bomba. A kormány fél-
hivatalosai kijelentették, hogy hasonló 
kivételes rendszabályokat a koalíciós 
kormány is keszitett, sót tárgyalt mi-
nisztertanácsban, minden különösebb 
konsternació nélkül. E feltűnő  közlesre 
Andrássy, Apponyi, Zichy és Kossuth 
siettek m e g c á f o l n i  a közlések tar-
talmát. Appuuyi járt legelöl, ki az egesz 
dologról semmit sem tudott éB volt mi-
nisztertársaival együtt leghatározottab-
ban tagadta, hogy ilyen javaslatok mi-
nisztertanács ele kerültek volna. 

A politikai kavarodás, Apponyi sze-
rint a blamazs, akkor következet t be, 
mikor a koalíciós kormány kiveteles 
törvénye és a minisztertanácsi jegyző-
könyv nyilvánosságra került és kitudó-
dott, hogy bizony azokat tárgyalta a 
minisztertanács, el is fogadta,  a király 
elótt is megfordult  és a minisztertanácsi 
jegyzőkönyvet a beteg Kossuih kivete-
level mindegyik miniszter alairta. És 
kipattant ez az ország Biine elótt, az 
Urnák 1912 ik eBztendejeben. 

Ezek után lessek elolvasni az elleu-
zek manifesztumai,  melyből fi-nueüb  mar 
idéztünk. A bomba feirobbauasa.  eloti 
egy nappal meg azt mondtak, liogy a 
nemzet nem szorul kiveteles intézkedé-
sekre, aiueiyck ha a nemzeti lelkeaedes 
megvan, feleslegesek,  ha pedig niucseu', 
azt nem pótolhatják. Bizony bizouy var 
hatjak egy hirtelen haüoru eseten olah, 
szerb, horvát testveieiuk nemzeti lelke-
sedeset l Nem mellettünk lelkesednének 
azok. 

Egyébként a kiveteles iutezkedések-

től nem kell féltenünk  a közszabadságot. 
Alig kell hungsulyozni, hogy rendkívüli 
viszonyok rendkívüli intézkedéseket kö-
vetelnek. Lat juk ezt jól a most folyó 
balkáni háborubun, hol tizenhéttől hat-
van éves korig minden férfi  a harctéren 
van és az asszonyok is ki vannak ren-
delve muníció szállításra. Igen, mert a 
győzelem egyj temea nemzeti érdek, 
mely mellett más tekintetek szóba sem 
jöhetnek. 

Statárialis intézkedéseket háború ese-
tén a hatalom mindig lett, ehhez tulaj-
donképpen törvényt sem kívántak meg, 
mert a rendkívüli helyzet megokolná 
tett minden rendkívüli intézkedést. Amint 
helyesen elnevezték, ilyen vésztörvény 
Europa legtöbb államabau megvan és 
igen helyesen cselekedett volna a koalí-
ciós kormány is, ha a nemzet védelmére 
már akkor megcsinálta volna. Anglia 
példája mutatja, hogy olt e kivételes 
íntezkedesek törvény be iktatása a köz-
szabadsagnak nem ártott, pedig Anglia 
a Bzabadsag hazája. Helyednek kell te-
hát tartanunk a most megszavazott j a -
vaslatokat még azért is, mert alkotmá-
nyos államban sokkal jobb, ha ily rend-
kívüli iuiezkudesek törveuyben, uz em-
berileg elgondolható ese tekre szabato-
san vannak körülírva, mi irányt ad a 
üaialomuak és bizonyos mértékig meg-
köti azt. 

Maguk a képviselőház által immár 
megszavazott javuslatok lényegben nem 
turuek el a koaucios kormauy hasonló 
javaslataitól, de nem lehet lényegbuli 
e í u r e a azért sem, mert hisz ezek min-
denik államban egy miutara készülnek, 
egy hurou pendülnek azzal az uiogon-
doiuitai, hugy bar ne kellene Boha az 
uiuuia rauo e fegyverehez  nyúlni. Hogy 

háború előtt is hozzá lehet nyúlni, már 
a készülődések idején, amit az ellenzék 
oly nagy vehemenciával kifogásol,  ea 
csak természetes, mert hacsak a háború 
tényleges kitörése után vehetjük e rend-
kívüli intézkedéseket igénybe, igen köny-
nyen ugy járhatnánk, mint most a tö-
rökök, kik mire az álmot kitörülték a 
szemükkól, már ki is kaptak több rend-
ben és igen alaposan. 

Azt mondják, hogy a mindenkori kor-
mányok visszaélhetnek e kivételes in-
tézkedésekkel. Különösen ráfogja  ezt a 
szövetkezett ellenzék a mostani kor-
mányra. Mi sem ezt, sem más kormányt 
nem tartunk képesnek arra, hogy ilyen 
visszaélést követhessen el, mert amelyik 
azt megteszi, annak nem kell törvény 
hatalmának gyakorlására. Viszont egy 
ilyen törvénytelen intézkedés ugy itt 
bent, mint külföldön  olyan reakciót 
szülne, mely a korcsszülöttet azonnal 
megfojtaná. 

Pártoktól függetlenül,  egészen ob-
jektíve bírálva tehát e javaslatokat, 
erős a hitünk, hogy a kormány a leg-
utolsó percben hozta tárgyalásra e ja-
vaslatokat, mert a háború csak egy 
szemhunyoritá.itól függ  és még az sincs 
kizárva, hogy mire e javaslatok végkép 
tető alá jutnak, már érvényesíteni is 
kell, mit az Isten messze távoztasson. 
Éppen ezért hagyjuk ezt a másik bom-
bat, hagyjuk el az ádáz tusakodást, 
melyben csorbát szenvedhet az egyéni 
integritás és jellem, de végtére is a 
nemzetről van szó. 

Kevés pénz — semmi mulatság. 
Egy jujgatáB, egy sopánkodás az 

egész ország. El van torzulva a nem-
zet arca és a .nyomott gazdasági hely-

Háborus tárcalevelek. 
Lesz-e buboru't  — A háborús törvények. 

A kalandos  szerb harcitüz. 
Azt hisszük, hogy háború annyira lesz, hogy 

mire e sorok kinyomtatva az olvusó elótt iesz-
uek, mar haüoru van is. Igaz, hogy miudeu 
lezajlott háborút valami legendás aranylüdt fog 
körűi, du egeszen bizonyos az, hogy 1848-ban 
egészén inas fajta  lelkesedessel mentünk mi 
a baboruba. Auiiuek az oka a nagy eszinek 
elvonatkoztatasaiol az is, hogy voltakeppen a 
mostani nemzedek allandóan háborúban van 
es a baboru manapsag mar gazdasagi jellegű. 
Ha a Uaulicherek a golyoszóró puskák, az 
uarazutul telt bombák pattogunk, bömbölnek, 
vollakeppen gazdasagi erdekekert megy az 
egesz jaiek. Mar pedig azt csak meg lógjak 
boesajiani uiiuileuiajla varinerseklelu oivasoiuk, 
ba csaludi aiiapotat nem is ezaumja is: bogy 
mikor oda kell bagyni meleg csaladi feszkel, 
iialal feleségél,  meny asszony t, -az életűek min-
den kenyeiuiel es öroinei es neki indulni ta-
lan olyan ellensegnek, aki nemcsak a golyója-
vai lehet kari beunüuk, hanem, aki a kolera 
asszon venusszunyal is ránk vicsorittatja, hogy 
lelkesedessel igazan nem mehetünk. De a ve-
zérkari lisztek azt mondjak, bogy nem is keli 
a mostani technikai fejlódóttseg  mellett lelke-
sedes. Kz csak suptilis érzelmi állapot: ba-
gateile. 

Horfy  pedig a háború nem tréfa,  azt még 
előszele, a Corpus Juriübu beiktatandó szigorú 
torvenyek is jelzik, melyeket egész bátran 
drakóinak lehet nevezni. Igaza van abban min-
deukinek, akar milyen politikai ablakokból kém-
leli is a közállapotokat, hogy ezek a törvé-
nyek drákóiak, üo hat a baburu maga is egy 
különleges és merjük hinni, hogy a technika 
tökeielesetlésével: igen rövid ideig tartó álla-
pot, mely úgyis felforgatna  mindent, jogot, tör-
vényt, üzletel, hivatalt, csaladi eletet, sót tud 
juk a történelemből, hogy még az Istent sem 
kimelte meg s hogy egy-egy Istenbátá mini 
fertőzte  meg borzalmaival, — ki ne tanulta, 
ki ue hallotta volna ?... Most már legalabb a 
üadiallapoi is törvényesítve van és legalabb 
tudjuk, hogy a háborúban micsoda formaszerü 
es wrveuyes, törvenylelen aliapotok lesznek. 
Nem Bok örömünk van ebben es bizonnyal 
azokat az intézkedéseket, melyek a háborús 
lorveuyekben benne vaunak és melyek benne 
nincsenek, törvény ide, vagy oda, megcsinái-
uak a halraru sorún, mert hiszen az akkor élet 
és vugyon felöl  kell gyors elhatározással cse-
lekedni, akar fedi  ezeket a türvenyes intézke-
dés, akar nem es ha nem lennenek ezek a 
torvenyek, akkor is megcsiuáluák a haza fen-
ailasauak nagy élvéért, hiszen a rómaiak híres 
joga is abban csúcsosodik, hogy a haza biz-
tonsága a legfőbb  törvény. 

Joggal felvethető  azonban a kérdés, hogy 

ha a dolog igy áll, akkor mire való a háborús 
törvény ? Körülbelül a kajáriak helyzete pasz-
szol erre rá, akik a köztenyésztésből kivonandó 
apalovuknak kiherélésére kaptak abelsőségtől 
rendeletet. Időközben azonban az apamén nem 
várta be a törvényes intézkedést, hanem ugy 
látszik, viharos idegélete után, kimúlt az ár-
nyék világból. — A kajári községi elöljáróság 
azonban foganatosította  a rendeletet és a kl-
herélést eszközöltette a döglött lovon is. Mert 
ami törvény, az törvény. 

...No dehát minden hasonlat sántít Az én 
előbbi hasonlatom meg egészen biceg. * 

Nem hiába, hogy az Istenben való hitet 
édes anyánk plántálja belénk, de akit az élet 
nem tesz cinikussá, annak valóban a vallásos 
érzese az, mely legmélyebben gyökeredzik a 
szivében és még akkor sem vesz ki, ha mond-
juk az ember az — úttörők előadásait hall-
gatja. Az Istenben való hitet a hittani tételek 
igy határozzák meg: hinni tesz igaznak tar-
tani mindazt, amit Isten mondott, vagyis ki-
nyilatkoztatott és pedig azért, mert ő mondotta, 
vagy kinyilatkoztatta. 

Az azúrkék Égben lakozó hatalmas Isten-
ségben valóban hiszek, mert felséges  i s rej-
telmes erőket tár fel  nekem hatalmas nagy-
ságáról s mellette én olyan parány vagyok, 
hogy hit nélkül élni sem tudnék. Csakhogy 
vannak ám földi  istenek is, akik a religió aie-

MÉRNÖKI IRODA 
bányászat, föld-  és erdőmé-
rések, ut, vasút, kötélpályák, 
ásványvizek, bányagépek, 
Y F F F O L D G A Z V E Z E T E S stb. K o l o z s v á r , Deák Ferenoz-ntca 15. szám, L emelet. 
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2-ik oldal c s í k i l a p o k M. nám. 

zef-hez  cimzétt prés kissoritja lassan 
kint a lelket abból, akiból a mai mos-
toha idők nyomorúságának sorvasztó 
ssele nem szárította ki a lelket. 

Egy ijedelem, egy rettegés as or-
szág. A külpolitikának felhői,  belpoli 
tikánk valóságos lealjasodása ijedten, 
rémülten düllesztik ki as emberek 
szemét. 

Nagy baj van Magyarországon, na-
gyon nagy baj. Neműért, mert irtóza-
tos drágaság és borzasztó pénzetlenség 
uralkodik, nem azért, mert nincs bitel, 
de van tisztességes, beosQletes — uzsora, 
hanem mert az emberek elvesztették a 
kedvüket. Mert az embereknek nincs 
kedv&k mulatni. M ĝ pedig Erdélyben. 
S ha már Erdélyben nem mulatnak az 
embeiek, akkor komolyan kell a helyze-
tet mérlegelni. 

Legalább erre vall dévai tudósítónk 
érdekes jelenlése, amely szerint Déva 
társadalmának vezetői elhatározták, hogy 
tekintettel nemcsak a dévai piac teljes 
kimerülésére, hanem az általános köz-
gazdasági krízisre, és a feszült  pénz-
ügyi viszonyokra, az idén, vagyis az 
idei télen és farsangon  seminifele  mu 
latságot, han,. versenyt, összejóvelelt nem 
tartanak, sót minden efrajia  terv ellen 
határozottan állást foglalnak,  hogy a kö-
zönséget megkíméljék ujabb kiadások 
tói s hogy a publikum anyagi gondján 
ezzel is könnyítsenek. , 

S ha még ide iktatatjuk dévai tudó-
sítónk azon megjegyzését, hogy Déván 
as eszmét oly örömmel fogadták,  hogy 
biztosítja már előre annak megtestesü-
lését, ugy csak az a szerény vélemé 
ny Qnk, hogy a dévaiak okos elhatározásán 
nem is lehet valami nagyon mosolyogni, 
ez olyan szimptomája mai kétségbeejtő 
helyzetünknek, mely feltétlen  követe 
lésre talál majd másutt is és ragály-
szerüen fog  terjedni. S ki tudja nem-e 
a dévaiak állásfoglalása  az egyetlen 
észszerű, helyes és követendő, felfordult 
állapotaink s zilált pénzügyi viszonyaink 
közepette!... 

A közigazgatási bizottság ülése. 
Csíkszereda,  1912. december 9. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága folyó 
bó 9-én tartotta rendes bavi ülését, Qyalókay 
Sándor főispán  elnöklete mellett. Az Ülésen 
résztvettek Miké Bálint, Fejér Sándor, dr. 
Györgypál Domokos, Szász Lajos, dr. Bocskor 

Béla, Homolay Lajos, Jeney László, Végb 
latrán József,  Szász Lajos, dr. kovács Gyár-
fás,  dr. Daradics Félix, T. Nagy Imre, dr. 
Veress Sándor, dr. Nagy Béni, dr. Fejér Antal, 
Pál Qábor, Birtba József,  Lengyel Róbert, dr. 
Fodor Antal, Bálint Lajos éh dr. Élthes Oynla 
jegyző. 

Homolay Lajos kir. pénzllgylgazgató elő-
terjesztette, hogy a mnlt hónapban egyenes 
adóban befolyt  103061 korona 83 fillér,  a mnlt 
év hasonló havában 126898 korona 36 fillér; 
hadmentességi díjban 1-efolyt  8672 korona, a 
mnlt év hasonló havában 4613 korona 86 fillér, 
bélyegdij és illetékben befolyt  26819 korona 
16 fillér,  a mult év hasonló havában 42340 
korona 32 fillér,  fogyasztási  és italadédan be-
folyt  24901 korona 42 fillér,  a mult év ha-
sonló havában 28615 korona 72 fillér,  dohány-
jövedékben befolyt  71800 korona 03 fillér,  a 
mult év hasonló havában 68801 korona 62 
fillér,  ideiglenes házadé mentesség engedé-
lyeztetett 27, községi közegek ellen rendbírság 
alkalmaztatott XI esetben. 

A csikdelnei közbirtokosságnak a vadász-
terület bérbeadására vonatkozó határozata, a 
csíkszeredai vadásztársaságnak felebbezése 
következteben, megi-emniiBjttftett  és nj érvérén 
rendeltetett el. 

Igen érdekes előterjesztése voli Szász L"jos 
főj^gyzőuek  a napszámosoknak a községi t- r-
bek bevonása targyábsn tett előterjesztene. 
Az uj adótörvények ugyanis m -gállapitván a 
létminimumot, a kis jiivedelmll existenciákat 
teljesen kivonná a községi közterhek viselése 

Lengyel Róbert Ur. tanfelügyelő  bejelen-
tette, bogy az állami Iskolák közül a Csík-
szeredáinak 8, a cslkszentgyörgylnek 1, a caik-
menaságinak 1, a gylmesfelsőloklnak  1, a 
gyimesbllkklnek 2, a gyergyóvárhegylnek 1, 
a cslkrákoslnak 1, caikszentdomokosinak 2, 
és a gyergyólölgyeslnek egy tanteremmel 
és tanerővel leendő fejlesztése  iránt fel-
sőbb helyre előserjesztést tett és az épít-
kezéBi bitel terhére foganatosítandó  Iskolai 
építkezések szükségét kiemelte. 

A c.iicsói és csikmadarasl róm. kath el. 
iskoláknál egy-egy aj tanítónői állás szer-
vez teteti. 

Qyergyóremete községben a l t tauerős áll. 
el. iskola járványos betegség miatt mai napig 
sem nyílt meg s így a tanítás szünetel. 

A közigazgatási bizottságnak az igazolatlan 
mulasztások tárgyában kiadott szigorú rende-
lete hatása észlelhető. 

Az Országos Közoktatási Tanács és Er-
délyi Magyar Közművelődési Egyesület a Jó-
zsef  főherceg  aevere tett 10,000 koronás ala-
pitvanyból több neptanitót jutalmazol! meg, 
kiknek nevei lapunk más helyen olvashatók. 
A bizottság a kir. tanfelügyelő  Jelentését tu-
domásul vette. 

ReveHZ Gyulu törvény Hatósági fóállatorvos 
jeleuteitr, bogy a vármegye allalegenzxegUgye 
november bavaban kieleguó volt. Fellepett 
ugyan szórványéul) a sertesorbauc öyiioes-
kózeplokon, a lepfene  Gyergyóremeten, ajuh-
riihkór Liusarfalváu  és a veszettseg Csikszeut-
simonon, de ezen esetükkel szemben Csik-

alól, minek a legtöbb községben az lenne a | szenüeleken, Csikszentkiralyon, Csikszent-

rint való meghatározást önmagukra is kiter-
jesz»"m szeretnék, vagyis hogy ne képlel nél-
kül bcszéfjek,  akik azt akarnák, hogy elbigy-
jük mindazt, amit mondanak és kinyilatkoz 
tatnak. 

Hát én elhiszem, mert hiszen békés szel-
lemű adófizető  polgár vagyok, ha már éppen 
muszáj, valóban elhiszem, hogy rettenetes sors 
várna a magyarra, ha a szerbeknek az adriai 
tengerparton kikötőjük, vagy plane hadikikötő-
jlk lenne. Én elhiszem azt, ha a föld  hatalmas 
istenei kiváltják hinnem. De azt már csak meg-
engedik, hogy bitem ne legyeu minden kétely 
nélkül. Mert hiszen akárhogy csűröm csavarom 
az eszemet, nem vagyok képes, úgynevezett 
józan okoskodással nyitjára jönni annak, hogy 
mért volna ránk olyan végzetes a szerbek ten-
geri hatalma ? Elborult szívvel csak azt látom, 
hogy manapság azok a nemzetek nem boldo-
gulnak, amelyek nagyhatalmat látszanak, ho-
lott nem azok. Biztosra veszem, hogy az ál-
madozó és öntelt Szerbia, mely a nagyhatalom 
délibábos játékait igyekszik játszani, mely 
azután nagy szuronyerdót, Dreguauth-okat, 
konzoli apparátust feltételez,  mely aztán mil-
liárdos költségvetéssel ereszkedik le a polgá-
rok nyakára, valósággal nemzeti lassú elvér-
zés. Ellenben csendesen, mint ahogy mondjuk 
Bváje csinálja, felhajtani  hegyeire a saimmen-
thali borjut, hogy üsző korában 1000 koronán 
felüli  áron adja el idegen orazágok fiainak, 
boldog állapot 

-.Igazán nem tudom, bogy Svájc vagy akár 
Románia, világfájdalmat  állanának ki, bogy ók 
nem nagy hatalmak I Én azt hiszem örülnek 
neki, hogy nem azok. 

Ha Szerbia as lenne, de megsiratod egykor 1 

következménye, hogy az igen magas községi 
pétadókat, melyek már most 1B elviselhetet-
lenek, alig egy pár vagyonosabb adózónak 
kellene viselnie. Ezért utasíttattak a járási 
főszolgabirák,  hogy ott, ahol magas községi 
pótadók vannak és szükségesnek mutatkozik, 
alkottassanak sürgősen szabályrendeleteket a 
kisebb jövedelműeknek a községi terhek vise-
lésébe való bevonása tárgyában. Ezt az 1886 
évi XXII. t.-c. 130. § határozottan előírja. 

A bizottság a közpouti tisztviselők kedvező 
tevékenységi kimutatását jóváhagyólag tudo-
másul vette. 

Veress Sándor dr. tiszti főorvos  előteijesz-
tette a vármegye mult havi közegészségügyi 
állapotáról szóló jelentését, mely kedvezőtle-
nebb az eddigi állapotnál, ami a hevenyfertőzó 
betegségek emelkedésének tnlajdonitható. — 
Előteijesztette továbbá a kórház-bizottság azon 
határozatait, mely szerint a csíkszeredai köz-
kórházban''ápolt betegek kísérői, kik egész 
napon át bent tartózkodnak és az élelmezést nem 
veszik igénybe, naponként 3 korona 50 fillért 
tartoznak fizetni,  ami a túlzsúfoltság  és a 
kórház gyenge anyagi helyzetével magyaráz-
ható. Ezenkívül 10 uj ágy berendezését hatá-
rozta el a kórbázblzottság, melynek költségeit 
megszavazta. 

Végül megbízta dr. Harmat Leó belgyó-
gyászati osztályos főorvost,  bogy január 1-tól 
kezdve a külön munkaerőt igénylő ellenőri 
teendőket ideiglenesen lássa el, és ezért részére 
600 korona tiszteletdijat szavazott meg. — A 
közigazgatási bizottság ezeket a határozatokat 
jóváhagyta és megerősítés végett felterjesz-
tette a belügyminiszterhez. 

Végb Istváu József  kir. műszaki tanácsos, 
az államépité zeti hivatal főnöke  a közutak 
állapotáról, a kavicshalmok beágyazásáról ter-
jesztette elő jelentését. A bizottság tudomásul 
vette, hogy a ditró-remetei ut pótkaricsoftissal 
helyreállíttatott, valamint azt is, bogy Zentai 
és Roskanyi fakereskedő  cég a vármegye 
alispánja által a ditré-lölgyesi közút facsusz-
tatás általi rongálásainak helyreállítása colja 
ból 1000 korona letétbe helyezésére felhívatott. 

Igen fontos  előterjesztést tett az öt ká-
szoni község, melyben feltárta  a sok esőzés és 
árvíz által megrongált és tönkretett vicinális 
utak Bzánalmas állapotát, s egyben helyreállí-
tásukra legalább is 20,000 korona államse-
gélyt kért. A bizottság tekintettel arra, bogy 
a vicinális utak aa egész vármegyében a sok 
eső és árvíz miatt teljeaen használhatatlanok 
lettek, elhatározta, hogy 40,000 korona állam-
segélyt kér a kereskedelemügyi minisztertől és 
a kérést hathatós felirattal  támogatja. 

Az államépitészeti hivatal főnöke  ezenkívül 
több előterjesztést tett az utak kavicsszátll-
tási szerződéseiről, melyeket a bizottság jóvá-, 
hagyott. 

Ezután Jeney László kir. ügyész tette meg 
jelentését a fogházak  mult tavi állapotáról és 
rabforgalmáról. 

tamáson, Vacsarcsiban, Górócsfalván,  C-ik-
Bzemmihályou, Szepvizeo, Csiktaplocan, Csik-
bánkfalván,  Ditróban és Gyergyóbelborban a 
sertesorbanc, Qsiktaplocán, Csíkszeredán, Csik-
szentmiklósoo, Vaslábon, Qyergyöalfaii|ban, 
Szárhegyen, Gyergyoujl'aluban es Gyergyó-
várhegyen a sertesvesz, Gyergyéremeten a 
lépfene,  Gyergyóhollóban a juhbimlő es Karcz-
falván  a veszettség megszűnt s ezen a helye 
ken n községi és udvarzárlatok feloldásával 
az állatforgalmi  korlátozások is szabaddá tetet' 
tek. A hó végével fertőzve  maradt tehát ve 
szettséggel 2, rühkérral 2, sertésvésszel 5 és 
sertésorbánccal 5 község, melyek elfojtására  a 
törvényes intézkedések foganatosíttattak.  A 
jelentest a bizottság tudomásul vette és ezzel 

ülés véget ért. (s. a.) 

Színház. 
Calksureda, 1912. december 10. 

Stinlum  hét. Lassan-lassan mintha bele me-
legedne közönségünk a színházlátogatásba. 
Legalább ezt árulják el a mult hét színházi 
estéi, melyeken igen szép számú közönséget 
láttunk, sőt telt házban is volt alkalma Tompa 
Kálmánnak gyönyörködni. EgyDen vétkeznénk 
a történeti hűség ellen, ha azt is lel nem 
jegyeznők, hogy ma már sokkal elönyösebb 
véleményeket lehet hallani a közönség soraiból 
a színtársulat felől,  mint különösen az első, 
söt a második héten is. Megmondjuk az okát 
is. A csíkszeredai közönség bevett szokása, 
hogy egy tagjaiban is teljesen újjászervezett 
színtársulatot eleinte hidegen fogad  és nem 
riad vissza a súlyosabb kritikától sem. Sürlln 
hallszik ilyenkor az elégedetlenség és kifogás. 
Az előadások nem melegítik fel  a közönséget, 
a terem — ez köztudomásu — szintén nem. 
Tehát eleinte kevesebben járnak színházba és 
kevésbbé vannak megelégedve. De jön a for-
dulat. A színpadon mozgó alakokat, arcokat 
megszokja a közönség, a kiállhatatlan nem lesz 
olyan kiállhatatlan, sőt egyik-másik mindkét 
nemből szinpatikussá rukkol elő, de akad olyan 
is, mely egyenesen elragadja a közönséget 
Legalább vannak pillanatok Egészben veve 
pedig a színtársulat összevágó, jó előadásokat 
produkál. Csupán a díszletek — ez a csíksze-
redai színigazgatók régi rossz szokása —sze-
gényesek, kopottak, van a melyik már erősen 
foszladozik  is Hiába I Nehezek a megélhe-
tési viszonyok a szinügyi téren is. Főleg az 
igazgatónak, ki a gázsit fizeti. 

Körülbelül igy alakult ki a közönség véle-
ménye a mult het végén, melynek bérletszűne-
tes slágerje, a «Limonádé ezredes*, tűzbe hozta 
a színeszeket és ezt a közönség mondja, — 
egeszen kicserélték őket. Szóval a közönség 
megszerette a színházat, estenként Igen láto-
gatottak az előadások és megvagyunk győződve 
hogy e héten .zsúfolt,  házat látunk. Ez így 
van jól, mert többet követelhetünk a szín-
igazgatótól, mert követelni való azért most is 
akad bőven. Eza fejlesztéssel  jár. 

» 
A kis barátnő.  Szerdán Strausznak ezt a 3 

felvonásos  operettjét adták közepes közönség 
előtt A darab érteke semmi, elengedtük volna 
szívesen. Élvezetes estét szerzen azonban gróf 
Artois szerepében Farkas Mihály, ki ujabb és 
ujabb szerepléseivel mindinkább meggyőz ar-

ról, hogy ő társulat legjobb szinéssze, ki már 
is belopózott a közönség kegyébe. 

* 
Â, piktorok.  Csütörtökön szép ház nézte vé-

gig ezt a nagyreményű vígjátékot A darab 
azonban végtelen unalmas volt, csupán a má-
sodik felvonás  hatásos jelenelein mulatozott 
jóízűen a közönség. A szereplők közül első 
helyen kell említenünk Talliánt, Jelen Rózsit, 
kik mindketten jó erősségei a társulatnak. Jók 
voltak Tömbömé, Farkas, Makay és Parlagi. * 

Egy katona  története.  Pénteken Tompa Kál-
mán fellépésével  telt ház előtt került színre ez 
a darab, melynek szereplői, Jelen Rózsi, Tompa 
Irma, Réthely, Tömbömé, Tompa kiválót nyúj-
tottak. 

* 

Limonádé  eeriedes.  Szombaton Harsányi Z. 
nagy operettje került színre a Limonádé ezredes-
sel. Nemcsak maga az operett kitűnő zenéjével, 
hanem a társulat minden egyes tagja, aki játszott, 
magunkra vonták figyelműnket.  Mintha kicse-
rélték volna az összes szereplőket, oly Tiiba 
nélkül oldották meg feladatukat.  Ki kell emel-
nünk Farkas Mihályt, a huszár ezredes szere-
pében. Nagyon jól játszott, mint huszár ezre-
des. Buday Ilonka a tőle már megszokott 
könnyedséggel, biztos játékával, valamint Qaray 
Irén is mint az ezredes leánya elismerést ér-
demelnek. A színház nagyterméből csak a bér-
lők egy része hiányzott, de különben zsúfolá-
sig tele volnak a körszékek, zártszékek és az 
állóhelyek. Azoknak, akik a darabot nem lát-
ták melegen ajánljuk a második előadást, mert 
különösen Farkas az, aki egymaga maga meg-
érdemli, hogy végig nézzük érte még egyszer 
a «Limonádé ezredes«-t • 

Két  előadás.  Vasárnap este »A muzsikus 
leány., hétfőn  este zónában »Asszonyfaló«  ke-
vés érdeklődés mellett kerültek színre. 

* 
SeinJiási  Újság.  Az idén második évfolyamát 

indította meg a színházi újság. Lényegében 
ugyanaz, mint a mult évben, csupán Tompa 
Béla helyébe Tallián László lépett, mint felelős. 
A különben keskeny kis újságban jóízű apró-
ságok, kulissza-titkok töltik ki a felvonásközö-
ket, de van komolyabb rész is, mint például 
az egyes darabok tartamának rövid leírása, 
színlap. Egy számban három darab részletesen 
közölve van és igy teljesen pótolja a szinla-
pokat. De legszellemesebbek kereskedőink, kik-
nek hirdetéseik igen ötletesek és mulattatók. 
És mindez csak 10 fillér. 

* 

Heti  műsor: E héten a következő darabok 
kerülnek szire: 

Szerdán: Lengyel menyecske, operett. 
Csütörtökön: Prime Rose kisasszony víg-

játék. 
Pénteken: Ripp van Winkle, operett 
Szombaton: Csókszanatórium, operett 
Vasárnap: délután a Cigányszerelem, ope-

rett, esle Limonádé ezredes, operett 
» 

Mátrai Ferenc Béla, csikvármegyei kir. s. 
tanfelügyelő  »A honatya* címmel egyfelvoná-
sos szatirikus vígjátékot írt, melyet a Kassai 
Nemzeti  Seitütázhoe  nyújtott be előadásra. 

A vígjáték legközelebb kis könyvalakban is 
megjelenik s megrendelhető 60 fillérért  a szerző 
címen: Csíkszereda, Vármegyeház fsz.  28 sz. 

A karácsonyi finnepek  alkalmából köz-
lekedő külön személyszállító vonatok. 

A karácsonyi ünnepek alkalmából várható 
erősebb személyforgalom  akadálytalan lebonyo-
lítása, valamint az utazó közönség kéuyelme 
érdekében a rendeB személyszállító vonatokon 
kívül az alább fölsorolt  vonalokon külön sze-
mely-, vegyes- és személyszállító tehervonatok 
fognak  közlekedni. 
Budapest  nyugoti pályaudvartól  líaroheg-

gig ill  Wienig. 
December hó 24-én külön személyvonat 

közlekedik I., II. és III. oszt. kocsikkal. Indul 
Budapest nyugoti p. u.-ról este 9 óra 40 perc-
kor, étkezik Wienbe reggel 6 óra 5 perckor. 
Pozsonytól  Budapest  nyugoti pályaudvarig. 

Folyó évi decembor hó 22 és 24-én, továbbá 
1913. evi január hó 1-én külön személyszállító 
gyors tehervonat közlekedik I—III osztályú ko-
csikkal. Indul Pozsonyból éjjel 1 óra 13 perc-
kor, érkezik Budapest nyugoti p. u.-ra reggel 
6 óra 55 perckor. 
Budapest  nyugoti pályaudvartól  Zsolnáig. 

December hó 24-én külön személyvonat köz-
lekedik 1—III. oszt. kocsikkal. Indul Budapest 
nyugoti p. u.-ról este 8 ora 60 perckor, erke-
zik Zsolnára reggel 6 ora 20 perekor. 

Lipótvártól  Pozsonyig. 
Folyó évi december bó 21, 22, 26, 27, 29 

és 31-én, továbbá 1913. evi január hó 1-en es 
2-án külön személyvonat közlekedik I—III. o. 
kocsikkal. Indul Lipótvárról délelőtt 11 éra 5 
perckor, érkezik Pozsonyba délután 12 ó. 49 p. 
Budapest  nyugoti pályaudvar  és Czegléd 

között. 
Folyó évi december hó 22, 23 és 24-én, 

továbbá 1913. evi január bo 1 es 2 an külön 
ssemely vonal közlekedik 1—Ili oszt. kocsikkal. 
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Indul Btdapest nyugoti p u.-rél délelőtt 11 éra 
65 perckor, érkezik Czeglédre délután 2 Ara 11 
perckor; aa ellenvonat pedig indul Czeglédról 
délután & éra 2 perekor éa Budapest nyugoti 
p. u.-ra érkezik este 7 óra 30 perckor. 
Baéap*>t keltű  pályaudvartól  Szolnokig. 

Folyó évi december hó 24-én külön személy-
vonat közlekedik 1—111. out. kocsikkal. Indul 
Budapest keleti p. u.-ról délután 2 óra 65 p., 
érkezik Szolnokra este 6 Ara 2ő perckor. 

Budapest  keleti  pályaudvartól  Aradig. 
Foly» évi december hó 21, 22, 23 és 24-én 

külön személyvonat közlekedik I—Ili oszt. 
kocsikkal. Indul Budapest keleti p. u-ról este 
9 órakor, érkecik Aradra reggel 5 Ara 8 p.-kor. 
Budapest  keleti  pályaudvartól  Nagy  váradig. 

December hó 21, 22, 23 és 24-én külön 
személyvonat közlekedik I—111 oszt. kocsikkal, 
ludul Budapest keleti p. u-ról este 6 Ara 5 
perckor, emelik Nagyvaradra éjjel 1 Ara 42 p. 

Aradtól  Budapest  keleti  pályaudvarig. 
Két külön személyvonat közlekedik I—111. 

t a l kocsikkal. Az egyik, mely folyó  évi de 
cember bó 24 éa 26-an, továbbá 1913. éti ja-
nuár bó 2-án közlekedik, indul Aradról délelőtt 
11 Ara 10 perckor és érkezik Budapest keleti 
p. u.-ra este 6 Ara 45 perckor, a másik pedig, 
mely folyA  évi december bo 26-an és 1913. evi 
január ho 2-an közlekedik, indul AradrAl este 
9 Ara 10 perckor és érkezik Budapest keleti 
pályaudvarra reggel Ş Ara 30 perckor. 
Nagy  váradról  Budapest  keletipályaudvarig. 

Folyó évi december hó 26-án es 1913. évi 
január hó 1-én külön személyvonat közlekedik 
I—111. oszt. kocsikkal. Indul Nagyváradról ejjel 
10 Ara 25 perckor, érkezik Budapest keleti p. 
iL-ra reggel 6 Ara 40 perckor. 
Újvidékről  Budapest  keleti  pályaudvarig. 

FolyA évi decimber hó 22, 23, 24 és 27-én 
továbbá 1913. évi január hó 2 és 3-án külön 
aaemelyvonat köslekedik I—III. osst. kocsikkal. 
Indul Újvidékről délelőtt 10 Arakor, érkezik 
Budapest keleti p. u.-ra este 6 Ara 15 pe.ckor. 

Nagyváradtól  Püspökladányig. 
December bA 21 és 23-áa vegyesvonat köz-

lekedik U. és UI. oszt. kocsikkal. Indul Nagy-
váradról es'e 8 óra 6 perekor, érkezik Püspök-
ladányra éjfél  10 óra 46 perckor. 

Püspökladányról  Nagyváradig. 
December bA 22 és 24-én külön vegyesvo-

nat közlekedik II. és III. out. kocsikkal. Indul 
Püspökladányról éjjel 3 Ara 51 perckor, érkezik 
Nagyváradra reggel 6 óra 18 perckor. 

DebreesentíU  Püspökladányig. 
December hó 21,23. 26,27 és 31-én külön 

személyvonat közlekedik I—III. oszt. kocák-
kal. Indul Dr-breeenból 11 Ara 13 prrcko-, ér-
kezik Püspökladányra éjjel 12 óra 18 perckor. 

Püspökladánytól  Debreczenig. 
FolyA évi december bó 22, 24, 27 és 28 án, 

továbbá 1913. január bó 1-éo külön személy-
vonat közlekedik I—III osztályú kocsikkal. 
Indul Püspökladányról éjjel 1 éra 20 perckor 
érkezik Debrecenbe éjjel 2 óra 31 perckor. 

Sseged-Bókustól  Békéscsabáig. 
December hó 21 éa 23-án külön személy-

vonat közlekedik I—III. o-izt. kocsikkal. Indul 
Szeged Rókusról délelőtt 9 Ara 10 perckor, 
érkezik Békéscsabára délután 12 Ara 42 p.-kor. 

Oroshásmtól  Sseged-Rókusig. 
December bó 21 éa 23 án külön személy 

vonat közlekedik 1—IIL oszt. kocsikkal. Indul 
Orra háláról este 6 Ara 25 perckor, érkezik 
Szeged-Bábuira este 8 óra 45 perckor. 

Hatvantól  Xiakolorig. 
December hó 22 és 23-án külön személy-

szállító trhervonat közlekedik II. és III. kooók 
kai. Indul Hatvanból délulán 4 Ara 40 p re ui. 
érkezik Miskolc személy p. u.-ra éjjel 10 ura 
19 perckor. 

Losoncitól  Zólyomig. 
December bA 23 és 24-én személyszállító 

tehervonat közlekedik II. és III. OBZI' kocsik-
kal. Inda LosoncrAI délután 1 Ara 10 perckor, 
erkezík Zólyomra délután 8 Ara 27 perckor, 

Feledtől  Fülekig. 
December hó 28 és 24-én személyszállitA 

tehervonat köslekedik II. és III. osst kocsikkal. 
Indul Feledről ejjel 8 Ara 4 perckor, érkezik 
Fülekre reggel 4 óra 40 perckor. 

Sopron  Ojr. s. e. v.-tól  Kőszegig. 
December hó 24-én külön vegyesvonat köz-

lekedik UI. oszt. kocsikkal. Indul Sopron Gy. 
s. e. v.-ról este 7 óra 60 perokor, érkezik Kő-
szegre éjjel 11 óra 25 perekor. 

kőszegről  Soproa  Gy. <• a. r.-ig. 
December hó 26 án külön vegyesvonat kös-

lekedik III. oszt. koc ikkal. Indul Kószegril d. 
n. 4 ora 20 perckor, érkezik Sopron Gy. s. e. 
v.-ra este 7 óra 87 perckor. 

A fölsorolt  különvonatok részletes neset-
«•djeiról a kiadott külön hirdetmény nyúlt 
bővebb felvilágosítást.  1 1 

Badapesl, 1912. Ari november hó 25-én. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés.  Csikvármegye főispánja  Fe-

rencz József  ny. tanítót a csikjenófalvi  állami 
anyakönyvi kerületbe teljes hatáskörrel anya-
könyvvezető helyettessé kinevezte. 

— Áthelyezés.  Baranyai Qyula pénzügyi 
számtanácsos, a m. kir. pénzügy igazgatóság 
mellé rendelt csikezeredai számvevőségi kiren-
deltség vesetőjét a székesfehérvári  m. kir. 
penzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség 
főnökévé  helyezték át, illetőleg bízták meg. 
A megüresedett állásra ide helyezett Dugovits 
Titusz állását nem foglalván  el, az állásra 
pályázat hirdettetett ki s addig is a vezetést 
ideiglenesen Farkas Imre pénzügyi számvizs-
gáló látja el. 

— Zenetanítás a főgimnáziumban.  A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a várme-
gye törvényhatóságának azt a határozatát, 
melylyel a csíkszeredai r. kath. főgimnázium 
zenetanitója díjazására 400 korona tisztelet-
díjat szavazott meg, jóváhagyta. 

— Jubiláló kaszinó. A kézdivását helyi 
Kaszinó december 29-én üli meg 70 éves fen-
nállását. A kaszinót báró Wesselényi Miklós 
alapította 1842 december 4-én. 

— Bljegyaések. Gábor Gyula szépvízi 
áll. tanító eljegyezte Gál Erzsike tanítónőt 
Szépvizen. 

— Gál József  csikBzeredal ecetgyáros el 
Jegyezte Benedek Ödön és neje leányát, Irmát 
Csikmadarason. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csik-
vármegye törvényhatósági bizottsága decem-
ber hó végép rendkívüli közgyűlést tart, — 
melyen a felhalmozódott  ügyek kerülnek tár-
gyalás alá. 

— íokozhatjuk-e a műtrágyák vala-
mely ország termesatlagdt ? Hogy a' műt-
rágyáknak nagy termesfokozó  hatása van, azt 
minden intelligens törekvő gazda tudja. Ebből 
azonban nem következik az, bogy amennyiben 
valamely országban megkezdik e műtrágyázást, 
azonnal emelkedjen az ország átlagtermése is. 
Nagy mennyiségű műtrágyát hosszabb időn 
keresztül kell valamely országnak felhasznál-
nia, hogy annak hatása az országos termésát-
lagokon meglátszódjon. Ennek Illusztrálására 
Magyarország nem alkalmas, mert mindössze 
4—5 ev óta használuuk számottevő mennyiségű 
műtrágyát, de még mindig nagyon keveset. 
Annál inkább meglátszik azonban a műtrágyák 
terinesfokozó  batasa Nemetország terinésalla-
gaio. AZ 1Ö80—1885.-Í öt éves ciklusban Né-
metországnak 8.20 métermázsa búzatermese 
volt onwagos átlagban. Ugyanakkor elbasznalt 
ugyaucsuk országos átlagbau hut holdunkén! 
8 kg. műtrágyát. Az 1903 — 07 - i öt éves cik-
lusban 11.41 métermázsa termésátlaga volt, s 
ugyanez években 107 kg. műtrágyát hasznait 
el kat. holdanként országod átlagban. Míg tehát 
22 év alatt műtrágya tógyasztusa 104 kg-al 
emelkedett kat. holdanként, addig országos ter-
mesatlsga 321 kg al. A műtrágyázás tetut 
igazan nagyon hasznos befektetés  volt. Ugya-
nezen idő alatt nálunk, — a bol 1885-ben 
mfg  nem ha ználtunk műtrágyákat, — csak 
30 kg-al emelkedett kat. holdanként búzater-
més atlagunk, s ma is csak 6.30 métermazsa 
kat. holdanként, a mi eléggé elszomorito dolog. 

— A legszebb karácsonyi ajándék tudva-
levőleg egy értékes könyv, vagy folyóirat.  Ezen 
elv alapján a Knlturn kiadóhivatala minden könyv-
kereskedésben díszes jegyeket helyezett eL Mindenki 
aki „Kultura* előfizetéssel  akar karácsonyra meg-
lepni, egy ilyen jegyet vesz. Ezen jegyet a könyv-
kereskedő' a megadott névre kiállítja, melyet aztán 
az ajándékozó az elképzelhető -legszebb ajándék 
képpen, a karácsonyla alá helyezhet Ilyen utalvá-
nyok az összes helybeli könykereakedőkaél kaphatók. 

— A gyergyósxetUmiklósl  tanitók 
drágasági  jMléka.  A valias- és közokta-
tásügyi oiiui.izler Berecz Balázs, Ferenczi Ba-
lazs, Gereóffy  Csanád László, Márton Gábor, 
Pcterfl  Lajos, Bánta Albert, Simon Ilona és 
Vertes Teres gyergyoszentmiklosi tanítóknak, 
illetve tanítónőknek egyszersmindenkorra szóló 
rendkivüli drág&sagi ailemsegely tejeben száz-
Bzáz koronát engedelyezett. 

— Előmunkálati  engedély.  Gyergyó-
szentmiklós varos tanacsa tekiutettel arra, hogy 
a váios vízvezeték éB Bzennyviz-cBatornával 
való ellátását elhataroztn, a varmegye alispán-
jától a városból elvezetendő' szennyvízcsator-
nára, valamint a szerzendó vízre előmunkálati 
engedélyt kert. 

— A bonvedtOxerség felállítása.  Arról 
értesülünk, hogy a honvéd tüzérség kétágyu-
ezredét 1913. január 1-én felállítják.  Az első 
bonvéd ágyuezredeket Budapesten és Lúgoson 
állítják fel.  A budapesti az 1., a lugosi a 8. 
számú bonvéd ágyuezred lesz. A ket ágyú-
ezredhez a brassói cs. és kir. 34 számú tábori 
ágyuezredtől több tisztet helyeztek át, köztük 
Bocskor Antal hadnagyot a budapesti 1. szamu 
honvéd ágyuezredbez. Az áthelyezett tisztek-
nek december hó 16-án jelentkezniök kell u| 
állomáshelyeiken. 

— Polyó bó 16-én vasárnap délután '/>2 
órától este 9 óráig az Orbán-féle  gyógyszertár 
lesz nyitva. 

— Oooasló. Gyermekjátékok éa ajándék-
tárgyak, nagy választékban és olcsó áron 
kaphatók, Mena Bezsó divat üzleté'ben Csik-
«•eredában. 

— A Kataiin-estély utóhangjaL Az 
anyagilag jól sikerült, egyébként azonban meg-
lehetős néptelen Kataiin-estély egyik tordai 
laptársunkat is élénken foglalkoztatja  B ml 
közben a Csiki Hírlap híradásán kedélyesen 
elmélkedik, arra a nem helytelen következte-
tésre jut, hogy ha már a dévalak, a kézdi-
vásárhelyick nem báloznak, ne bálozzunk mi 
se, Indulatba Be guruljunk, mert — óh'bor-
zalom — nincsen pénz 1 Ez igaz. .A különben 
jellemző sorok igy szólnak: 

— „Lehetetlen  indulatba  nem gurulni." 
Ezt a markáns kifejezést  hasznalja a „Csiki 
Hírlap" legutóbbi számában a Csíkszeredá-
ban megtartott Katalín-estélyról beszámoló 
cikkében. Cikkíró ebben a referádájában  a 
harag éB elkeseredés hangján megpaskolja 
a csíkszeredai tisztelt publikumot azért, mert 
az estély Iránt hidegen viseltetett, kevesen 
valónak a megjelentek és nagyon sokan a 
távol maradottak. Szóval .Katalin befagyott' 
az idén Csíkban. 

A megrovási kaland néhány nekilendül-
tebb sora Így hangzik: 

... Kataiin-estély.  Erről ugyan Írnunk nem 
igen kellene, mert ha rágondol az ember, 
tinta helyett méregbe mártja a tollát. Lehe-
tetlen ugyanis indulatba ne gurulni, amikor 
újra éB újra elibénk torlódnak azok az üres 
Bzéksorok, melyek tágra nyitott szájjal 
kiabáltak arról a nagyfokú,  alig ihegmagya-
rázható s éppenséggel nem menthető rideg 
közönyről, mely Csíkszereda város nemes, 
intelligens közönségének kebelét saját intéz-
ményei, vagy mondjuk egyszerűen önön 
érdeke iránt páncélozza..." 

Hát kedveB Cikkíró Url Kár a toUát 
husánggá avatni és méregbe gurulnia, még 
csak csudálkoznla ia. Ne panaszkodjék rideg 
közönyről, mert ezzel nem találja fején  a 
szeget. Biztosan tudjuk, bogy országosan 
egyformák  az állapotok ma mindenütt de 
Erdelyben épen.- Csíkszereda olyan mint 
Torda, Torda mint Déva, vagy Nagyenyed, 
vagy bármelyik kis empórium. Miben egy-
formák  ? — Nem a hangulat-nélküliségben, 
banem a pénznélkülisegben. A p é n z , a 
p é n z t Ez a nagy moloch tartja lenyűgözve 
ma az egész világot s a ml szűkebb kis 
világainkat Is. A nagy n i n c s ma a paran-
csoló kényúr, melynek ostorcsapásai alatt 
nem doboghat fel  szabadon szivünk. Ezért 
nem báloznak az idén Déván, ezért bukott 
meg .Katalin* Csíkszeredában, ezért üres 
olykor a színház Tordán s ezen csak elke-
seredni lehet, de dühbe gurulni nem... 

— Lopás. Bencze Mihály csikszenttamási 
lakostól a brassói vasúti állomáson ismeretlen 
tettes ellopott egy csomagot; amelyben ruha 
neműek é9 más tárgyak voltak. 

— Megnyílt a Jégpálya. Vasárnap volt 
a helybeli korc.iolya-egylel impozáns jégpályá-
jának üunepélyes megnyitása. A beállott hideg 
idő rendkívül kedvez a korcsolyázó-sportnak. 
A inegnyítasou nagy közönség vett részt, külö-
nösen az ifjúság  részéről. A jég tükörsima 
éB kemény volt a korcsolyázók nom kis örö-
mére. Este a jégpálya villannyal fé.yeseu  ki 
volt világítva. A pályát esténként rendszere-
seu világítani fogják. 

— Csíkszereda épltkesésl szabály-
rendelete. A belügyminiszter Csíkszereda 
város rendezési és építkezési szabályrendele-
tét pótlás, illetve kiegészítés végett ismét 
visszaadta, mi miatt a város jó ideig nélkü-
lözni lesz kénytelen az uj szabályrendelet 
előnyeit. 

— A osiksseredal közkórház pót-
költségvetése. A bolügyminiszter a csík-
szeredai közkórház 1913. évi napi ápolási diját 
lovábbra is 1 korona 74 flllérben  állapította 
meg, illetve az ápolási dij felemelését  nem 
hagyta jóvá. Csak nehogy az ápoltak érezzék meg. 

— Hajdsa pénzhamisítók után. Körül 
belül három év óta nyotnuz á háromszékme-
gyei csendőrség egy péuzliamisitas dolgában. 
A nyomozás Bzálai Gxyergyószentmikíósra is 
elvezettek és itt megtaláltak és le is foglaltak 
egy állitólag09 pénzhamisító gépet. Egy nem 
reg ide telepedett Iparosra, Nagy Samu ci-
pészre a Háromszéken elfogott,  pénzhamisítás-
sal gyanúsított egyének terhelő vallomást tet-
tek. A csendőrség az itteni rendőrség Begitsé-
gét vette igénybe; a rendórőrmester polgári 
rubában kereste fel  a lakásán Nagy Samut 
és avval állított be, hogy Bzeretne egy bankó-
csináló gépet szerezni. Nagy nem tagadta, hogy 
ilyen gépe van, sőt örömmel egyezett bele a 
vásárba, legalább megszabadul egy olyan hol-
mitól, melynek nem tudja hasznát venni. Meg 
is egyezlek 1200 korona vételárban. Mire fize-
tésre került volna a sor, a készen álló két 
csendőr vette át a gépet gazdástul együtt. 
Nagy Samut feleségével  és a géppel együtt 
Háromszékre szálUtották, hol már 25 társát 
fogták  el. 

— A mesterséges tej. Kolozsvárról je-
lenük : Rigler Gusztaf  kolozsvári egyetemi ta-
nár kísérletei a mesterséges tej előállítása kö-
rül a legszebb eredménnyel végződtek. Nap-
ról-napra több külföldi  tőkepénzes jelentkezik 
a mesterséges tejgyártás jogának megvételé-
ért. Igy például qjsibban Chikágóból, Jeruzsá-
lemből éa Finnországból jöttek a szabadalom 
megvételére vonatkozó ^ástatok. 

— Megjutalmazó tt tanítók. A Ur. tan-
felügyelő  a hétfői  közigazgatási bizottsági ülé-
sen bejelentette, hogy az Országos Közokta-
tási Tanács Barabás Rajmund dltrói róm. kath. * 
el. iskolai tanítónak 50 korona könyvtárke-
zelői jutalomdijat engedélyesett; míg az Er-
délyi Magy-r Közművelődési Egyesület a Jó-
zsef  Főherceg nevére tett 10,000 koronás ala-
pítványból néptanítói jutalom cimén a követ-
kező tanítókat részesítette jutalomdíjban: Pa-
lanca Sándor jenöfalvi  és Sántha Albert gyer-
gyószentmiklósi róm. kath. el. iskolai tanító-
kat 100—100 kor., — Bartha István szépviei, 
Borka Lajos gyergyóremetei, Elthes András 
gyimesi, Ferencz József  karcfalvi,  Gál Márton 
dánfalvi,  Kovács Antal csikssentmiklósl, Röss-
ler Janka gyorgyótölgyesi, Székely Károly 
csíkszeredai, Veres Péter calkjenőfalvi,  Bene-
dek Ágoston gyimesi tanítókat 50—50 korona, 
végül Bakó Tamás balánbányai, Kovács Ignác 
csikverebesi, Mihály Elek csikmadarasi és 
Vadász József  bélbori tanítókat 25—25 korona 
korona jutalomdíjban. As összes kiosztott ju-
talom 800 koronát tesz ki. A pályázat felté-
telei a következők voltak: 1. Nemzetileg ki-
tett vidéken egyfolytában,  vagy több vidéken 
is kitartólag legalább 20 éven felül  teljesített 
elemi népiskolai tanítói, tanítónői eredményes 
szolgálat. 2. Analfabéta  tanfolyamok  rendezé-
sében való kitartó és nagyobb eredmény fel-
mutatása, továbbá 3., Fentiek mellett vagy 
végső esetben analfabéta  tanfolyamon  kivül is 
társadalmi, népjóléti érdemek. A 20 éven alóli 
szolgálatnál az analfabéta  tanfolyamvesetőknél 
csak az volt tekintetbe vehető, aki egy tan-
folyamban  10-nél több analfabétát  képezett ki. 

— Postai csomagok csomagolása. A ka-
rácsonyi és njévi rendkivüli csomagl'orgalom ideje 
alatt a küldeményeknek késedelem nélkül való ke-
zelése csak ugy biztosítható, ha a közönség a csoma-
golásra és címzésre vonatkozó postai szabályokat 
betartja. A csomagoknak áltálában ugy keü gön-
gyölve lenniök, hogy egyrészt a göngyölet a tar-
talmat külső befolyás  ellen megvédje, illetőleg, hogy 
tartalmukhoz a burkolat éa a pecsétek megsértése 
nélkül hozzáférni  ne lehessen, másrészt, hogy a 
tartalom más küldeményekben Bzállitás közben kárt 
ne tehessen. Különösen szem előtt tartandók a kö-
vetkezők : 1. Pénzt, ékszert, más tárgyakkal egybe 
csomagolni nem szabad. 2. Csomagolásra faláda, 
vesszőből lout kosár, viaszos vagy tiszta közönsé-
ges vászon, kisebb értékű és csekélyebb sulyu tár-
gyaknál pedig erős csomagoló papír használandó. 
Vászon vagy pepirburkoltftal  biró csomagokat, göb 
nélküli zsineggel többszörösen és jó szorossan át 
kell kötni, a zsineg keresztezési pontjain pedig 
pecsétviasszal kell lezárni. A pecsételéshez csak jó 
míuőségü pecsétviasz és vésett pecsétnyomó hasz-
nálandó. S. A címzésnél kiváló gond fordítandó  a 
címzett vezeték- és keresztnevének, vagy más meg-
különböztető jelzések (pl. iijabb, iiiősb, özvegy, stb.) 
továbbá a címzett polgári állásának, vagy loglal-
kozásának és lakhelyének pontos kitételére; a 
Budapestre és Bécsbe szóló küldemények cimiratai-
ban ezenkivUl a kerület, utca, házszám, emelet éa 
ajtó jelzés stb. kiteendő. A rendeltetési hely tűze-
ted jelzése (vármegye) s ha ott posta nincs, az utolsó 
posta pontos és olvasható feljegyzése  különösen 
sznkségeB. 4. A címet magára a burkolatom kall 
írni, de ha ez nem lehetséges, ugy a cím fatábláos-
kára, bőrdarabra, vagy erős lemezpapírra írandó, 
melyet tartósan a csomaghoz keli erősíteni. A papir> 
lapokra irt címeket mindig egész terjedelmében kell 
a burkolatra felragasztani.  Felette kívánatos, hogy 
a feladó  nevét és lakását- továbbá a cimirat összes 
adatait feltüntető  papírlap legyen magiban a cso-
magban is elhelyezve arra az esetre, hogy ha a 
burkolaton levő cimirat leesnék, elveszne, vagy pe-
dig olvashatatlanná válik, a küldemény bizottsági 
felbontása  utján a jelzett papírlap alapján a oaoma-
got mégis kézbesíteni lehessen. Kívánatos továbbá* 
hogy a feladó  saját nevét és lakását a osamagoa 
levő cimirat felső  részén is kitüntesse. 5. A csoma-
gok tartalmát agy a cimiraton, mint a szállítólevé-
len szabatosan és részletesen keü jelezni. Buda-
pestre és Bécsbe szóló élelmiszereket, illetve fo-
gyasztási adó alá eső tárgyakat (hnsnemü, ssesaefl 
italok stb.) tartalmazó csomagok cimirataíra, nem-
különben. az üyen csomagokhoz tartozó azáilitó-le-
veleken a tartalom, minőség és mennyiség szerint 
kiírandó (pL szalonna 2 klgr., egy pulyka 3 klg, 
2 liter Lor, stb.) A tartalom Uy részletes megje-
lölése fogyasztási  adó kivetés szempontjából szük-
séges és a gyors kézbesítést lényegesen előmoz-
dítja. Kolozsvár, 1912. november 14. Dernyai s. k. 

— Gazdák figyelmébe.  A folyó  ér 
őszén uralkodott kedvezőtlen időjárás miatt 
as őszi v e t é B e k elmaradásával nagyobb meny-
nyiségü tavasz buza, tavasz rozs es bükköny 
vetőmag szükséglet fog  beállani, minek foly-
tán felhívjuk  gazdáinkat, bogy a kiknek eladó 
uvaBzbuza, tavaszrozs és bükköny vetőmagjuk 
van, azt egyesületünk irodájában (vármegye-
ház) akár személyesen, akár levelezőlapon 
azonnal jelentsék be. Kisebb mennyiségű kési-
letek is bejelenihetók, minden kötelezettség 
nélkül. A bejelentésben az eladó készlet men-
nyisége (hektóliterben) és annak 1913. év 
január 15-ikén leendő átvétel ára közleadé. 
Csíkszereda, 1911. december 4-éa. Caikvár-
megyei Qasdasáji Egyesület. 
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— A tolvaj bolgár. Hétfőn  délután 8 
Arakor a brassói rendireégtál távirati meg-
keresés érkezett a csíkszeredai reodórkapi 

•tányhoz, hogy a Brassó felól  jövő vonat ér-
kezésénél egy megszökött bolgárt tartoztasson 
le, ki 440 koronát lopott. Egyben részletes 
személyleirást is adott. A távirat nagy kons-
ternációt keltett, mert az érkézé vonatot rend-
őrség és csendőrség nagy apparatussal várta. 
A vonat berobogott, do az adott személyleírás 
ntán nem találták fel  az állítólagos bolgárt és 
igy az utasok tovább utazhattak. 

— Nagy fAldosnszamlas.  Udvai hely vár-
megye kureszturi járásában Firtosmartonos és 
Enlaka között egy hegyoldal a mult héten 
megcsuBzamlott mintegy 400 holdnyi terttleten 
s messzire befutott,  ugy, bogy a Martonos mel-
letti nagy mélységU árkot teljesen betöltötte 
s ez árokban folyó  vizet feldugva,.a  martonosi 
gyümölcsösöket víz alá temette. A csuBzam olt 
föld  a Firtosmartonos és Enlaka közötti ut-
testet 1 kilométernél nagyobb helyen eltemette 
s a mult évben épített kőhidat is megsem-
misítette. 

— Halálozás. Csikbánkfalvi  Darvas János 
Csikszentgyörgy egyházközség gondnoka folyó 
hé 6-án 79 éves korában Bánkfalván  meg-
halt. Temetése vasárnap általános részvét 
mellett ment végbe. 

— Kőzadók befizetésének  elhalaac-
tása. A pénzügyminiszter szoknak a fóldmive-
léssel foglalkozóknak,  akik az esőzések által 
nagy mérvil kárt szenvedtek, megengedte, hogy 
köztartozásaik befizetését  a f.  év végéig el-
halaszthassák. Azoknak pedig, a kik időleges 

• fizetési  képtelenségeiket igazolják, ha az iránt 
folyamodnak,  köztartozásaik befizetésének  a 
jövó évi október l-ig leendő elhalasztását is 
engedélyezi. 

F. E. 
Szerkesztői üzenetek. 

Nyomdába adtuk. Jönni fog. 

Valódi 

I N A U C S U K - C I P O S A R O I t 
D O B O Z A , 

M I N Ő S É G E -
A R A N Y 

Szám 963—1912. vgrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1681. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. Járásbíróságnak 
1910. évi V. 203. számú végzése következ-
tében dr. Nagy Jenő Ügyvéd által képviselt 
Szvoboda Miklós mint Székely Népbank epted-
ményeeee javára 298 korona s jár. erejéig 1912. 
évi április hó 8-án foganatosított  kielégíteni 
végrehajtás utján le éB felUlfonlalt  és 3600 
koronára becslllt következő ingóságok, u. m.: 
házi bútorok stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  V. számú végzése folytán  21)8 
korona tőkekövetelés, ennek 1909 evi szept. 
hó 11 napjától járó 6'/. kamatai, '/.'/„ váltó 
dij és eddig összesen 73 korona 55 fillér 
ben biróilng már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedő lakásán Csíkszeredában 
leendő megtartására 1912. deo. 30-tk nap-
jának ^délutáni 4 óraja határidőül kitüze-
tik eu ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok nz 1881. évi LX. tc. 107. és 108 §-: i 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöb-
bet ígérőnek, szílkség esetén becsáron alul is 
el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912- évi december 
hó 3. napján. Keresztes Gyula, 

kir. blr, végrehajtó. 

. â . l a s J o ' b ' b n . a l c e l l s a a e r t 

Errike l ino leum 
padló fénymnz.  — Egyedüli raktár: 

NISZEL JAKAB 
vegyeskereskedóse, Cslkssereda. 
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FEKETE VlIiPS 
illatszer- és pipere-
üzletében kaphatók 

a legszebb karácsonyi 
és újévi ajándékok. 

• X X X X X X X X X X X X X X X 9 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
minden betét után jövő hó l-től 
kezdődőleg további intézkedésig 

5°|o KAMATOT ÉS AZ APÓT IS FIZETI. 

• 

Takarékos háziasszony, 
otthon készíti likörjeil, miáltal 
jobbat, szebbet, tisztábbat és ol-
csóbbat kap mintha készen venné. 
KCvetkeiő likőr euent l .k kaphatók 
Állasok, Kárpáti keaerfl, 
Barack, távé, 
Caoao, Kömény, 
CiúaárkOrto, Maraaohinó, 
Ckartreiue, Meggy, 
Cnrakao, Ham, 
Dió, Vadam UkSr, 

Vanillia. 
Ára egy üvegnek hasanálatl ntaní-

t á su l eo IIIMr. 9—50 

AmerUai 
ual megszOuLetll 

foKCseppek  a fogfájást  azon-
lüuLetlb. — Saját kéHzitésQ 

Hrutliolos sdsborszesz a legjobb házi-
ezer. — Llllorotej creme, Bzappan és 
pudcr a legjobb és lecArtalinatlanabb 

kéz- és aroápolo szorck. 
Valódi angol, francia  én liazal Illat-
Bzcrek, óriási v&lasztékban kaphatók 

BARLA DEZSŐ 
gyógyszerésznél, Csíkszereda. 
Postai reiidelésok azon ual intéztetnek. 
10 koronán fölüli  rendelésűéi franco. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat : 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarokban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos v&sznakban. 

Szolid kiszolgálás I Legolcsóbb árak 1 
33-50 

Szám 1912. V. 648/2. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulirott Munkásbiztositó Pénztár járulékai-

nak felbajfásával  megbízott végrehajtó az 1891. 
évi LX. t.-c 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó'Pénztár javára 3733 korona 22 
fillér  s járulékai erejéig 1912. évi október hó 
5-én foganatosított  végrehajtás alkalmával le-
foglalt  és 5547 korona 60 fillérre  becsült kö-
vetkező ingóságok _ u. m. 7068 drb különböző 
mérelü deszka nyilvános árverésen eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyótölgyes község 
házánál leendő megtartására 1912. évi december 
hó 28-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
évi 108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mel-
let a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becs-
áron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások le- és felülfoglaltatták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. g-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
VITOS FERENC, 

k. Ttfiehaltó. 

A nagyérdemű közönség be-
cses tudomására hozom, hogy 
folyó  évi október hó 1-én 
Gyergyószentmildóson a Merza- és 
Bocsálnczi-féle  házban, vezetésem 
alalt a l eg jobb készültséggel 

„ANGOL URI SZABÓSÁG'1 
cég nyílik meg, mely abban a 
helyzetben lesz, hogy a legma-
gasabb igényeinek megfeleljen. 
A nagyérdemű közönség szíves 
pártolását kérve vagyok. Kitűnő 
tisztelettel JJgfj  JJjfl  férfi  szabó. 

Szabó Lajosue 
C S Í K S Z E R E D A , 

K O S S U T H 

hölgyfodrász  és hajmunka ter-
mében mindennap délután 
hygienikus fejmosás  villany-
száritással (ineleglevegővel). 
L A J O S - U T C A . 

2 -

EL3Ő MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANGSZERGY.ÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
ca. és kir. udvari szállító, színházuk, zenedék, hadaereg sth. szállítója, a Rákóczi táro-
gató p* H hang fokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchid-u. 5. Gyár: Öatöhai-u. 2. 

Ajánlia a saját gyárában készült húros, vonós, fu  vó és Qtó 
haugszeroit ós uzok alkatrészeit, Quiuttiszta húrokat. 

Hegedűk 3, 4. b, 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelés 
Rzerint. — Tarogatő röpefából,  ujezQst billentyűre) és is-
kólával 30 forinttól  feljebb.  — Harmon :kák legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 2.50, 3, 4, 5 frttól  feljebb.  KQlöule-
gesség acélhaugu hangverseny harmouikák, saját minták. 
BTOWASSEB a hangfokozo  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegudü vagy gordonka jobb, erősebb én lá-
gyabb hangot nyer (biztos siker) hegedűbe javítással 4 frt 
Harmónium vilaghirO legjobb gyártmány 65 írttól feljebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken külöuleges szakszerű 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljes felaae-
reléee előnyös feltetelek  mellett, jutányos árban, elismert 
kitűnő minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

Magyaróra a ág legnagyobb vonós óe fuvóa  hangaserek gyára általánosan a legszolidabb kiszól-
14— gálás rol elismerve. — Arjegyatk kívánatra Ingyen és bérmentve. —20 

*o 

= Q Vidéki megrendeléseket a megrendelés napjan foganatosítom. 

Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

L E G Ú J A B B D I V A T S Z E R I N T I 
:: :: N Ű 1 DL 5 2 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. 
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13- Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján azonnal foganatosítom. 
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Szám 1912. V. 640/2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékai-
nak felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. 
évi LX. L-c. 102. g-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 610 korona 10 
fillér  s járulékai erejéig 1912. évi október hó 
5-én foganatosított  végrehajtás alkalmával le-
foglalt  es 723 korona 80 fillérre  becsült kő-
vetkező ingóságok u. m. 1034 drb. deszka 
nyilvános árverésen eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyótölgyes község-
házánál leendő megtartására 1912. évi december 
hó 28-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai érteimében készpénziizelés mellett 
a legtöbbel ígérőnek szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások le- és feldlfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 1Í3. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
VITOS FERENCZ, 

k. végrahajlA. 
Szám 1912. V. 651/2. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékai-

nak felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 1146 korona 40 
fillér  s járulékai erejéig 1912. évi október hó 
7-én foganatosított  végrehajtás alkalmával le-
foglalt  és 1600 koronára becsalt következő 
ingóságok u. m. 4000 drb deszka nyilvános 
árverésen eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyóborszék község-
házánál leendő megtartására 1912. évi december 
hó 30-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett 
a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
VITOS FERENCZ, 

k. Téfrekajló. 

Szám 1912. V. 644/2. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékai-

nak felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. 
évi LX. L-c. 102. §-a értelmében ezennel kftz-
hirré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 233 korona 47 fil-
lér s járulékai erejéig 1912. évi október hó 
7-én foganatositotl  végrehajtás alkalmával le-
foglalt  és 1400 koronára becsült következő 
ingóságok u. m. lovak nyilvános árverésen 
eladatik. 

Mely árverésnek a Gyergyótölgyes község-
házánál leendő megtartására 1912. évi decem-
ber hó 28-ik napjának délelőtti 9 órája ha-
táridőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások le- és felülfoglaltatták  és azokra kielé-. 
gitési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
VITOS FERENCZ, 

k. végrehajtó. 
Szám 1912. V. 611(2. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékai-

nak felhajtásával  inegbizott végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai KeiUleti Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 2733 korona 98 
fillér  s járulékai erejéig 1912. évi szeptember 
hó 26-án foganatosított  végrehajtás alkalmával 
lefoglalt  és 2875 korona 60 fillérre  becsült 
különböző méretű deszka nyilvános árverésen 
eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyószentmiklós város-
házánál leendő megtartására 1912. évi deccm 
ber hó 20-ik napjának délelőtti 11 órája határ-
időül kitüzetik es ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, liogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is cl fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások le- és felülfoglallatlák  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
VITOS FERENC, 

k. ««gretujtó. 
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Szabad órák alatt 
— (Elbesiílések ét taMvoi ipitoigok) 

11ÍT A 
KÉMENES ANTAL 
= főgimnáziumi  tau&r. -

Ara 3 korona. 
Megrendelhető : V á k á r L., 
könyvkereskedőné l és a 
s z e r z ő n é l , Csíkszeredában. 

Szám 54—912. kl. 2-2 
Hirdetmény. 

Alulírott birtokossági jegyző ezen 
oel közhírré tesz!, hogy Csikmadaras 
közbirtokosságának tulajdonát képező 
ós a csikmadarasi második határrész-
ben fekvő  legelők és kaszálok a jövő 
1913. évre esetleg több évekre is 
Csikmadaras községházánál' 1012. évi 
december 27-én délelőtt 8 órakor 
tartandó nyilvános árverésen foguau  a 
legtöbbet Ígérőknek haszoubérbe adatni. 

Erre á r v e r e z n i száudékozók oly 
figyelmeztetéssel  hivatnak meg, hogy 
az árverezni szándékolt ingatlanok ki-
kiáltási árának 10'/, át az árverés meg 
kezdése előtt kötelesek lesznek kész-
pénzben az árverési bizottság kezéhez 
letenni, mely bánatpénz az utolsó rész 
let törlesztésébe fog  beszámíttatni, ezen-
felül  kötelesek lesznek árverezők a 
feltartott  ingatlanok után járö évi ha-
szonbér elsu negyedévi részletét kész> 
pénzben a bizottság kezéhez azonnal 
lefizetni. 

Ai árverési feltételek  Csikmadara 
son a birtukussági jegyző, lakáson a 
hivatalos órák alatt bárki által is meg-
tekinthetők. 

Csikmadaras, 1912. december 1-én 
Péterfly  Lukács, 

birtokorisági jegyző. 

^AÜ'MKMRMi' Mi' Mi' Ml' MU.Mi-̂ U' MJ'>il'.*Ü' Sí' Mi'.Mi' 

Szőnyegáruház. 
Szőnyegek, Linoleum, 

Függönyök, 
legnagyobb választékban, pos-
tai megrendelések azonnal el 

lesznek intézve. 
Tel lmann & Speil 
— Brassó, Búzasör 8. — 

9-30 
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ZSÖGÖN ZOLTÁN 

Régi versek: 
cimli könyve, melyet 
MÁRTON FERENC 
művészi rajzai dUzitenek 

a legkedvesebb karácsonyi 
és újévi ajándék. 
Á r a 3 korona. 

Megrendelhető Vákár L., könyv-
kereskedésében, Csíkszereda. 

• 
• 

• • 

• • • 

• 

NAGY KARÁCSONYI 0CCASI0 MÁR MEGKEZDŐDÖTT. 
R a k t á r o n lévő d i s z k a l a p o k j a n u á r hó 10-ig 
karácsonyi és újévi occassio áron árusittatnak. 
• S l © Kezdet t kézimunkák kiárusittatnak. 

Alakitások, díszítések,  javítások a legolcsóbb árban számittatnak, ízléses kivitelben. 

PUHA NEMEZ KALAPOK. 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

R nagyérdemű közönség minden vételkényszer nélkül 
szíveskedjék üzletemben m e g g y ő z ő d é s t szerezni. 

Kiváló tisztelettel MÁTHÉ JÓZSEF nöi divatkalap üzlete. 
l(ét koronán felüli vásárlásnál egy díszes falinaptárt ajándékozok. 

o 

• 

• 

— • • • — — • • • — • • • • • • • 
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REISZ MIKSA m n ^ I j S S ^ T 
S a j á t k é s z i t m é n y ü , k i v á l ó m i n ő s é g ű m o d e r n a s z t a l o s é s k á r p i t o z o t t b ú t o r o k j u t á n y o s á r b a n . M ű i p a r t e i v e z é a r a j z i r o d a . 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát I 

Felhívom a figyelmét  a t botor- 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 H a t , úgymint: 

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IRODAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK ÉS MADRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  gramtiţonok  én temetek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elarusitva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi Jótállást vallalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gramafonokat40  K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

f  VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS GRAMAFONOK-
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a legjutá-
nyosabb árért  eszközlök,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 
A c k e r m a n n Ignácz. bú to r - és v a r r ó g é p n a g y r a k t á r a 
Csíkszereda, Kossuth L-utca 9. sz. (Lukács Juliska-féle  bérpalota). 

Üzlet megnyitási jelentési 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget ez uton is értesiteni, hogy 

C s í k s z e r e d á n , A p a f f y M i h á l y - u . 4 s z . a . f i ó k ü z l e t e t n y i t o t t u n k 
és kérjük t vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tllkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a nagyérdemű 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes t isztelettel: 

S I 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 .SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, hogy megfelelő 
helyen vásároltassanak 

Figyelmeztetés. Az összes 
más üzletek álul „SINGEB-
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetnek után készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeiuk mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban Is 
messze elmaradnak. 16—52 

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltönunkákat elvállalok. 52 
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K O L L A f 
SorlemezSF 

5ZAGTAIAN FEDEU 

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

t e t ó f ö d é l l e m e z e 

végtelenül tartós. 
R é g i z s i n d e l y tetők átfedésére 
^ ^ B m kiválóan alkalmas, m ^ m m 

Sem mázolni sem mészlivel bevonni nem kell. 
K a p h a t ó : 1 -

N A G Y M I H Á L Y S Á N D O R 
építési anyagkereskedőnél, Csíkszereda. 

Ţ Ţ Ţ V | í r i Ha ö n súlyt helyez egészségére, 
11 n A M l 2 2 4 a k a r ' a ' h 0 E y í ö átnézése legyen, 
U l l l l l l l I Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK D R É N E R - S Ö R T I6YÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fflszer-  és csemegekereskedésekben. 

F d r a l c t A r O B U E r r á j r i n o g - y o r é s z é r e : 

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

csakis özv. Nagy Istvánné „ Z ö l d f a "  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti é t terembe kapható. 

(151 47 52 í 
es 

L u d a p e s t , Váczi-körut 53 sz. 
— = Alapítási év 1884. = 

S z a b a d a l m a z o t t Ven tzk i 
g ö z t a k a r m á n y f ű l l e s z t ö 

65,100,100,300 és 620 liter űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc a l a t t 

Hordozható páMaTozö ostök:. 
100- 400 liter űrtartalom. — Az u j 
szeszadótörvény előirasai szerint. 

Ango l m a r h a - és lőny i ró-
gépek és o l lók. 

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

C í 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 PICRER-FELE GYORSMELEGITO 

cserépkályha,  különösen hálószobák  és ebédlök  részére 
ajánlom gyorsmelsgltA agyag-kalyhaimat, melyek azon kiváló 
tulnjdonsaegal birnak hogy oly gyorsan fűtenek,  mint a vas-
kályhák, de a melegséget ép ugy. mint az eddigi cserepkály-
hiik. hosszú ideié megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
fÜtőképesig  PH jeentéksny tüzelőanyag megtakaríts* kezes-
ssgs mellett készttetnek. Ezen gyorsmelegitó kályháim a vas-
és cserepkalyha összes előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

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

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaks- és szénfüteBre  gyors-
melegitő Dauerbrand-betéttel látom el. — Takarektlizhelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kívántatnak-e. Takarék-
tUzbelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból le-
bér, márványozott és kék csempék készülnek Azoknak' ára 
nagyság es kivitelük szerint állapittatik meg. Felvilágostt.is-
B a l '8 e" szívesen szolgál az érdeklődő közönségnek, vala-

mint a kályha és csempe mintákkal is =. 

Hosszurovó Cement Födélcserépl 
m a l d n e m h a t á r t a l a n ta r tAssácrn liTpn lrj tn»«A i x j s . . . . . . I X 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 
m a j d n e m h a t á r t a l a n t a r t ó s s á g u , I g e n könnyf l  f ö d ő a n y a g ,  o l c s ó á r o n k a p h a t ó 

•mm Portland cementgyárnál, Kugler és Társai, Brassóban. sz. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




