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Hirdetési dijak a tegotosóbban oámltutnak 

Kéairatok nem adatnak viaau. 

Hogyan pártolják külföldön 
— az ipart? 

Alig létezik ügy, mely nálunk olv 
sok port vert volna fel,  mint az iparpár-
lol.isi mozgalom. 

Hangulatos újságcikkek sokaságából 
tulipán — jelvényig, mily nagy, mily 

viszontagságokkal teli utat tett meg ez 
mozgalom ! A jó mag elhullott, de nem 

kelt ki belóle kalász! Tulipán, szép, tarka 
tulipán igen, de ez is szegényke, csak-
hamar elsatnyult, elpusztult, elveszett a 
ieledékenység homályába. 

Érdemes megfigyelni,  hogy ezzel szem-
ben miként pártolja iparát a külföld.  Ér-
demes már azért is, mert hasonló jó-
hangzásu felhívásokat  bátran nálunk is 
lehetne kibocsátani, és ki is bocsátanak, 
csakhogy azzal a csekély különbséggel, 
hogy az ilyen felhívásoknak  külföldön 
foganatjuk  van, mig nálunk érdekes és 
kevésbbé érdekes olvasmánynál egyebet 
nem képeznek. 

A német kereskedelmi segédek egye-
sülete a kővetkező felhívást  intézte tagjai-
hoz: Ugy a vásárlásnál, mint az eladás-
nál a német gyártmányokat tervszerűen 
pártolni kell. Nem közömbös, vájjon angol 
vagy német gép lesz eladva. A német 
gépen német munkások dolgoznak és 
keresnek, de keresnek rajta német keres-
kedők és vállalkozók is. Minél többször 
és minél többet keresnek, annál jobb az 
nemcsak maguknak, hanem valamennyi-
ünknek. Mert hisz a keresett pénz nem 
lesz elásva, hanem ezer uton halad to-
vább. Ruhákat, jobb élelmiszereket, köny-
veket, fényűzési  cikkeket vásárolnak érte, 
melyeket csekélyebb kereset mellett nem 
vásárolnának. Igy minden márka, mely 
külföldre  vándorol, veszteséget jelent, 
mert ha az ország határain belül maradt 
volna, hasznot nyújtott volna nemcsak a 
figyelmen  kivül hagyott német konkurrens 
nek, hanem annak munkásainak és alkal-
mazottainak is, sőt a hazai kereskedők-
nek, kézműveseknek és gazdászoknak, 
de még végül közvetve annak az egyén-
nek is, aki pénzét szivesebben küldi kül-
földre,  semminthogy azt idehaza hagyná 
tovább gurulni. 

Mily gyakran fordul  elő, hogy keres-
kedésekben valamely cikk különös aján-
lásaképpen hangoztatják, hogy az „an-
gpl gyártmány!" Soha, semmi körülmény 
között sem volna szabad német nemzeti-
ségű eladónak cikkét ilyképpen .ajánlani*. 
Az ő kötelessége első sorban német 
gyártmányokat árusítani. Csak hogy ha 
ez lehetetlennek mutatkozik, jöhetnek 
sorra a külföldi  gyártmányok. 

Minden árusító, aki egyesületünk tagja, 
tekintse szilárd elvéül, hogy mindenkor 
egelébb német gyártmányokat kínáljon. 
Általában tíz eset közül, háromban, ötben, 
sót kilenc esetben is az árusító befolyást 
gyakorolhat arra, hogy mit vásároljon a 
vevő. Használjuk fel  e hatalmunkat! De 

többet is tehetünk: Buzdítsuk társainkat 
hasonló eljárásra! Gyakoroljunk befolyást 
főnökeinkre  is, kik kétségtelenül pártolni 
fogják  ez irányú törekvéseinket. 

Akinek beleszólása van a vásárlásnai 
is, az természetesen még tovább mehet: 
Gondoskodhat arról, hogy külföldi  árul 
csak akkor szerezzenek be. amikor már 
nem lehet, vagy csak kevésbbé jutányo-
sán lehet német árut kapni. Épp ugy, 
mint az elárusító, a nagykereskedő alkal-
mazottja is fejthet  ki hazafias  tevékeny-
séget, sőt alkalomadtán az iparra is gya-
korolhat befolyást.  Persze nehezebb meg-
hallgattatásra találni a nagyobb üzentek-
nél, hol sok egyéb körülményre is kell 
tekintettel lenni. De azért ezeknél tete-
mesebb összegek is forognak  szóban. — 
Megérdemli tehát a fáradságot,  hogy a 
nagykereskedésben alkalmazott kereskedő-
segéd éveken át fáradozzék  azon, hogy 
oly árut, melyet eddig külföldről  szerez-
tek be, ezentúl hazai forrásokból  ve-
gyenek. 

A jeles felhívásnak  ez a lényege. Ki-
tűnik belőle első sorban, hogy a német-
országi kereskedelmi alkalmazottak ráér-
nek a hazafiassággal  is foglalkozni,  mert 
nem köti le minden gondolkodásukat, 
minden gondoskodásukat helyzetük javí-
tásának kérdése, miből ismét az követ-
kezik, hogy helyzetük jobb, mint a mi 
kereskedelmi alkaimazottainké. 

Azután meg jellemzi ez a felhívás  a 
németek élelmességét, mely nem merüi 
ki számtalan hazafias  felbuzdulásokban, 
melyeket jó szivvel meghallgatnak és el-
olvasnak, anélkül, hogy azoknak egyéb 
hasznuk volna, egyéb hasznuk lehetne. 
A németek nem kerítenek nagy fenekel 
iparpártolási mozgalmuknak, nem értekez-
nek, szaktanácskoznak nyakra-főre,  nem 
szónokolnak, hanem ott fognak  az orvos-
láshoz, ahonnan biztos eredményre szá-
mithatnak, a kereskedelmi alkalmazottak 
pártfogását  veszik igénybe a hazai gyárt-
mányok kelendőségének biztosítása érde-
kében. Tudja Pál, mit kaszál. A német-
országi kereskedelmi alkalmazottak egye-
sületének több, mint 120000 tagja van, 
akik annyira szolidárisak, hogy a közre-
bocsátott felhívásnak  feltétlenül  fényes 
eredménye lesz. 

Okulhatnának a magyarok is belőle! 

Templomunk Ugye. 
Régen égető kérdése városunknak 

templomunk ügye. Ismeretes, hogy a je-
lenlegi, mintegy '50 éve épített templom 
városunk rohamos fejlődése  és népese-
dése következtében a majdnem tiszta ka-
tholikus város közönségét nem képes be-
fogadni,  mely körülménynek napról-napra 
ijesztőbb következménye az, hogy a ka-
tholikus hivek a templombajárástól el-
szoktak. Ez a körülmény maga után vonja 
a vallási és lelki élet elhanyagolását, me-
lyen csak egyetlen mód van segíteni: egy 

modern ,a hivek befogadására  képes temp-
lom épitése. Ennek pedig utolsó órája ütött. 

Városunk katholikus hivői harminc év 
óta foglalkoznak  egy uj templom építésé-
nek gondolatával. Magával tiozta ezt a 
bekövetkezett idők kényszerítő követel-
ménye, mert kicsiny templomunk legfel-
jebb kétszáz hivő befogadására  képes, ho-
lott Csíkszereda tulnyomólag katholikus 
közönsége ma a 4()im lelket meghaladja. 

Az első lépést egy uj templom építé-
sére Csíkszereda néhai képviselője Már-
kus István tette meg, ki teinplomépitésre 
egy pár ezer koronát hagyományozott. 
Az összeg gyümölcsöztetvén, ina mintegy 
30,000 koronát tesz ki. Ez azonban egye-
diili alapja uj templomunknak, mert egy-
házközségünknek e célra fordítható  más 
vagyona nincsen. — Igy tehát könnyen 
érthető, hogy a templomépítés ügye 
ugyancsak nehezen halad előre s ha az 
illetékes tényezők segitó karjukat nem 
nyújtják, uj templomra beláthatatlan 
időkig nem számíthatunk. 

Dr. Ujíalusi Jenő városunk agilis pol-
gármestere kezdettől fogva  foglalkozott  az 
eszmével s annak megvalósítása éideké-
ben fáradhatatlanul  dolgozott. Sikerült is 
neki a kissé elaludt ügyet felvenni  és a 
kezdő lépéseket megtenni. Mint a temp-
lomépitő bizottság elnöke, a bizottság 
üléséből előterjesztést tett gróf  Majláth 
Gusztáv Károly erdélyi püspökhöz, hogy 
a templomépitést az erdélyi róm kath. 
status legye lehetővé egy tekintélyes ösz-
szeg adományozásával, miután ez az egye-
düli mód a terv keresztülvitelére. A róm. 
kath. status igazgatótanácsa az előterjesz-
tést tárgyalás alá vévén, nem zárkózik el 
az elöl, hogy a csíkszeredai uj templom 
építésére egy tekintélyesebb összeget ado-
mányozzon, az összeg mérve felöl  azon-
ban mindaddig nem nyilatkozik, mig az 
uj templom tervei és költségvetése be nem 
terjesztetnek. Örömmel üdvözöljük a sta-
tus igazgatótanácsának ezen jóakaratú ha-
tározatát, mely reményt nyújt Csíkszereda 
katholikus közönségének arra, hogy Isten 
dicsőítéséhez méltó és a hivek befogadá-
sára képes templomot rövid időn belől 
építhetünk 

A leirat tárgyalására a templomépitő 
bizottság több ülést tartva, újra akcióba 
lépett. F. évi október 5-én ülést tartott, 
melyen a bizottságot újra megalakította, 
illetve a bizottság kiegészítette magát. El-
nök lett dr. Szekeres József  plébános, 
társelnök dr. Ujfalusi  Jenő polgármester, 
alelnökök Kovács Antal ny. árvsz. elnök 
és id. Dávid Ignácz főgondnok  és pénz-
táros, titkár dr. lmecs János ügyvéd, jegy-
zők ifj.  Hajnód József  és dr. Dávid László. 
Bizottsági lagok: Darvas Béla, dr. Dc zi 
Kálmán, dr. Fejér Antal, Gál József,  Ge-
cző Béla, Hajnód Ignácz, Merza Rezső, 
Orbán János, Pap Domokos és Veress 
Árpád. Alakíttatott egy hölgybizottság is, 
melynek elnökéül egyhangúlag megválasz-
tották főispánunk  nejét Gyalókay Sándor-

nét, kit a tisztség elfogadására  deputáció 
kér fel.  Titkár lett dr. Gaal Endre és 
jegyző dr. Élthes Gyula. 

Az újonnan megalakult bizottság f. 
hó 7-én dr. Szekeres József  elnöklete mel-
lett ülést tartott, melyen beható eszme-
cserék folytak  a kezdő lépések megtétele 
iránt. A bizottság permanenciában marad 
s remélhetőleg már a legközelebbi jövő-
ben munkálkodásáról végleges eredményt 
fog  felmutatni. 

A z örmény püspökség felállítása. 
Egy országos érdeklődést keltő deputáció 

járt mull hó 28-án Zichy János gróf  vallás- és 
közoktatásügyi miniszternél átadni egy memo-
randumol, melyben az örmény katholikus püs-
pöki szék felállítását  kérik Szamosujvár szék-
helylyel és az örmény katholikus egyház fő-
rendiházi képviseletét, illetve ennek novelláris 
uton való becikkelyezését, ugy, hogy a főren-
diházban az örmény püspök legyen az egyház 
képviselője. 

Az örmény püspökség kérdése minket igen 
közelről érdekel, mert hisz az örmények vár-
megyénkben tekintélyes számban vannak kép-
viselve s köz- és társadalmi életünk igen je-
lentékeny munkásai. A csiki örmények képvi-
seletében a küldöttségben részt vett Faraó Si-
mon szépvizi plébános is. 

A püspökség kérdésével kapcsolatban nem 
lesz érdektelen egyet-mást felemlíteni. 

Magyarországon közel lizezer örmény la-
kik, de eltekintve számuktól, az örmények kí-
vánsága jogos és méltányos, mert az Erdély 
és Magyarország tényleges egyesítéséről szóló 
1867. évi \LI1I. törvénycikk 14 szakaszában az 
örmény katholikus egyház önkormányzala biz-
tosítva van. A közvélemény és magyar sajtó, 
mely mindig elismerte a magyar örménység 
igaz hazafiságát,  szimpatikusán fogadta  min-
denkor törekvéseiket. 

A püspökség felállításával  kapcsolatban igen 
sok intim természetű dolog került felszínre, 
melyeket eddig elhallgattak. Igy például a Pesli 
Hírlap egyik száma a következőket írja: 

1867-ben. mikor az önkormányzati szabad-
ságol az örmény egyházra is kiterjesztették, 
egy nemes férfiú,  Lukácsi Kristóf,  közel het-
venezer forintot  adományozott a püspöki szék 
felállítására,  azzal a meghagyással, hogy ha ez 
liz év alatt nem történne meg, az erre szint 
összeget egy fiuárvaház  építésére és árva ör-
mény gyermekek nevelésére fordítsák.  Ekkor 
az örmény plébániák a püspöki szék visszaál-
lítását megkérelmezték, de kérvényükre választ 
nem kaptak. 

Gajzágó Salamon államszámvevőségi elnök 
közbenjárására 1882-ben kieszközölték,bogy Ó 
felsége  szignalurával ellátott sürgetőt küldött 
a kultuszminiszteéhez, Trefort  miniszter azon-
ban az interveniáló Gajzágó Ferenc kolozsvári 
ny. táblabíró, Szamosujvár akkori követe előtt, 
szokott nyíltságával jelentette ki, hogy az ör-
mény püspöki széket nem állithatják fel.  Egy-
részt, mert rendkívüli pénzáldozatba kerül, más-
részt pedig azért sem, mert Fogarassy Mihály 
erdélyi pUspök — amint az aktához csatolt 
több ivre terjedő véleménye igazolta — nem 
akarja legjobb hiveit fenhatósíga  alól kibo-
csátani. 

Trefort  ezek alapján tudomásul adta, hogy 
az' elmondottak szellemében teszi meg jelenté-
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UJ UZLÜ1! FÉRFI-, NŐI- ÉS (ÍYERMEKRUHA NA6Y ÁRUHÁZÁRA UJ UZLM! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült OrDnwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltőnyök,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb Gyermek felöltökben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltők,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig kfllönlegesség.  Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási választék gyermek és flu  ruhákban. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 28 
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sct Ó felségének  és a kérelmezőknek nem ad 
választ, amíg a tíz év elmúlik, amikor a Lu-
kácsi-végrendelet szerint cselekedhetnek már és 
a hagyományozott pénzt az árvaházra fordít-
hatják. 

Gajzágó Ferenc megbízóival közölte a le 
hangoló információt,  de akiknek elmondotta, 
azok a kedélyeket nem akarták izgatni és ezért 
azt tovább nem adták. A titkot megőrizték, 
halálukkal sírba vitték és igy a fiataloknak  — 
akiknek a válaszról tudomásuk nem volt — az 
örmény pilspöki szék visszaállítása kedvenc és 
ápolt eszméjük maradt. 

De minthogy a körülmények Trefort  óta 
sem változtak, az egykori indokolás ma is alap-
j st lógja képezni a visszautasításnak. A szen-
záció 'ellát az, hogy az örmény püspöki szé-
ket nem állítják fel.  A küldöttség vezetői ezt 
nagyon jól tudják és miután ezen változtatni 
nem lehet, törekvésük nem is a püspökségre, 
hanem arra irányul, hogy egy vikáriust és a 
mindenkori tőgondnok személyébe való főren 
dilijei képviseltelést nyerjenek. 

Illetékes tájékozást adott az örmény szár-
mazású Lukács György v. b. t. t. orsz. képvi-
selő, volt vallás- és közoktatásagyi miniszter 
a következőkben: 

Tudomásom van arról a mozgalomról, mely 
Szamosnjvárról indult ki és a szamosujvári püs-
pöki szék visszaállítására irányul. Tény, hogy 
az örmény egyház önkormányzata biztosítva 
vau. de a törvénycikk végrehajtása egyházi 
részről is akadályba ütközik. Nincsen elegendő 
lelkész, nincsenek kanonokok és ha a püspök-
séget megadnák, nemcsak a püspöki dotációra, 
de egy örmény nyelvet tanító iskolára és egy 
örmény paptiövelő létesítésére is szükségeltet-
nék kormánysegély. Ennyit pedig valóban nem 
lehet áldozni. Meg aztán az államnak nem le-
het érdeke a nemzetiségi vágyakat ápolni, még 
ha olyan hazafias  elemmel is van dolga, mint 
az örménység. A püspöki szék visszaállításá-
ról tehát aligha lehet szó és az örménység 
meg lesz elégedve, ha vikáriust kap, aki fel-
ügyeli az cllatinosodásra már ma is nagy haj-
latidósággal lévő rítust. 

Lukács Györgynek ez az objektív nyilatko-
zata fedi  az igazságot és tisztázza az egész 
kérdést. 

A 28-iki küldöttséget a kultuszminiszterhez 
I'. Govrik Gergely érsek, a bécsi mechitarista 
rend lüapátja és dr. Gopcsa László kultuszmi-
niszteri osztálytanácsos vezették. Kérésük lé-
nyegében az volt, hogy a külön-külön élö, más 
szabályokkal, más szokásokkal, egységes veze-
tés nélküli öt örmény hitközségnek saját rí-
lusu egyházi főnökséget  — a papszenlelés jo-
gával és megfelelő  állami dotációval enge-
délyezzenek. Ezzel véget vetnének azon tart-
hatatlan állapotnak, hogy magyar papot kül-
iüldün szenteljenek fel,  mi nemzetiségi szem-
pontból is káros. 

Govrik Gergely érsek főapát  a miniszterhez 
többek között a következő szavakat intézte: 

A XIII. század közepe táján Örményország-
ból kivándorolt cs négy századon át hazát 

kereső ősei, mint a vallás menekültjei, első 
Apafi  Mihály alatt Erdélyben letelepedtek és 
az oláh áradat közepette, kis népszigetként 
kiemelkedő telepitvényeket alkottak. Mint ide-
genek jöttek ide és magukkal hozták a rítu-
sukat is. De szivben-lélekben megmagyarosod-
tak. Ösi szertartásuk azonban megmaradt ör-
ménynek. A midőn az egyik felszentelt  püs-
pök és apostoli vikárius halála után a püspöki 
gyűlés az utód személyében megállapodni nem 
tudott, a szentszéket kérték, hogy számukra 
örmény püspököt nevezzen ki. Róma az er-
délyi püspökség ideiglenes joghatósága alá 
helyezte az elárvult örmény szertartású egy-
házat. Közel kétszáz éven át szorgalmazták az 
örmény plébániák örmény ritusu püspökök ki-
nevezését. Kérelmük mindezideig meghallga-
tásra nem talált. Most újra kérelmezünk azok-
nak nevében, akik mindig ott voltak, amidőn 
a magyar haza oltárán vért és vagyont kellett 
áldozni. Kérjük a saját ritusu egyházi főnök-
séget, papszentelő joggal és a megfelelő  állami 
dotációt. A politikai, illetve nemzetiségi külön-
válás gondolatának teljes kizárásával, tisztán 
egyházi szempontból feltétlenül  szükséges, hogf 
rítusunk ősi eredetiségének és tisztaságának 
megőrzése és felügyelete  biztosittassék. Katho-
likus szempontból sem közömbös a magyar 
örmény egyház fenlartásának  biztosítása. Az 
ausztriai örményeknek a miénknél tObb mint 
felényivel  kisebb lélekszáma érseki méltóság-
gal van kitüntetve. Nem jogosult-e már a pa-
ritás szempontjából is, hogy a magyarországi 
Ormény-katholikusoknak is saját ritusu egyházi 
méltóságuk legyen. Keleti összeköttetéseinkre 
való tekintettel nem jelentéktelen, hogy a ma-
gyar örmény egyházi méltóság helyreállításá-
val az egész örmény nemzet háláját Magyar-
ország részére biztosítsuk. A magyar örmény 
egyházi méltóság létesítése megszüntetné azt 
a példátlan anomáliát, hogy az örmény egy-
ház kénytelen papjait felszentelés  végett kül-
földre  küldeni. Az állami támogatási a hazai 
örmény egyház annyival is inkább megérde-
melné, mert amíg valamennyi vallásfelekezet 
egyházai önállóan szervezkedhettek és az ál-
lamtól ma is állandó szubvenciót élveznek, 
addig az örmény-katholikusok kétszáz év alatt 
semmiféle  erkölcsi, vagy anyagi támogatásban 
nem részesültek. 

Az érsek beszédére Zichy János gróf  kul-
tuszminiszter a következő beszéddel válaszolt 

Fogadják hálás köszönetemet azért, hogy 
itt előttem megjelenni szívesek voltak. Én tel-
esen meg vagyok arról győződve, hogy önö-
ket a legtisztább hazafiság  és egyházuk iránt 
való ragaszkodás és szeretet hozta ide. Ebből 
a szempontból akarom felfogni  ezt a kérdést 
és e szempontból akarok vele a jövőben fog-
lalkozni. Tudom, hogy ez már régi kívánságuk, 
amelyet most ismét megújítanak. Nem vagyok 
azonban abban a helyzetben, hogy ma hatá-
rozott, pozitiv nyilatkozatot tegyek, vagy egy 
határozott irányt jelöljek meg e tekintetben, 
hanem igerem, hogy mindenekelőtt az állam 
nagy érdekeinek tekintetbevételével egyrészt, 
másrészt pedig az összes mértékadó tényezők 

meghallgatása után a lehető legjobb indulatul 
fogom  kezelni ezt az ügyet és bármi történjék 
is, legyenek meggyőződve, hogy az örmény 
szertartású katholikusok iránt és ezek érdekei 
iránt mindenkor a legnagyobb szeretettel és 
jóindulatul fogok  viselkedni. 

A küldöttség a miniszter beszédét zajos él-
jenzéssel fogadta.  A kultuszminisztertől távoz 
ván, a küldöttség tagjai a nap emlékére 
együtt lefényképeztették  magukat. 

Törvényhatósági bizottsági 
tagok választása. 

A vármegye törvényhatósági bizott-
sága mult hó 31-én tanott rendes köz-
gyűlésében a folyó  év végével bármily 
cimen megbízatásukat vesztett válasz-
tott törvényhatósági bizottsági tagok 
helyeinek betöltését elrendelte és a 
választás napját a vármegye Összes vá-
lasztási székhelyein folyó  évi december 
hó 3-ára tűzte ki. Ez alkalomból közöl 
jak a kiküldött választási elnOkOket, a 
választási székhelyeket, valamint a meg-
bízatásukat vesztett törvényhatósági bí-
zott ági tagok névsorát kerületenként. 

Kászonaltizen választ Mészáros Jó-
zsaf  elnök vezetése mellett a Kászoni 
négy köroeg (Altiz, Féltíz, Impér és 
Jakabfalva)  Bodó József,  Mészáros Jó-
zsef  és Putaki Antal helyeire. Kászon-
ujfalu  Barta Ferenc választási elnök 
vezetése mellett Szaniszló Kálmán és 
Barta Ferenc helyeire. Tusnádon Bar-
talis Ágoston elnöklete mellett Tusnád, 
Verebes, Kozmás és Lázárfalva  Ferenczy 
Béla, Incze Lajos és Orbán Dénes he-
lyeire. Csikszentmártonon Cseh Vilmos 
elnöklete mellett Csikszentmárton és 
Csekefalva  Bartalis Ágoston és Csiszer 
Károly helyeire. Csikszentgyörgyön Sán-
dor Qergely elnöklete mellett Csikszent-
györgy és Bánkfalva  Tompjs János és 
Darvas János helyeire. Menaság Tom 
pos János elnöklete mellett Tompos 
Sándor és néhai Benedek Gábor he 
lyeire, ez utóbbi helyett csak 3 évre. 
Csikszentsimonon Bodó József  elnöklete 
mellett Csikszentsimon és Csatószeg 
Reck Ferenc helyére. Csikszentkirályon 
T. Nagy Imre elnöklete mellett Csík-
szentkirály, Csikszentimre és Zsögod 
dr. Balló István, dr. Zakariás István és 
néhai Demény Lajos helyeire. Mind-
szenten Czikó János elnöklete mellett 
Mindszent és Szentlélek Czikó János 

helyére. Csíkszereda dr. Ujfalusi  Jenő 
polgármester elnOklete mellett id. Dá-
vid Ignácz helyére. Csiktaploczán dr. 
Daradics Félix elnöklete mellett Csik-
taploca és Csicsó dr. Caedö András 
helyére. Várdotfalván  Pál Gábor elnOk-
lete mellett Várdotfalva,  Csobotfalva, 
Pálfalva  és Csomortán Csiszér Péter és 
Gál József  (pálfalvi)  helyére. Csikszent-
miklóson Pálffy  András elnOklete mel-
lett Csikszentmiklós, Borzsova és Delne 
Szakács Balázs helyére. Szépvizen dr. 
Zakariás István elnöklete mellett Szép-
viz, Csikszentmihály, GyimesbQkk, Gyi-
mesközéplok, Gyimesfelsölok  Miklós 
József  és Zakariás István dr. helyére. 
Csikrákoson Becze Imre elnOklete mel-
lett Csikrákos, Görőcafalva  és Vacsárcsi 
Mánya Antal és Léhner Márton helyeire. 
Madarason Mánya Antal elnöklete mel-
lett Madaras és Dánfalva  id. Antal Al-
bert és Antal Gergely helyeire. Karcz-
falván  Kovács János elnöklete mellett 
Karczfalva  és Jenőfalva  Mihály István 
és Szopoa Ferenc helyeire. Csikszent-
tainás dr Gaal Endre elnöklete mellett 
néhai Bara Márton helyére. Csikszent-
domokos Szász Gyula elnOklete mellett 
Böjté Lajos és Karda Mihály helyeire. 
Tekerópatakon dr. Bálás Elek elnöklete 
mellett Vasláb, Tekeröpatak és Kilyén-
falva  Szilveszter Albert helyére. Gyer-
gyóujfalu  dr. Fejér Mihály elnöklete 
mellett Balog István, Dénes Fercncz 
(61 éves) és Bányász Sándor helyére. 
Gyergyócsomafalva  Zakariás Lukács el-
nOklete mellett Rokaj Alajos és Baria-
lis Imre helyeire. Gyergyóalfalu  Kiss 
Antal, Baricz Dénes, Baricz Ferencz és 
néhai Lórincz Vilmos helyeire, ez utóbbi 
helyett csak 3 évre. Gyergyószentniik-
lós két kerülete Ferenczy István és dr. 
Gross Tivadar elnökök vezetése mel-
lett Berecz Sándor, Puskás Adolf  és 
Szász Lajos helyeire. Szárhegy dr. Színi 
János elnöklete mellett Oláh Gergely 
és Bartalis Imre helyeire. Ditró dr. 
Szathmáry István elnöklete mellett Kölló 
János, Orosz András és Bajkó Gyula 
helyeire. Gyergyóremete Puskás József 
elnöklete mellett Puskás József,  Ké-
noBS> Géza és György József  helyeire 
és végül Gyergy „tölgyesen Veress La-
jos elnöklete mellett Gyergyótölgyes, 
Borszék, Holló, Békás és Bélbor dr. 
Sándor Gyula helyére. 

A választás utján nyert mandátumok 
6 évre szólnak. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Az árváknak hdzandó áldozat motívumai. 

(Víge.) 
A sziv természetes jósága tehát lehet a jó 

cselekedet inditó oka, de ez sem nem eléggé 
nemes, mert ritkán önzetlen, sem nem eléggé 
erős, mert nem állandó. 

Nemesebb, erösebb inditó okra van szük-
sége az emberi szívnek, hogy jótéteménye az 
önzetlenség jegyében tündökölve, hatásában 
állandó és erős lehessen. De vájjon mi lehet 
ez a nemes és erős inditó ok, ha nem az igaz 
szeretet ? 

Lássuk tehát miben áll az igazi szeretet? 
Igazi szeretet az, mely összhangban van az 

egyetlen örök szeretettel. Az összhang pedig 
csak akkor van meg, ha a sziv csak az igazai, 
a szépet, a jót, a teremtésben megnyilvánuló 
istenit szereti, melylyel Isten az ő kezének 
munkáit bevonta. Ha ez az összhang az em-
beri sziv szeretete és Isten szeretete között meg 
van, akkor azonnal létre jő az igaz szeretet 
második kritériuma, próvaköve: az áldozat is. 

E nélkül az összhangzó, áldozatos szeretet 
nélkül a sziv jót nem tehet. E nélkül csakha-
mar irányt téveszt, az önző szeretet uralma 
alá jut s a helyett, hogy rendeltetése szerint 
a jo tettnek forrása  lenne, a fájdalomnak  tár-
házává aljasul, a honnan szerencsétlenség, szen-
vedes, nyomor származik. Állításomat eléggé 
bizonyítja a pogány népek története. Nagyok, 
híresek voltak a pogány görögök és rómaiak. 

Büszkék voltak műveltségűkre, hatalmukra, 
de szegények voltak jótéteményben, mert szi-
vük az igazi, áldozatos szeretetet nem ismerte. 

Bármennyire tudósok, bölcsek valának és 
bármennyire jóknak tárták is magukat, mégis 
az a téves felfogás  uralU szivüket, hogy a 

nyomor enyhítése, a -fájdalom  könyeinek le-
törlése : emberi félszegség,  gyengeség. Maga 
Szeneka, az ókor leghíresebb erkölcs tanítója, 
Neró császárnak a következő életelveket aján-
lotta : 1. Az irgalmasság a sziv fogyatkozása, 
a lélek hibája; 2. Ettől az irgalmasságlól min-
den tisztességes ember őrizkedik, ez csak az 
elaljasodott szívben terem meg. 3. Az igazi 
bölcs szánalmat nem ismer. 

A bölcsességéről hires Kátó pedig azt 
mondja, csak esztelen ember lehet könyörüle-
tes. A rómaiak ily elvek alapján nem restelték 
kimondani, hogy kettős rosszat tesz, ki a sze-
génynek ételt vagy iUlt ad, mert a ki adu 
elveszitette azt, a mit adott, annak pedig a 
kinek adta, csak nyomorát hosszabittotta meg 
általa. S mi lett eme téves felfogásnak  ered-
ménye ? Mire vezetett a megromlott természeti 
érzés? Arra, hogy az emberiség benső irtó-
zással és mély megvetéssel foidult  el a szen-
vedő szerencsétlenektől. Ily körülmények kö-
zött nem csodálandó, hogy a szegény szeren-
csétlenek az inség fájdalmai  kOzött lészvét nél-
kül veszlek el; nem csodálandó, hogy a tár-
sadalom kitagadottjai között éppen a szegény 
árva gyermekeknek volt legnyomorultabb sor-
suk. Nemcsak a bölcsek vetették meg, nemcsak 
a törvényhozók zárták ki az árvát a törvény 
olUltna alól, hanem áldozaU volt az árva a 
legaljasabb erkölcstelenségnek és a legkönyör-
telenebb torvénynek. 

Lázas sietséggel törekedtek eladni, kitenni, 
meggyalázni, megölni a gyermekeket. 

Nemcsak az árvákkal, de saját gyermekeik-
kel is igy bántak a szülők. Ezért vágja Tertu-
lián a római birodalom legelső hatóságának 
szemébe ezt a megszégyenítő vádat: 

•Van-e közületek egyetlen, ki meg nem 
Olte gyermekét, ki vizbe nem fojtotU,  éhség 

és nyomortól veszni nem engedte, ebek és ke-
selyük elé nem vetette ?« (Apologia). Spárta, 
Athén, Kóma világmüveltsége, Lykurgus és 
Szóion torvényei rémséges bizonyságot lesz-
nek arról, hogy az ó-korban mily siralmas 
sorsa volt a szegény árvának s mily kegyetlen 
halál várt reá. 

íme ennyire téved az emberi sziv, ily em-
bertelen kegyetlenségre vetemedik, ha az igazi 
szeretet hiányában az önzés képezi mozgató 
erejét 

Ebből látható, hogy a sziv jóságát, gyen-
geségét, részvétét egyedül csak a krisztusi sze-
retet szerzi meg. 

E nélkül a szeretet nélkül nincsenek a szív-
nek igazi kOnyei, nincsenek meg azok a kö-
nyek, melyeket szent Ágoston a lélek vérének 
nevez s melyeknek melegétől a nyomorgók 
könyei felszáradnak. 

Ennek a szeretetnek hiányában elhomályo-
sodik a sziv, a lélek elveszíti látását és hallá-
sát, nem tudja felismerni  a nyomort, nem érezi 
ezzel szemben erkölcsi kötelességét; érzéketlen 
makacsság, okUlan érzéketlenség vesz rajU 
erőt, teljesen eldurvul s képtelen az áldozatra. 

Ha tehát segíteni akarunk a szegény árván, 
szivünkben az igazi szeretet tűzét kell lángra 
gyujUnunk. Az igazi szeretet pedfg  az Isten 
szivéből származik. E szívnek életet adó tüzé-
nél kell felmelegítenünk,  izzóvá tennünk saját 
szivünket s akkor Istennel és Istenért képesek 
leszünk áldozatot hozni az árváknak. Krisztus 
— a szeretet ideáljának — példája legyen ut-
muUtónk, az ó szivéhez kell a magunkét ha-
sonlóvá tennünk és ha Öt szeretjük, akkor 
érette, az ő kívánsága szerint képesek vagyunk 
az árváknak hozandó áldozatra is. 

Igaz ugyan, hogy korlátozottak tehetségeink, 
de azért a jótékonyságnak bizonyos határáig 

el kell mennünk. E határt pedig a helyesen 
rendezett önszeretet szabja meg. Ha helyes a 
magunk szeretete, ugy nem félhetünk,  hogy 
jótékonyságunk olaja kifogy,  mert minél na-
gyobb szeretettel hozzuk meg az áldozatot, 
annál közelebb jutunk az áldás fonásához 
Istenhez. 

Tudjuk, hogy az áldozat érdemét a szere-
tetből származó jó szándék határozza meg. A 
kevésbé vagyonos tehát adjon kevesebbet s 
ez is bőkezűség, ha szeretettel adta; a gaz-
dag áldozzon vagyona mértéke szerint, de nem 
csak azért, mert «reggeltől estig változik az 
idő« és az ő szerencséjének is megfordulhat 
kereke, hanem adjon szeretettel azért, mert öt 
is az Isten jobban szerette s tőle, ki többet 
kapott, többet is vár az Ur. 

Adjunk szeretettel, mert a mint a pogány 
Szeneka mondja »a puszU adomány, még nem 
mindig jótékonyság; a kelletlenül nyújtott ala-
mizsna: kőkenyér, mely nem táplál, hanem 
csak elkeserít*. (De Beneficis). 

De azt se feledjük,  hogy a jótékonyság 
gyakorlása a modem humanizmus sem elég, 
mert ez csak szemkáprázUtásból tesz jót, ez 
csak tetszelegni óhajt, de olyat, mi a szeretet 
nevére érdemes volna, létre hozni nem képes. 
Ez a modern humanizmus közelebb áll az úgy-
nevezett gOrOg philantropiához, mint az igazi 
keresztény szeretethez. Miért? Mert a szen-
vedő emberben nem akarja ismerni a lelket 
és ha tesz valamit az emberért, azt csak a 
test megmentésére teszi. 

A modem humanizmus céljában eltörpül, 
messze alant marad a krisztusi szeretet mellett 

Mert ez az emberben az isteni részt nézi 
és a szenvedőknek Istenért hoz áldozatot, amaz 
pedig a földhöz  Upad s mindent csak a mu-
landóért tesz. Ez — a keresztény szeretet — 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Hatolykai Pap *ndrás r. 

kath. gymn. tanár és neje csikszentmártoni 
Nagy Anna szép és kedvelt leányát lrinuskát 
,• hó 3 ikán jegyezte el Barcsai dr Barcsay 
Kálmán cs. és kir. ezredorvos Budapestről. 

— Halálozás. Meskó Jakabné szili. Szent-
petery Véróuika életének 68-ik és boldog há-
zasságának 50-ik évében e hó 6-án elbalt. — 
Az elhunytban városunk rendőrkapitánya Ko-
vács János anyósát gyászolja. 

_ Tanomulatság. Csikmadarason folyó 
évi november hó 19-én a csikmegyei árvaház 
j:ivára kosaras táncmulatság rendeztetik. Be-
lepti-dij: Személyjegy 1 K 50 f.  Családjegy 3 
kor. Kezdete este 7 órakor. 

— Az u j szinievad. Mint illetékes for 
Mshól értesülünk, a bekövetkező sziniévad 
nem február  27-én, hanem már január 9-én 
veszi kezdetét és mint rendesen, nyolc hétig 
fuí  tartani. Ezt a változtatást a szinUgyi bi-
zutiüig a színházlátogatók közóhajára vitte ké-
résziül. mert a sziniévadnak március és ápri-
lis hunapnkra való kitolása nem lett volna ked-
vező a színházlátogató közönségnek. 

— Az adókivetés megkezdése. Lukács 
l.aszló pénzügyminiszternek a törvényhatóság 
közigazgatási bizottságához és valamennyi pénz-
iuyigazgatóságához intézett körrendeletét közli 
a hivatalos lap. A rendeletben a miniszter az 
ISrií). XXVIII t.-c. 6. §-a alapján elrendeli az 
állami egyenes adók 1911., illetve 1911. és 
l',M2. évi kivetésére vonatkozó előmunkálato-
kat, az adókölelezrttek és adótárgyak össze-
írását, az egyes adónemek kirovására szüksé-
ges bevallások benyújtását és gyűjtését, egyéb 
kivetési adatok beszerzését, valamint ezek alap-
ján az egyenes adók kivetését. — Közli a mi-
niszter körrendeletében a pénzügyigazgatósá-
gok, a községi (városi) közegek és a közigaz-
gatási bizottságok teendőit, valamint az adó-
zók kötelességeit is. A miniszteri rendelet ér-
telinébeu Homolay Lajos h. pU. igazgató ugy 
l'ilvarhely. mint Csikvármegyékre vonatkozó-
lag a szükséges intézkedéseket megtette. 

— A lövész-egylet megalakulása. Hírt 
adtuuk már arról a mozgalomról, melyet Uya-
lókay Sándor főispán  és Szentpály Gábor m. 
kir. iionvédórnagy indítottak meg egy várme-
gyei lövész-egylet megalakítására. A folyó  hó 
6-ára összehívott alakuló közgyűlés azonban 
közbejött akadályok miatt elnapoltatott s igy 
annak ujabbi hatáiid'je folyó  hó 13-nak dél-
előtti 11 órájában állapíttatott meg, mikor is 
okvetlenül megtartatni fog.  Felhívjuk az ér-
ileklúdiik figyelmét. 

mindent elszenved, nem nyugszik, mig győ-
zelemre nem jut, sohasem csügged, átérzi a 
szegény nyomorát, a földi  vagyont nem te-
kinti célnak, hanem csak eszköznek a jótéte-
mény gyakorlására. Amaz pedig — a modern 
humanizmus — szenvedni képtelen, csügge-
teg ; a nyomorgó fájdalomnak  enyhítésére az 
ü jég hideg szivében nincs részvét és csak az 
öröm élvezetek és kéjek dus asztaláról lehulló 
morzsát veti oda a szegény árvának. 

Az árvák javára hozandó áldozatnak ezek 
szerint kél főmozgató  ereje van: a jó sziv és 
a szeretetteljes sziv. »Mikor Isten az emberi 
alkotá mondja Bossuet — kiváló isteni jel 
gyanánt adta neki a jóságot. De ez a jóság 
nem egyéb, mint amaz érző hatalom, melyei 
szeretetnek nevezünk s melynek tűzhelye a 
sziv-. Ez a hatalom az emberi természetnek 
legnemesebb alapját képezi s innen van, hogy 
érzékenyebb tanítással nem illethetünk senkii, 
mintha azt mondjuk róla, hogy: nincs szive. 

Mutassuk meg, hogy van szivünk; mutas-
suk meg, hogy szivünkben ég az Istentől életre 
keltett tüz — a szeretel! 

Tegyünk a világ elölt bizonyságot arról, 
hogy szivünk és igaz szeretetünk a lelki ne-
messég kiváltságával ékesít minket és a sze 
n-d eszményképének — az édes Jézusnak — 
pv idájáia készséggel áldozunk a nyomorgó 
árva könyeinek letörülésére. 

Kotyogjon szivünkben résztvevő jóság, me-
arva könye megindít; tettre kész jó-

mely az árvának segélyt uyujl; mélyre 
I ii» jóság, mely meggyógyítja a fájdalomtól 

árva szivet I 
Ragyogjon irgalmas jóság, mely tehetsége 

-.;-rint áldozatot hoz: s akkor.... akkor felszá-
radnak Csikvármegye árváinak könnyeit 

— ÜJ a r a n y a k . A jövő esztendőben 
15,500000 korona értékű iţj aranypénzt fog-
nak ,verni. És pedig G50.000 IIUBZ- és 250.000 
darab tízkoronás aranyat. 

— Megszűnt a próbaidő. A kereske-
delmi miniszter egy konkrét esetből kifolyólag 
kimondotta, hogy az iparos- és kereskedő-
tanoncot próbaidőre alkalmazni nem szabad, 
hanem belépéskor azonnal Bzerzóiltetni kell. 

— Megdrágult a pénz. Kossz hírt kell 
közölnllnk a közönséggel. Az osztrák-magyar 
bank a 4 százalékos hivatalos kamatlábat 5 
százalékra emelte fel.  A nagy bankot termé-
szelesen a kis pénzintézetek is követik. Pedig 
anélkül is drága a megélhetés. 

— Hirdetmény. Csíkszereda r. t. város-
ban a folyó  1910. évi Szentmihály-nupi (szep-
tember 26—28) országos állatvásár a járvá-
nyosán fellépett  Bzáj- és körömfájás  miatt nem 
volt megtartható. E helyett a nagyméltóságú 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur idei 
64378—1910. számú leiratával a pótvásár meg 
tartását engedélyezte, amely pótállatvásár folyó 
évi november hó 20, 21. és 22. napjain, a 
kirakóvásár pedig 23-án tartatik meg, úgy-
szintén a heti vásárok is rendesen megtartat-
nak minden szerda napon. 

— Az Agrár takarékpénztár rész-
vénytársaság csíkszeredai fiókintézete 
4%-os magyar koronajáradék folyó  évi decem-
ber hó 1-én esedékes szelvényeit már folyó 
(november) hó 20 tói kezdódóleg levonás nél-
kül beváltja. 

- „Távirati Híradó" cimen Budapesten 
(Erzsébet körút 18) egy hirszolgáló vállalat 
létesült, melynek célja a nagyközönségnek 
bel- ég. külföld  legújabb híreivel szolgálni. A 
.Távirati Hirndó* rövid távirati alakban meg-
szövegezve óránként jelenik meg. A vállalat 
élén Büchler Vilmos régi lapszerkesztő áll. 

— Dohányzás. A pályaudvaron esett meg, 
egy személyvonat elindulásu előtt. Az utasok 
már beszálltak, de a vonat még vesztegelt 
néhány percig. Ezalatt egy hölgy, akit fel 
boBzantott, hogy a fülkéjében  egy ur szivarra 
gyújtott, dühösen felrántotta  az ablakot és ki-
kiabált: 

— Kalauz! Kalauz 1 
A kalauz előkerült. 
— Mit tetszik ? 
— Mondja kérem, meg van engedve ebben 

a fülkében  a dohányzás'? — pattogot, a dü 
bös asszonyka. 

— Mire a kalauz igy felelt: 
— Hogyne kérem, csak tessék rágyújtani! 
— Női ruha szabászati tanfolyam 

Brassóban. A t. hölgyközönség becses tudo 
mására hozom, hogy Brassóban, Kapu-utea 
16. sz. alatt levő divatszalonomat l'olyó év-
szeptember hó 29-étöl Hirscher utoa 2 
ala (1. emelet) helyeztem át, B a mai kor 
igényeinek megfelelően  rendeztem be. — Egy 
úttal uz érdeklődök szives tm!omására hozom, 
hogy folyó  év október lóétól kezdődőleg 
női ruha szabászati tanfolyamot  nyitok 
hol a jeleutkezók mérsékelt dijazás mellett a 
nöi ruha szabászatban, valamint a munka kö-
rüli kivitelben ÍB beható szakszerű oktatást 
nyernek. — A nagyméltóságú m. kir. keres 
kedelemügyi miniszter ur által engedélyezett 
s az 1909. évbeu Budapesten, a m. kir. tech 
nologián megtartott női ruha szabászati tan-
folyamot  kivalló sikerrel végeztem, s a folyó 
évben Brassóban ie a magas kormány megbí-
zásából egy sikeres tanfolyamot  vezettem. A 
szabászati tanfolyam  kezdete folyó  év október 
15-én. Kiváló tisztelettel Házy Ignác női-
szabó, szabászati szakoktató. 6—10 

— Öreg azékelypár aranylakodalma. 
Nagy aj tán Hároinszékinegyében, öreg ezüsthajú 
azékelypár tartotta aranylakodalmát vasárnap. 
Péterfy  Dávidot és nejét, mint szüleit, a temp-
lomba vezette Péterfy  Tamás iró. Kerencz Jó-
zsef  unitárius püspök táviratban küldötte fó-
pásztori áldását, melyet Kiss Sándor lelkész 
olvasott fel  az öreg székelypár előtt és há-
zasságuk 50-edik évfordulója  alkalmából szép 
beszédben üdvözölte őket. 

— Versenytárgyalás kaviosssállitá-
sokra. A vármegye összes állami közutainak 
kavicsszükségleteire az 1911— 16-ig terjedő hat 
évre a zárt írásbeli versenytárgyalási ajánla-
tok f.  évi november 28-án délelőtt 10 óráig 
adhatók be a csíkszeredai m. kir. államépite-
szeti hivatalhoz avagy közvetlenül a m. kir. 
kereskedelmi miniszterhez. A részletes hirdet-
mény a vármegye hivatalos lapjában tétetett 
közzé, ezenkívül a feltételek  megtekinthetők 
az államépitészeti hivatalban. Ugyanott kap-
hatók ajánlati minták is. 

— Csikvármegye tanítóihoz. A céllö 
vészét terjesztése végett Csikvármegyében egy 
céllövő fegyvert  és kellő mennyiségű töltényt 

óhajt próbaképpen elhelyezni a budapesti „Pé-
terfy  asztal" Felkérjük azon tanító urakat, akik 
a napi iskolai szünidő alatt tanitvávyaikat cél-
lövésre tanitnni hajlandók, hogy a célfegyve-
rért írjanak. A „Peterfy  asztal" csikmegyei 
tagjai döntenek abban, hogy mely község ta-
nítója kapja a célfegyvert.  A töltényeket a 
• Péterfy  asztal' küldi minden hónapban. — 
Folyamodás egyszerű levélben Írandó Péterfy 
Tamás író (Budapest, IX. Köztelek) címre. — 
Megjegyezzük, hogy minden székely vármegye 
egyelőre csak egy próba céllövő fegyvert  kap 
hozzávaló tölténnyel és „székely dicsőség fel-
iratú céltáblával. 

esztendős fiával.  Egy öreg paraszt ember az 
asszonyt megállítja: 

— Hová szalad azzal a gyerekkel? 
— A doktorhoz. Jaj, jaj, lenyelt egy ezŰBt-

forintot.  A fezemből  kiesett az ezüstpengő, a 
gyermek felkapta  és aztán le is nyelte. A dok-
torhoz viszem, hogy kivegye belőle, még mi-
előtt baj lehetne. 

Az öreg ember egyet legyintett kezével. 
— Sohse vigye ezt a doktorhoz — mondta. 

Vigye el a végrehajtóhoz, majd kiszedi az be-
lőle, ha pénz van benne. 

KÖZGAZDASÁG. 
.Hermát* Nagyar Általános VáttáOzlet Rész-

vénytársaság, Buda i est, heti jelentés* a ttzsda-
forgalomról és pánipiaci rál. 

Budapest, 1910. nov. 3. 
A budapesti tőzsdén az üzlet az elmúlt hé-

ten szerényebb keretben mozgott és n forga-
lomba került értékek csak lényegtelen árfo-
lyamváltozásokat szenvedtek. Azon körülmény, 
hogy n készfizetések  felvételének  kérdésében 
az osztrák és a magyar kormány közti ellen 
tét kiegyenlítése érdekében folytatott  tárgya 
lások folyamán  a magyar álláspontot sikerült 
érvényre juttatni, kedvezően hatott egyes nom 
zetközi értékek, igy különösen a magyar hitel 
részvények árfolyamára,  az elért áremelkedés 
azonban nem volt teljes mértékben fenntart-
ható. 

Bankrészvények közül a hét első felében 
főleg  Magyar Agrár- és járadékbauk részvé-
nyek iránt mutatkozott érdeklődés megfelelő 
áremelkedés mellett, késóhb azonban ezen 
részvények árfolyama  is lemorzsolódott. — Az 
utóbbi napokban beavatott oldalról igen kere-
settek voltak a Magyar telepítő- é9 parcellázó 
bank részvényei számottevő áremelkedés kísé-
retében. Egyéb baukértékekben nagyjában vál-
tozatlan árfolyamok  mellett fordultak  elő kö-
tések. — A Pesti Hazai Első Takarékpénztári 
részvényeknek az elővételi jog lejegyzése után 
néhány száz koronás áremelkedésben volt ré 
szűk. 

A hét egyik legfontosabb  pénzügyi esemé-
nye az Első Magyar Altalános Biztosító társa 
Bág alaptőkéjének 2 millió koronával történő 
felemelése,  mely ezen elsőrangú hazai bizto-
sító intézet üzleteinek nagy Kiterjedése foly-
tán hntároztatott el. Az alaptőkefelemelést  a 
tőzsde nagyon barátságosan ítélte meg és e 
részvényekben, kisebb áremelkedés kapcsán 
igen élénk forgalom  fejlődött  ki. 

Iparvállalati részvények közül nagy keres-
letnek örvendtek a Uimainurányi vasmű rész-
vények, melyek b'avatott oldalról is naţyobb 
tételekben vásároltattak. Elénk érdeklődés tár-
gyát képezték továbbá u Uaiiz és társa vas 
öntöde részvények, melyeknek árfolyama  kb. 
3!»0(»-ig emelkedett. Egyéb iparvállalati rész-
vények közül keresettek voltak az Újlaki tég-
lagyár, továbbá az Egyesült izzólámpa- és vil 
lamossági részvéuyek és átmenetileg a Beo-
csini cementgyári részvények. 

A közlekedési értékek árfolyama  kissé le-
morzsolódott; a sorsjegypiac változatlan. 

A nemzetközi pénzpiac helyzete az utóbbi 
napokban javulás tüneteit mutatja és valószí-
nűnek tartják, hogy az európai nagy jegyban-
kok ujabb kamatlábemelés ez év folyamáu  el-
kerülhetővé fog  válni Nálunk az ultiino alkal-
mával a jegybank iránt igen nagyok voltak az 
igények, azonban most ismét némi köunyeb-
biilés mutatkozik. 

Enyém, tiéd, miénk. 
Kissé komplikált az Ugy. 
Egy középkorú embernek évekkel ezelőtt 

meghalt a felesége,  akitől két fia  született. A 
nötlenoéget csakhamar megunta és egy több 
gyermekes özvegyet vett el feleségül. 

Ebből a házasságból is származtak utódok. 
A különböző fajtájú  mostoha testvérek na-

gyon rakoncátlanok s valósággal elkeserítik a 
szülők életét. 

Az apa nemrég mesélte el a kávéházban 
a következőket: 

Egyszer este érkezett haza; a felesége 
könyek közt fogadta. 

— Mi baj tiam? — kérdé ijedten a férj. 
— Nem birom ki a fiukkal  — paoaszolta 

az asszony. — A te gyermekeid felpofozták  az 
enyéimet és aztán véresre verték a mieinket. 

Szerkesztői üzenetek. 
1'.  A.  Mint láthatja, ezúttal nem hozhattuk, 

de legközelebb megkezdjük. Köszönet éBÜdv! 

NYILTTÉR*) 

APRÓSÁGOK. 
Az okos paraszt. 

Paraszt: Kérek egy ókulát. 
Segéd: Hosszulátót, vagy rövidlátót? 
Paraszt: Dehogy is kérem, csak olyan át-

látszót tessék adni. 

Cseléd észjárás. 
Mit csinál Julcsa V Ez a viz negyven fok 

meleg és maga belefürdeti  a kis babát ? 
De kérem nagysága, mit tud az ilyen kis 

gyerek a fokokról  ? 

Muzeumban. 
A parasztasszony fiával  a muzeuin régiség-

tárát nézi. Egyedül vannak a hol a miiéi le-
tört karu Vénus áll. Kati néni ijedten szól a 
fiának:  Gyere csak Pista, itt nem maradtunk, 
mert még azt mouilják, hogy mi törtük le a 
kezét az asszonyságnak. 

A lenyelt ezüstforintos. 
Egy polgárasszouy nagy siránkozással fu-

tott végig az utcán, a karján bömbölő három-

Figyelmezteti! 
A SCHICHT 

szarvasszappan 
valódi csakis a 

Schiíl" 
névvel és a „szarvas" 

Jeggyel! 
véd» 

*) E rovatbau közlöttokórt nem v&Llal íelelős-
ségot a 8zcrk. 

2 NŐI KALAP DIVATTEREM.M 
Ha szép és divatos uői kalapot akar 

vásárolni, fáradjon  el Dávid István 
újonnan berendezett 

női kalap divattermébe, 
mely Sepsiszentgyörgyön, a Csiki-
utca sarkán (Béldy-féle  házban) van. 
Ott a legegyszerűbb és a legdíszesebb 
uj divatú női kalapokból nagy raktár áll 
rendelkezésre, ugy, hogy mindenki meg-
találja az ízlésének és igenyeinek meg-
felelő  kalapot olcsó áron. 

Javításokat és átalakításokat, 
valamint vidéki megrendeléseket 
elvállal, gyorsan és pontosan eszközöl. 

Raktáron vannak: párisi modern ka-
lapok és formák,  kalaptük, hajtápok, 
gyógy szappanok, illatszerek, legfinomabb 
hölgyporok, úgyszintén késs gyermek-
rohácskák. 

Gyászkalapok elkészítése ( C 6® 
pero alatt eszközöltetnek. 

A t. hölgyközönBÓg szives pártfogását 
kéri tisztelettel 6—10 

D Á V I D I S T V Á N . 



4-lk oldal. C S Í K I L A P O K 45. asta. 

Gsiki különlegesség 
havasi málnaszörp 

4 kilogrammos fonott üvegben 
6 korona 50 fillérért  kapható: 

TEUTSCH FRIGYES 
gyógyszertárában, Csikszépvizen 

Jiagyobb vételnél külön kedvezmény. 

Kultur haladás. 
A világhíres Savoy-féle  CREME IDEAL 

elismert legjobb arczszépitó és bórfino-
mitó 9zer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszertárában ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér.  K 1'60 
1 „ „ „ rózsa. „ 2-— 
1 doboz , , pouder . 3 — 
1 probadoboz, . „ „ 1 — 
1 darab „ » szappan . . —'70 

Figyelmeztetem a tisztelt érdeklődő 
közönséget, hogy ezen hirdetés nem szo-
kásos reklám akar lenni, hanem csupán 
b. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielé-
gíteni. vagyis tudtára adni, hogy sikerült 
a felülmúlhatatlan  világhíres^ CREME 
IDEAL szépitőszernek az egyedüli rak-
tárát drága pénzért és sok fáradság  után 
megszerezni. 

Ennek a csoda világhíres CKEME IDEAL 
szépitőszernek jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját megbirálására 
bízom, mert bátran állíthatom, hogy az 
első próbatégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 2— 
Első Csikmegyei Illatszer és Piperekeres-
kedés Csíkszeredában, FEKETE VILMOS. 

Szám 5678/1910. ki. 3-3 
Pályázat hirdetmény. 

Csikvármegye felcsiki  főszolgabírói 
járáshoz tartozó Karcfalvi  körorvosi állás 
lemondás következtében megüresedvén, 
ezen állásra ezennel pályázatot hirdetek, 
s felhívom  a pályázni óhajtókat, hogy 
1883. évi I. t.-c. és 19o8. évi XXXVIII, 
t.-c. értelmében szabályszerűen felszerelt 
kérvényüket folyó  évi november hó 15-ig 
hozzám adják be, annál is inkább, mert 
a később beérkezett folyamodványokat 
tekintetbe nem veszem. 

Ezen körorvosi állással az alább rész-
letezett javadalmazás van összekötve. 

1. 2000 korona törzsfizetés. 
2. lOOO korona fuvaráltalány. 
3. Vármegyei szabályrendeletben meg-

állapított látogatási dijak. 
4. Természetbeni lakás. 
5. Halotlkémlési dij 54 kor. Meg-

jegyzem, hogy volt körorvos a Munkás-
biztosiló Pénztártól évi 500 korona s a 
balánbányai Rézmüvek, Részvénytársaság 
Társládájától évi 21o0 korona fizetést  el-
vezeti. 

A közegészségügyi körhöz Csikszent-
domokos, Csikszenttamás, Csikjenöfalva, 
Karcfalva,  Csikdánfalva  és Csiknladaras 
községek tartoznak, melyek állami ut 
mellett lo km. hoszban fekszenek,  a me-
lyeket a körorvos hetenkint egyszer tar-
tozik beutazni. 

A választást Karcfalva  község házánál 
folyó  évi november hó 19-én délelőtt 11 
órakor fogom  megtartani. 

Csíkszereda. 1910. évi október 19-én. 
Becze Imre s. k., 

főszolgabíró. 

Szám: 2132/1910. ki. 
Árverési hirdetmény. 

Csíkszereda r. t. város zárt ajánlattal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
a legtöbbet ígérőnek albérletbe illetve 
bérletbe adja 1911. év január hó 1-től 
1911. év december hó 31-ig feltéllenül 
és a további 1912. és 1913. évekre fel-
tételesen a borital és husfogyasztási  adó 
és adópótlékok szedési jogait. 

Kikiáltási ár: 
A) A borital adóra 10000 korona. 
B) A husfogyasztási  adóra 6000 kor. 
C) A borfogyasztási  adópótlékra 1800 K. 
D) A husfogyasztási  adópótlékra 1500 K. 
E) A szeszfogyasztási  adópótlékra 700 K. 
Ugyancsak ez árveréssel kapcsolatban 

1911. január 1-től 1913. évi december 
hó 31-ig terjedő időre bérbe adatik a 
legtöbbet Ígérőnek a város jogosítványát 
képező belpiac, külpiaci helypénzszedési 
és mérleg-dij szedési jogok a kővetkező 
kikiáltási árak mellett: 

a) a belpiaci helypénzre 5400 korona. 
b) a külpiaci helypénzre 5100 korona. 
c) a mérlegdijra 80 korona. 
Az árverés napjául 1910. évi novem-

ber hó 27-ének délelölt 10 órája Csík-
szereda város tanácsának hivatalos helyi-
ségébe tűzetik ki. 

Erről az árverezni szándékozók oly 
megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az ár-
verésen résztvenni kivánók tartoznak a 
kikiáltási árak 10-10 százalékát képező 
bánatpénzeket az árverés megkezdése 
előtt a városi pénztárnál készpénzben 
vagy ovadékképes értékpapírban lefizetni 
s az erről kiállított nyugtát vagy elismer-
vényt az árverező bizottságnak bemutatni. 

Ajánlat csak az összesre tehető. Az 
ajánlatot tevő köteles külön-külön is ki 
tüntetni azon összeget, amelyet az egyes 
jogosítványokért hajlandó adni. 

A városi tanács fentartja  a jogot, hogy 
a tett ajánlatok fölött  szabadon határoz-
hasson, az összegre való tekintet nélkül. 

Akinek ajánlata elfogadtatik  köteles a 
letett 10-10 százalék bánatpénzt 2o-2() 
százalékig azonnal kiegészíteni, mit ha 
nem tenne ugy tekintetik mintha a szer-
ződéstől visszalépne és a már lefizetett 
10-10 százalék bánatpénzét elveszti. 

A további részletes feltételek  a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1910. november hó 7-én. 
Dr Ujtulusi  Jenő,  polgármester. 

Ela/fÁ  egy 5 szobás igen jó karban 
CIQUU levő kőház nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cím a kiadóhivatalban. 3— 

Kiadó üzlethelyiség 
jómódú faluban,  hol kereskedő nincs, 
raktárhelyiséggel és hárotn szobával. 
Értekezni lehet a lapkiadónál. 2-2 

<)l' <ll' Ml' \11< \U< \U< xll' NU' *11< SÍI. >11- >ll< \11< xll» 

xlí-

>11» >11» <11. >U» \U» Ml' >11/ Ml» >11' »11» <11' Ml' »11» Ml' Ml» 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsónk Csíkszereda város és védéke közönségét tisztelettel érte-
síteni, hogy folyó  1010. évi április hó 20 ik napján megnyitottak a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska úrnő házában (Kossulh-utca), a Kőhid mellett. 
Kifogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket adunk betáblázás ós váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegy-

zett miudeuuemü értékpapírokra, előnyős kamat mellett. 
Értékpapírokat veszUnk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását dij mentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

dij mentesen aduuk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

<11/ «11« <11/ W xll/ <11/MI/ »11/ W/Slt» Mi* W/ «II/ «11/ ̂  XII/ 

PALLÓ, DESZKA, LÉC, GYALULT PAPOZAT DESZKA 

E P T J L E T F A . T 

CÁNDRA (HULLAPÉK L É O RÖNKVÉé I 

f 
SZEKÉH- ÉS ÖL-SZÁMBA, «IINT 

F Ü R É S Z P O R 
minden mennyiségben állandóan kapható: 

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 
= = iz TELEFON 19. 

Gí m"bía, tulajdonosok szíves fadomáBára  liozom, 
12 Isogy minden szombaton toórvá,g:á,e van. 30 

! 

I  JCirály  JCajos  f 
! 
o 

szam 

női  és  férficikkek  divaíüzletében 

Tfrassó,  Kolostor-utca  19. 
a legdivatosabb őszi és téli gyapjú, selyem és bársony 

különlegességek nagy választékban kaphatók. 
j. odern, elegáns blousok! 

Női kelengye és más fehérnemöek,  asztal-
nemüek, vásznak gyári árakban, nagyobb | 

választékban az eddiginél isi - - -
WW V i d é k r e m i n t á k a t k é s z s é g g e l k ü l d ö k . 

Férfi  fehémemüekben,  gallérokban, kéze-
lőkben, harisnyákban, nyakkendőkben st*>. 

mindenkor a legujjabb találhatói -

* I 
FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTÜLAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

' AUTOÍÉN H E G E S Z T É S ÉS VÂ6ÂS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i és v i l á g í t á s i szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEDÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 31. szám. 
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45. C S I K T L A P O K ft-ik  oldaL 
Szám 811—1910. végrh 

ArveróBi hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
Hl 10. évi V. 467. és 465. számú végzése követ-
keztében dr. Nagy Jenő csikszentmártoni Ugy-
véd által képviselt A központi takarékpénztár 
részvénytársaság javára 38 és 36 korona s 
j.ir. erejéig 1910. évi szeptember hó 17-én fo-
ganatosított kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 760 koronára becsillt következő in-
ii.líágok, u. m.: takarmányok stb. nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ík évi V. 467. száma végzése 
fo  ytán 38 és 36 kor. tőkekövetelések, ennek 
ai iratok szerinti 6*/, kamatai, V»°/o váltódij 
é.< eddig összesen 70 koronában biróilag már 
megállapított költségek erejéig, a végrehajtást 
s/envedók l a k á s á n C s i k m a d é f a l  v á n 
leendő megtartására 1910. övi november 
hn 21-ik napjának délelőt t i fel  11 órá ja 
határidőül kitllzetik és ahhoz a venni szán-
dékozok ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük-

esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 

inasok is le- és felUlfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi XI, tc 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi november 
hú 1. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 

Az „Unió" Erdőipar Részvénytársaság 
Erdélyrészl fűrésztelepeinél 

3 K A N T I N 
azonnal átadó, mely üzletek átvételéhez 
20.0OO korona készpénz szükségeltetik. 
Bővebbet Taustajer Árminnál, Gy.-tyfzéplok. 

Sz. 847—1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1910. évi V. 987, 858, 931. számn vég-
zése következtében Sommer és Klinger hpesti, 
Tiseher József  marosvásárhelyi és Kranck 
Henrik és Pia linczi cégek javára 226 korona 
;!0 fillér.  35 korona 50 fillér  és 25 korona 73 
Fillér s jár. erejéig 1910. évi október hó 14-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
íujlalt és 2100 koronára becsült következő 
insóságok, u. m.: árucikkek és bolti berende-
zés nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
hirósag 1910-lk évi V. 987. számú végzése 
folytán  fenti  tőkekövetelések, ezeknek a jegyző 
könyv szerinti járó G'/o kamatai, V30/, váltó-
dij éB eddig öszszesen 80 koronában bíróilag 
már megállapított költségek erejéig, a vézrehaj • 
tást szenvedők lakásán Csikgyimesen leendő 
megtartására f.  1910. évi november hó 
18-ik napjának délelőtti 10 órá ja határ-
időül kitllzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szUkség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszereda, 1910. évi november 1-ső 
napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

553. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1909. évi V. 1803. számú végzése következ-
tében Keleti L. Bzászsebeai cég javára 688 
korona 05 fillér  s jár erejéig 1909. évi szep-
temberhó 13-án foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján le- és felilifoglalt  és 973 koronára 
becsUlt következő ingóságok, u. m.: házi bú-
torok stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  tőkekövetelés és kamatai, s a 
biróilag már megállapított költségek erejéig, 
végrehajtást szenvedő lakásán Gyímesközép-
lokon leendő megtartására 1910. évi no-
v e m b e r hó 23-ik nap jának délelőtti 
11 ó rá ja h a t á r i d ő ü l k i t ü z e t i k és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
iitérónek, szükBég esetén becsáron alul is el-
fognak  adatni. 

\ mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
in w.k is le- és felülfoglaltatták  & azokra 
k 'itéai jogot nyertek volna, ezen árverés 

:S81. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek 
: .ira is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi október hó 
-;>-ik napján. . _ Keress tes Gyula, 

kir. blr. végrehajtó. 

HÖLGYEK FIGYELMÉBE 1 
A nagyérdemű hölgyek figyelmébe 

ajánlom francia  és angol női dlvattermemet, 
a hol mindennemű toalettek a legújabb 
divat szerint készülnek. Több hetet Pes-
ten és Bécsben töltöttem az őszi és téli 
divat tanulmányozása végett. 

Szives pártfogásért  esedezve 
GERGELY SÁNDOR, 

nöi dlvatterme 
7-10 Brassó, Lensor 28. szám. 

Csíkszeredában, a Kossuth Lajos-utcában 
3|a, 3 b, 3|c, 3|d számú házas 
telkek szabad kézből eladók. 

Bővebbet N a g y v á r a d , T e l e k i - u t c a 
44. szám alatt a tulajdonosnál. 

Menetrend, érvényes 1910. évi október hó 1-től. 
Oda Székelykocsárd—Madéfalva—Brassó Vissza 

Szv. 
8014 
1—III. 

Szv. 
8002 
I—111. 

200 
200800 
1051 

220 
256 
235 
2® 
2ÎS 
25? 

1016 

725 
731 
742 
805 
823 
831 
840 
849 
854 

300 
3Ü5 
3ÎI 
3ÎÎ 
3 5 
36 
372 
355 
415 
m 
450 
5© 
5TT 
5T3 
5 3 
5® 
Ó*T 
545 
535 
6% 
613 
627 
638 
655 
706 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 

1000 
1006 
1017 
1040 
1059 
1107 
1116 
1125 
1130 

Szv. 
8004 
I—III. 

Szv. 
8006 
I—III. 

935 

646 
830 
836 
842 
848 
856 
907 

224 

540 

832 
1154 
1200 
1206 
1212 
1220 
1231 

914 
936 
943 
951 
957 

1008 
1017 
1025 
1039 
1050 
1103 
11" 
1125 
1132 
1140 

130 
200 

1225 
1255 

104 
115 
123 
133 
144 
206 
218 
231 
246 
256 
310 
319 
329 

415 | 843 

730 
1230 
9 » 
346 
845 

640 
115 
609 
814 

10» 

909 
914 
920 
930 
939 
946 
952 
009 
022 
052 
100 
113 
122 
129 
136 
145 
151 
155 
205 
215 
223 
2 6 
247 
104 
115 
132 
138 
152 
203 
234 
245 
258 
313 
326 
334 
354 
400 
411 
432 
452 
500 
509 
518 
523 

708 
740 
533 
550 
557 
605 
611 
618 
628 
635 
646 
656 
709 
716 
727 
735 
743 

1233 
1239 
1245 
1255 

104 
III 
117 
133 
146 
206 
214 
227 
235 
243 
250 
259 
3U5 
309 
314 
324 
333 
346 
357 
414 
425 
442 
448 
503 
512 
555 
660 

€ 
6 p 

1 
8 S 
8B 
8B 
841 

Szv. 
8008 
I—III. 

930 
153 
347 
353 
358 
403 
411 
422 

427 
432 
438 
448 
5 03 
510 
5'6 
5 » 
5 ? 
6«? 

6® 
636 
6 « 
Sft 

s 
7f> 
720 
730 
739 
752 
804 
816 
8 » 
845 
851 
905 
914 
942 
953 

1007 
1024 
1037 
1045 
érk. 

Szv. 
8012 
l-lll. 

Szv. 
8010 
1—III. 

700 
700 
540 

Szv. 
8003 
I—III. 

Szv. 
8009 
1—III. 

ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon át 126) érk. 
ind. Budapest k.p.u. (Aradon át 126,153) érk. 
ind. Kolozsvár (126) . érk. 

832 j; ind. Székelykocsárd >126, 130. 
83§ Marosnagylak 2. sz. őrház 
844 Vajdaszeg 4. sz. őrház 
855 || Maroscsúcs 6. sz. őrház 
853 i Maroskecze . . 
9jjij jj érk. Marosludas (129) . . . 

érk. 

ind. 

150 
115,725 

420 
1246 
124Ö 
1234 
1255 
12ÎÎ 
1253 

600 
1217 

910 
915 
921 
931 
939 
946 
952 

1009 
1022 
érk. 

érk. Beszlercze (129) 
érk. Borgóbesztercze 
ind. Borgóbesztercze 
ind. Besztercze (129) 

ind. 
ind. 
érk. 
érk. 1016 

856 
908 
érk. 

ind. Marosludas (129) 
Marosbogát . . . 
Kutyfalva  16. sz. őrház 
Radnót 
Maroscsapó . . 
Marosugra 24. sz. őrház 
Kerclószentpál 
Nyárádlő . . 

érk. Marosvásárhely 
ind. Marosvásárhely . . 

Marosvásárhely felsőváros 
Nagyernye 43. sz. őrház 
Sáromberke 
Gernyeszeg . . 
Körtvélyfája  49. sz. őrház 
Petele 51. sz. őrház 
Radnótfája  52. sz. őrház 

érk. Szászrégen 
ind. Szászrégen 

Idecsfürdö 
Marosvccs 
Magyaró 
Déda megálló 
Déda 
Ratosnya 
Szalárd 82. sz. őrház 
Palotailva 
Bánffyháza  . . 
Gödemesterháza . . . . 
Maroshéviz (BorszékfQrdő) 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró . 
Szárhegy . . . 

érk. Gyergyószentmlklós 
ind. Gyergyószentmlklós 

Tckeröpatak 
Vasláb 
Marosfö  . . . 
Csikszentdomokos 
Karcfalva 
Csikmadaras 
Csikrákos 

érk. Madétalva >136) . . . . 

955 
955 

1256 
755 
749 
743 
737 
730 
718 

Szv. 
8007 
1-111. 

955 
610 

1256 
1047 
1041 
1036 
1030 
1023 
ion 

Szv. 
8005 
1—III. 

720 

510 
212 
206 
200 
154 
147 
135 

224 

430 
443 
450 
458 
504 
511 
520 
528 
538 
549 
602 
610 
623 
631 
639 

— | — | 11-00 
12-15 4-09 809 To g 
12-22 4-16 o 816 
12-33 4-27 S 8-27 fi  . 
12-43 4-37 ş 8-36 
12-56 4-50 8-51 

117 511 9-11 •W >, 
1-35 5-29 9-29 •1- c 

640 
115 
609 

6-59 
7-07 
718 
7-28 
7-43 
8-04 
8.22 

érk. Gyimes 1136» 
érk. Palanca (136i 
ind. Madéfalva 

Csíkszereda 
Zsögödfürdő 
Csikszentkirály . • • 
Csikszentimre 35. sz. őrház 
Csikszentsimon 
Csikverebes 
Tusnád . . 
Tusnádfürdő 
SepsibDkszád-Bálványosfürcd 
Málnásfürdö 
Málnás . . 
Sepsibodok 
Sepsikóröspatak-Gidófalva 

érk. Sepsiszentgyörgy (134) . . 
| érk. Bereczk (134) 

érk. 1206 715 1008 134 635 
12«) 709 1002 128 629 
1154 702 955 121 622 
1145 653 946 112 613 
1137 645 938 104 605 
1129 637 929 1256 557 
1123 631 923 1250 551 
1106 614 906 1233 534 

ind. 1052 600 852 1219 510 
érk. 1032 814 1148 500 

1025 807 1141 453 
1012 750 1128 440 
1005 743 1121 433 

•o 958 736 1113 426 
Q 950 728 1105 418 

941 719 1056 409 
935 713 1050 403 

ind. ^ 931 709 1046 359 
érk. 924 659 1038 349 

J 915 650 1029 340 
H 907 6 « 1021 332 

855 629 1009 319 
•"5 844 616 958 308 

838 610 952 302 
H 82« 557 942 248 

8» 538 924 229 
805 533 919 224 
750 5'7 904 209 
74t 509 855 201 
724 452 838 145 
704 430 Sl8 125 
652 4 I 8 805 112 
637 s z v . 403 749 1256 
623 8011 348 733 1242 

ind. 614 i--in. 340 724 1233 
érk. 549 910 700 1153 

543 903 654 1147 
5331 854 645 1138 
515 838 — 629 1122 
450 8>5 604 1058 
438 804 — 554 1045 
428 755 545 1036 
417 743 — 535 1026 
410 737 — 529 1020 

ind. 220 830 
ind. 133 — — 743 
érk. 322 702 523 940 I00U 

308 649 510 927 947 
251 •o 637 — 910 93Í 
242 63Ó 903 <0 928 
235 • a 623 — 856 a 921 
230 -éí 618 — 851 t-t 916 
217 604 — 841 906 
210 556 — — 834 >4 85« 

847 155 541 — . — 823 H 
85« 
847 

140 528 808 ^ 836 
123 514 755 823 
113 504 747 -H 815 
100 452 736 803 

1250 443 — 727 754 
ind. 1239 433 — — 718 744 
ind. I 8-20 11-40 1 — — 1 325 1 

Szv. 
8001 
I—III. 

730 
1230 
959 
717 
7Ű 

655 
6Ş2 
640 

1217 
600 

Szv. 
8013 
I—III. 

ind. Sepsiszentgyörgy <134) 
Kilyén 
Uzon 
Kökös . 
Prázsmár . 
Szászliermány . . . 

érk. Brassó (126, 137, 138) 

, érk. 

. ind. 

érk. HdUKSt L P- I. (Nl0TlmlOI 11 126) . . ind. 
érk. Mllial L P. 1. (AM» 41 126., 153). . ind. 
érk. Kolozsvár (126) . ind. 
érk. Predeál (126) . ind. 
érk. Bukarest "id 

12-14 
12-06 
11-54 
11-43 
11-32 
1111 
10-55 

820 
800|200 

906 
534 

4-08 
4-00 
3-48 
3-37 
3-26 
3-07 
2-51 

9 » 
1220 
646 

1249 
755 

00 . _ o. 3 -a a 
c bt 
— 3 

6-58 
6-50 
6-38 
6-26 
615 
5-56 
5-40 

200 

7-20 
7-12 
700 
6-49 
6-38 
619 
6-03 



fi-îk  oldal. C S Í K I L A P O K 45. szám. 

í  y 

Vidéki megrendeléiek gyor—n »« ponte««n ««KUflltamek. 

Mattié József  nól divat-kalap-üzlete, Csíkszeredában (Grünwald-féle ház). 
\ ni -zi n ii« ~éiii ii 1 küzönség szives tudomására hozni, hogy az őszi és téli 
idonyro az u j árum szeptember hó elején megérkeztek. Du svalaaz 
-km i Il lók a legújabb párisi modelekból, szőrme és angol nói gnpkákbol. 

. ,-/.i rii iliszkalapokból. Úgymint diszitó selymekből, sima és vasalt bár-
-Miriikl.'il és auto fátyol  újdonságokból. Struc és disz tollakból virágokbol, 
k ii iiitükl>i)l selyem- és bnrsoDyszallngokból meglepő újdonságok. Elvállalok 
,„I.| 1, rnc niii alakítást és díszítést vidékre ia. - Kérve ••» nagyérdemű kozon-
Sj,iT ,ziv, s iiartfu"á«át  maradok kész szolgálattal Mathó Jóasef,  Csiksíereda. 

Allaudó rsktăr dl§i- ea gymkalapokbol. 

KOVALD PÉTER ÉS FIA 
CSÁSZ. ÉS KIR. SZAB KELNE ÉS SZŐRMEFESTŐ, VEGYTISZTITO ÉS GÖZMOSÓ-GYÁR 

BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM 
megbízói kényelmét szemelött tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesít és ez által módot nyújt a nagyérdemű 
közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mel-

— lőzésével — közvetlenül felkereshesse  -
M Á T N É J Ó Z S E F C S Í K S Z E R E D Á B A N 

velte át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri-, nói- és 
gyermek-öltönyök, diszitó és bútorszövetek, függönyök,  kézimunkák, 
szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és fes-
tését. — Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérneműek  mosását is. 
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan  munkájáról és mindékor 
méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe  ajánlja a képviseletet 

és számos megbízatást kér a 

O S Z I E S T E L I I D E N Y Ü l î S ^ î S ' " ^ T V s s r ^ : 
A I. olvasó becses figyelmébe  ajánlom, hogy szük-
ségeiéi férfi-,  flu-  és gyermek-ruhában s 
úgyszintén női- és leány-felöltőkben,  kosz-
tümök, aljok, blúzok, pongyolák, jupo-

nok stbiben csakis kizárólag 

A S C H E R I. c é g Q é l 
Brassóban, Iiensor 26. szerezze be. 

I'oslai megbízások utánvétel mellett leggyorsabban 
eszközöltetnek. mely alkalommal csak a mell-
bőség, szin és hozzávetőleges árak meg-
jelölendők. Nem megfelelő  áruért a pénz készsége-
sen visszatérittetik. Felkérem a t. közönségei, 
hogy Hrassóban leendő tartózkodása alkalmával 
üzletemet — minden vételkötelezetlség nélkül — 
megtekinteni szíveskedjék. — Kiváló tisztelettel: 

ASCHER I. 
IMx'ASSÓ, L E N S O R S0. S Z Á M . 

ÉRTESÍTÉS 

1 ( 1 - 1 0 

Van szerencsém a Dagyérdemtl közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelbea olqsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül u nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamiqt minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Rákóczi-utca 852. szám. 

Czell Frigyes és Fiai 
bortermelfk és bornagykereskedök 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzési fo r rá s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitfinő  saját termésű és vörös borok. 

0 0 0 3 : P8 5 3 89 I 0 

őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
I m a - és é n e k e s k ö n y v 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József könyv- és papirkereskedésében, 

OOOOHOOOOOOO ooooooooooooo 
H I R D E T É S E K 

olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Hosszurovó Cement Födélcserép? 
Iroda: Hirscher-utca 18. sz. • Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

majd nem határtalan tartósságu, Igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 

P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . 

Nyomatott Hirobo4a JftiaeT kftnjTByoBdiiAbia CalknxN-edAbui l»10 




