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Knfratok  nem adatnak viana. 

Modern városi berendezkedés. 
lítijr ml vagyunk már azon, hogy a városi 

közigazgatásoak csak a szorosan vett mlmi-
uisztració képezze feladatát.  A neki lendült 
kulturális haladással mind több és több teher 
szakiul a városuk nyakába. A kulturának a 
varosok a horilnzóí. gócpontjai. A kultura pe-
dig min'I liiMiiinllahb, minél fejlettebb,  annál 
itii.ii |>"iut igényel. A városoknak ma már 
szánni- olum intézmény felállításáról  és fenn-
taiMsanii kell gondoskodniok, amelyeknek élő-
méit az egész vidék lakossága élvezi, terhei-
lu-,. azonban a leggyakrabban egy fillérrel  sem 
janii lio/zá. Ennek a helyzetnek a felismerése 
lereinteit tneg azt, hogy az állam immár 
anyagi .itséghen részesiti a városokat. Ez a 
sugiiseL' azonban még minil kevés ahhoz, hogy 
a varosuk minden hozzájuk fűzött  igényt ki 
luiljanak elégíteni. Ép azért van szükség arra. 
Iiogy a város ne csak adminisztráljon, hanem 
gazdálkodjék is. 

A pótatló n városokban csaknem kivétel 
nélkiil mindenütt már oly magas, hogy azt 
lakozni nem lehet. Uj erőforrások  megnyitá-
sáról kell gondoskodni, amelyek iţj jövedelme-
ket képeznek, melyekre Bzüksége van a város 
kasszájának. 

Áll ez főleg  Csíkszereda városára is, mely 
tudvalevőleg nagy terhekkel kllzd és még na-
gyobb feladatok  megoldása előtt van. melyek 
uj jövedelmi források  megnyitását elkerülhe-
tetlenül szükségessé teszik. Éppen ezért az 
alábbiakat agilis polgármesterünk figyelmébe 
aján'jnk. Akad benne olyan nem egy, melynek 
megvalósítása állandó és jó erőforrása  lehet a 
városnak. 

Egy érdekes átirat érkezett, az összes tör-
vényhatóságokhoz, Zombor szab. királyi város 
polgármesterétől. Érdekes azért, mert beszédes 
dokumentuma ez annak az elvnek, amelyet • 
sorok elején érintettünk és egy modem városi 
berendezkedés terve olvasható ki belőle. Arról 
van BZÓ, hogy Zombor város részben a közjö-
vedelmek gyarapítása, részben pedig közmű-
velődési, szociális és közegészségügyi tekinte-
tekből uj jövedelmi fonásokat  óhajt megnyitni. 
J-t pontban fel  is sorolja a tervbe vett uj jö-
vedelmi forrásokat  és azokat is, amelyek már 
megvannak, de jövedelmüket növelni óhajtják. 

Ezek: Zeneengedélyi dijak a zárórán tul 
való zenélésért, a hirdetőtáblák és oszlopok 
jövedelme, városi cserép- és téglagyár, esetleg 
mészégető, városi zálogház, cselédszerző és 
elhelyező üzlet, jéggyár, városi nyomda, épitési 
dijak, automobil adó, utak legeltetésének bére, 
járilnfoglnlási  dijak, prostitucionális hárcák és 
prostitucionális pénztár, ebadó és védőjegyek, 
városi szálló, szemétégető telep és a vágó-
híddal kapcsolatos műtrágyagyár, vásár- és 

halcsarnok, házi szemét kifuvarozása,  föld  és 
honiokhordási dijak, különféle  bizonyítványok 
és kiadványok után szedett dijak, általános 
helypénszedés. házaló könyvek kiállítása után 
szedett dijak, hirdetések és nagyobb látványos-
ságok utáni nagyoab dijak, a városi földek  le-
csapolása, növénytermelő kísérleti állomáB egy 
esetleges mintagazdasággal, nagyobb inéretü 
faiskolával  és szólóteleppel egybekötve. — A 
megvalósítás előtt Zombor tanulmányozni akarja 
hogy más városokban milyen alapokon indult 
meg ez intézmények létesítése, mennyiben bi-
zonyultak azok életrevalóknak Btb. Minderre 
kimerítő felvilágositá.  t kér, sót még többet is. 
Olyan intézményről is akar tájékozódni, ame-
lyet — általános csatornázás, vízvezeték stb,, 
egyelőre nem vettek tel a programmbu. Hir-
telenében tán egy kissé sokat is markolt Zom-
bor. Azonban dicséretes érzéket árult el a mo-
dern városi berendezkedés iránt, amelynek ma 
minden város adminisztrációjában érvénye-
sülni kell. 

Hallgassunk az okos szóra. 
Vannak, akik ugy gondolkoznak, hogy ahhoz 

hogy a szükséges életbölescletre szert tehes-
senek, bőségesen elégséges az, ha egy regény-
sorozatot átolvasnak, avagy ha a klasszikuso-
kat áttanulmányozzák. Ezért a nem praktikus 
emberek, akik eszményt, ideált találnak ugyan 
az olvasás során, de rendszerint nem olyant, 
amely az ő testükből való test és az ö vérük-
nél való vér volna, a minek természetszerű 
következménye rendszerint az, hogy az ilyen 
ideális lelkek az életben csakhamar a csaló-
dással fognak  kezet. 

Ennek a világnak legnagyobb kontingensét 
a deák generáció teszi, amelyet az iskola az 
erkölcsi világrend napsugaras birodalmába ve-
zet, megtaoit az édesen zengő anyanyelvre, 
feltárja  annak gyöngyeit, kedélyeket felemelő 
akaratot néző lelkesítő ideálokat mutat be még 
a pogánykor nagy férfiaiban  is, magasztos pél-
dákat állit elő a történelem nagy alakjaiban 
és örök. soha el nem éviiló igazságokat hirdet 
a matematika és fizika  változatlan tanaiban. 

Ez a nemzedék — amely az iskola falai 
között teleszívta magái idealizmussal — hogy 
ha egyszer a félelmes  zátanyon, az érettségin 
túlesett, mint képzett életbölcs lépi át nz is-
kola küszöbét, hogy az igazi iskolában foly-
tassa rendeltetése pályafutását. 

De mi történik itt vele? Amint a tapasz-
talat bizonyítja, ennek a nemzedéknek jó ré-
sze a képzelt élethölcselet birtokában az 
aranyszabadsággal visszaélve hanyat-homlok 
rohan az élvezeteknek, mindaddig, amíg nz 
élet útvesztőjébe ,nem került, ahol szomorú 
ébredés vár reá. És ez egészen természetes is, 

mert hiszen az élet, a társadalom, amely esz-
ményekben lelkesítő ideálokban szegény : nem 
épit. hanem rombol, sót nem egyszer rideg 
közönnyel egészen letöri azokat az ideálokat, 
tvuiyekct az ifjúság  az iskula öröksége képpen 
hozott magával uz életbe. 

Kérdés lehetne-e az itjuságnak ezţ a szo-
morú ébredését redukálni ? Igenis. És pedig 
ugy, ha » tanár tanítványait olykor-olykor ki-
vezetné -a napsugaras birodalomból'', az esz-
mények uz ideál országából, hogy bemutassa 
az életei a maga realitásában, hagy felfedje 
már jó előre qlótte, hogy az élet utjai koránt 
sincsenek rózsákkal behintve, mint ahogyan 
azt nz ifja  elképzeli. Mariuluudóhb nyomot 
hagyna hátra sok romlatlan ifjú  lelkében ha 
tutuim nz élet iskolájából vett tapasztalatai-
nuk legalább quint essenciáiával megajándé-
kozná tanítványait, ami nem ,pium desideri-
utn" mert ez nem kiván anyagi áldozatot. 

Igy minden tanár könnyen tehetné, hogy 
kiválóan az élet iskolájába átlépni készülő ta-
nítványait életelvekkel axiaiuákkul felfegyve-
rezze, a mi az élet, a praktikusság szempont-
jából ércnél maradandóbb emléke lenne az is-
kolának mint a holt ismereteknek nagy komp-
lexuma. 

Az életből való tapasztalat mit a tanár ta-
nítványainak utravalóul nyújthatna, sokkal ka-
niatozóbb lenne, mint a könyvekből merített 
tapasztalat, amely bármily becses legyen és a 
tudományosság színezetével bir, de „* gyakor-
lati életből vett tapasztalat az igazi bölcses-
ség, melyből egy lat felér  annak egy font-
jával.' 

A történelem bizonyítja, hogy a világ nagy 
dolgait nem finom  műveltségű emberek vé-
gezték A világ legnagyobb emberei nem vol-
tak csiszolt tudósok. Voltak már bölcs embe-
rek Európában mielőtt könyveket nyomtattak. 
Akik a Magna Chartai hozták, nem tudták le-
irni nevüket. 

Walpole. ki megvetette az irodalmat, 30 
évig tartotta n hatalmat. Fia szerint: „nem tu-
dott sem irni, sem olvasni." Lord Mahan talá-
lóan jegyzi meg. hogy XValpolénak fényen  si-
kerei az életben — dacára tudományokban 
való járatlanságának — figyelmeztet  arra, ami 
» divatos nevelésnél rendesen figyelmen  kívül 
marad, hogy sokkal fontosabb,  ha a szellem 
fegyelmezett,  mintha gazdag, — ha erős, mintha 
teljes. Nagy Károly csak nevét tudta aláírni. 
Commel képzetlen volt. A könyvek Bacon sze-
rint sohasem tanítják a könyvek használatát. 

Mathewsz Bzerint még a legnagyobb ész-
adomány sem tesz képessé valakit a sikerre 
prakt'kusság nélkül. Nagy Frigyes azt mondja 
11. Józsefről,  hogy önnek mindig a második 
lépés megtételére lett volna szüksége, mielőtt 
az elsőt megtette volna. 

Az élet tele van ilyen gyakorlatlan embe-
rekkel. Tapasztalatra van hát szükségünk első 
sorban, mert ez u tehetségnél is több. A te-
hetség egy író szerint tudja init kell tenni, a 
tapasztalat tudja miként kell tenni. A tehet-
ség tudományosan éa következetesen beszél, 
a tapasztalat pedig győzedelmesen. 

Legyünk hát praktikusok. 
Kémenes  Antal. 

Az Erd. Hóm. Kath. Tanító-egyesületek Szö-
vetséginek közgyűlése. 

Az Erdélyi líóin Kutli. Tanítóegyesületek 
Szövetsége folyó  hó 11-én Csiksomlyón a fiú-
nevelő intézet nagytermében tartotta évi ren-
des közgyűlését, amelyen Péter János dr. el-
uökölt. Közgyűlés előtt Rés János főgimnáziumi 
tanár Veni Sancteval egybekötött szentmisét 
mondott. 

A közgyűlésen mintegy llO en voltak jelen, 
akik közül a következők nevét sikerült felje-
jegyeznunk : Incze Domokos országgy űlési kép-
viselő. I'ál Gábor kir. tanácsos, főgimnáziumi 
igazgató. Lengyel Róbert tanfelügyelő.  Italint 
Lajos, Miklós István, Balló János esperesek, 
Márkus Kudre, Gábosy Dénes, Kórvdy Mihály 
plébánosok, Ágner Béla, Albert Vilmos, Kádár 
Ferenc, Kémenes Antal, Iványi Antal, Kés Já-
nos, Szhivik Ferenc fögimnázimni.  Kovács 
András, Szabó István, Zsögön Zoltán képezdei 
tanárok, Gegesi Kiss Ernő fóerdömérnök.  Ko-
petsnik Gyula selyemtenyésztési főfelügyelő, 
Keseh L. György székesegyházi karnagy, Boeli-
kor Ilonka, Kálnoky Anna, Márton Emilia, 
Márton Gizella, Falusiné Balló Veronika, Tö-
rök Albertné, Amhru Ferenc, Antal József, 
Baka Mátyás. Uttky Kálmán, Balázs Gyula, 
Csiszér Pető, Császár Dónál, Dobos András, 
Domokos János, Füstös S Vndor, Fodor Izra, 
Fülöp Ferenc, Ferenczi Miklós, Gál Márton. 
György .Lázár, György Ferenc. Imre János. 
Kádár Árpád, Király István, Kömény Gyula, 
Kovács Nándor, Lázár Pál, Szőkedy Károly. 
Matskásy József,  Molnár Agoslon, Márton 
László. Nagy József,  Opra Pál, Páll Albert, 
Péterffy  Árpád, Itáduly Béni, Szabó Lajos, 
Székely Dénes, Szász Simon, Szóké Benedek. 
Török Albert, NVéger Ferenc stb. tanítók és 
tauitónók. Nagyban emelte a közgyűlés fényét 
és értékét, hogy a d u . folyamán  gróf  Maj-
látli Gusztáv Károly erdélyi püspök is megje-
lent azon. 

A közgyűlés d. e. 9 órakor vette kezdetét 
Péter János dr. elnöki megnyitójával, melyben 
a magyarországi kath. tanítók IV. nagygyűlé-
sén felvetett  és tárgyalt eszmék fontosságát 
ismertette. Az elnöki megnyílóért a közgyűlés 
köszönetét fejezte  ki és elhatározta, hogy azt 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatja. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJA. 

X i M i t k « U ( tolSL» 
Messze kelet felöl 
Jajj be' hideg szél fuj, 
Fehér havasokról, Gyergyóország felöl 
Jajj be' hideg szél fuj. 

Nagy fekete  daruk 
Ott a hegyeken tul 
Messze, tova szállnak, Gyergyó felé  szállnak 
Ou a hegyeken tul. 

Álljatok meg daruk, 
Várjatok meg engem, 
Hó tiszta ruhába vigyétek a lelkem, 
Várjatok meg engem! 

Vigyétek a lelkem 
Az edesanyimhoz, 
Szép Gyergyóországba, havasok aljára. 
Az édesanyámhoz! 

Tegyétek teli sírt, 
Cifra  kötényébe. 
Hadd csókolja össze, hálha meggyógyul majd 
Cifra  kötényébe... 

Portil;  Awlor. 

fitieU  s s e i e l e a . 
(Egy poéta naplójából). 

Holdvilágos estén, miután 
mngamra hagytál, érzem, 
hogy igazin szeretlek. 

Nyugalom és mély csend. Félek és mégis 
élvezem az éjszakái. Fáid ilyenkor jótevőim. 
Megvédelmeznek a holdsugaraklól, sötét zu-
gocskát nyújtanak nekem az elrejtett padon. 
Holdvilágos éjjelen az álmot gyűlölöm. Ébren 
szeretek lenni és nézni az egyformaságot,  a 
kísérteties némaságot, melynek ériem szavait 
és sokai-sokat beszélnek nekem a te szerel-
medről. Elmondják sorba: Most nem tudsz 
rólam, most rám gondolsz, most alszol, most 

nyugtalanul mozdulsz, most megébredsz és 
szeretnél nekem valamit mondani... és te sokáig 
nem tudsz aludni s igy gondolkozol az ágy-
ban : .Most bizonyára a nagy hídnál megy, 
gyönyörködik az éjszakán, belenéz a vizekbe, 
a zuhogó-homályos éjszakai vizekbe, nemsokára 
a kapujoknál van és a nagy diófáról  eszébe 
jutnak ami fáink,  melyek alatt sokat énekel-
tünk késő estéken és ekkor rám gondol egy 
kicsit, talán szeretettel, vagy talán közönyösen. 
És nyugodni tér s csendesen alszik. Nem tölt 
ilyen izgatott éjszakákat, mint én«. 

Ennyi az éjszakai szerelemből, az amit nap-
pal át tudunk gondolni, át tudunk érezni. A 
többi leheletszerűen száll át érzelmeinken. S 
ezt a megfoghatatlan,  igazi, mély érzelmeket 
csak éjszaka látjuk megjelenni. Ez az éjszakáéi 
Ebben nő a szerelem mennyei fenségessé.  S 
az én angyali szépségem nem álmodik arról. 

hogy én itt a padon virrasztom át az éjszakái, 
itt növelem kiapadhallan szerelmemet. Jön a 
hajnal. Halk dalolással búcsúzom a kedves éj-
szakától... 

Nappal találkozunk. Az én angyalkám pa-
naszkodik, hogy rosszul aludt I Valami nyug-
talanította és hajnal felé  valaki zavarta, éne-
kelt.... 

És tovább hallgat az éjszakáról... s én rös-
tellem megmondani, hogy az éjszaka bagoly-
kodtam s én zavartam meg hajnalban, da-
lommal. 

Nem vagyunk őszinték I Félünk egymástól 
nappal. Nemsokára torlódik a másik éjszaka s 
mindaketten bánjuk, hogy nem beszéltünk a 
mull éjről, nem mondhattuk el szerelmünk 
jelét. 

A második már a szenvedés, a gyötrelmek 
éjszakája. 

Hfkdy  Sándor. 

„Községi szabályrendelet a husvizsgálatról" és „Bornyilvántartás" 
mely as a j törvény szerint elrendelt minta után van kemitve, Jutányos árban beszerezhető: 
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A közgyűlés Zsögön Zoltán indítványára 
táviratiing üdvözölte gróf  Zichy János kultusz-
minisztert és Gies-wein Sándor dr. országgyű-
lési képviselőt, a Kovács András indítványára 
pedig gróf  Apponyi Albert volt kultuszminisz-
tert, mint a tanügy lelkes ba'átait. 

A Szövetség feliratára  adott válaszok fel-
olvasása rendjén elnök bejelentette, hogy 
Uhédei Sándor Udvarhely megye tanfelügyelője 
s/ép szavakkal üdvözölte a közgyűlést es 
óhajtja, hogy azt az önzetlen és lelkes mun-
kát, melyet a megingathatlan nemzeti és val-
láserkölcsi alapon nyugvó magyar művelődés 
érdekében végeznek, Isten áldj kegyelme ki-
sérje. 

Matskássy József,  a Szövetség főjegyzője 
felolvasta  a Szövetség HUO- 11. évi működé-
séről megirt jelentését, amelyből világos képet 
lehetett alkotni nemcsak a Szövetség 7 évi 
működéséről, hanem a Szövetség kebelében 
működő tanitó-egyesűletek tagjainak szántáról, 
tisztviselőiről é9 kifejtett  tevékenységéről is. 
A Szövetség vagyona 1257 korona I» fillér. 
Az évi gyarapodás 110 korona -">7 lillér. — A 
közgyűlés a tartalmas jelentésért köszönetét 
fejezte  ki a főjegyzőnek. 

Ezután a felolvasásokra  került a sor. Kó-
róily l'éter dr. egj hazmegyei tanfelügyelő 
.Ifjúsági  egyesületek alakítása és a tanítók 
patronag tevékenysége" cimű dolgoz .tát Szlá-
vik Ferenc tanár olvasta fel.  A (elolvasásban 
szerző rámutat az ifjúsági  egyesületek alakí-
tásának fontosságárasa  papoknak és tanítók-
nak az azokban kifejten  dó tevékenységét fej-
tegette. Ismertette végezetül n patronaje egye-
sületek fontos  tevékenységét. — Kés János az 
ifjúsági  egyesületek vezetésére és irányítására 
nézve szolgált pár helyes megj"gyzéssel. Ko-
vács András és l'áll Albert pedig a Háziasszo-
nyok egyesületének a cselédleányok elhelye-
zése érdekében kifejteti  tevékenységéről szól 
és figyelmébe  ajánlja :i tanítóságnak, hogy-
annak közreműködését vegyék igénybe. 

Gegesi Kiss Krnó érdekes és végig nagy 
figyelemmel  kisért szabad előadásában azon 
gazdasági feladatokról  szólott, amelyeket a 
tanítóknak s a lelkészeknek az iskolában s az 
iskolán kívül tnegvalósitaniok szükséges. Az 
ipar és kereskedelem fejlettségével  szemben 
kiemeli a hazai, különösül a székely mező-
gazdaság hiányait, hálramaradottságát. Szo-
ciális tevékcnjséget minden egyes helység-
ben egy egyesület keretében óhajt megva-
lósítani. hogy az erók szétforgácsolása  elke-
rültemék. Gazdaköröket kell alakítani s ezek 
keretében kell kifejteni  mindennemű szociális 
tevékenységet. Zsögön Zoltán indítványozza, 
hogy az egyes körök számoljanak be kifej-
tett szociális tevékenységükről. Időadó. Páll 
Albert és Füstös Sándor hozzászólása után a 
közgyűlés az indítványt elfogadta. 

l'éter Sándor várdotfalvi  tanitó a tanszer-
kiállitás fontosságáról  értekezett. Bevezeté-
sül összehasonlította az ember kicsinységét a 
Mindenséggel s az Istenség nagyságával. — 
Az emberben is meg van a tökéletesedés felé 
törekvés. E célt többféle  intézmény szolgálója 
igy maga az elemi iskola is. 

A nevelés-oktatás tökéletesítésére nagy be-
folyásául  van a szemléltető oktatás. Végezetül 
kiemeli a tanszerkiállitások fontosságát  és je-
lentőségét. Ily kiállítást szándékozik a Csiki 
Tanítóegyesület a jövő ősszel rendezni s azok 
rendezését a többi egyesület figyelmébe  is 
ajanlja. Józsa Sándor. Imre János és Zsögön 
Zoltán hozzászólása után általában helyeslőleg 
elfogadják  a tanszerkiállitás szükségének esz 
tnéjét s erkölcsi támogatásukról biztosítják a 
Csiki Tanítóegyesületet. Az egyesület a meg-
valósításra szükséges segitsógek fedezésére  a 
megyétől rendkívüli segélyt fog  kérni. 

rőffy  C iunáil gyergy- zentiuiklósi tanitó 
az e,yhuzarol>aji való tanitás mellett szóló tár-
sadalmi é.i pedagógiai elveket ismerteti, ame-
lyek alapján a közgyűlés elnök hozzászólása 
után határozatul kimondja, hogy az egyfolytá-
ban való délelőtti tanítást próbaképen meg 
fogják  kísérelni. 

Az ezután inegszakitott kó/gvülést délután 
folytatták,  mikor is Kopetsnik Gyula veiitett 
kepek kíséretében ismertette a soljemliernyó-
tenyésztés hasznát, az eporfatenyésziés  cél-
szerű módját, a selyemhernyók táplálását, be-
tegségeit, a gubók osztályozását, heváltását stb. 

Előadás közben érkezett a közgyűlési te-
rembe Majláth ti. Károly püspök, aki Horszék-
ról, ahol az újonnan épített r kath. templo-
mot szentelte fel,  akkor érkezett meg. Az elő-
adás végén köszönetét fejezte  ki ugv az előadó-
nak, mint Bezerédy Károly óexcellenciájának 
azért a figyelemért,  melylyel törekszenek fel-
hívni az erdélyi tanítóság figyelmét  a selyem-
hernyótenyésztés fontosságára  gazdasági szetn 
pontból. Melegen ajánlja a tanítóságnak, hogy 
igyekezzenek, ahol az csak lehetséges, a nép-
pel megkedveltetni a selyemhernyótenyésztést. 

Ezután elnök a közgyűlés nevében őszinte 
szavakkal üdvözölte a fópásztort  s ecsetelte 
azt a nagy örömet, amelyet egyrészről a jól 
végzett munka érzete szerez, másrészről pe-
dig előidézi a főpásztor  jósága, aki a tanító-
ságnak is alkalmat ad, hogy a kezdótló szent 
gyakorlatokon lelkileg megujuljon. Köszönetet 
mond a püspöknek a tanitóság iránt mindig 
tanúsított jóindulatáért s azt a jövőre nézve 
is kéri. 

A főpásztor  köszönetet mondott a szives 
üdvözlésért. Hálát ad Istennek, hogy ismét azt 
nyújthatja a tanítóságnak, amit magára nézve 
is a legáldásosabbnak tart. Soha se tudna oly 
örömmel dolgozni, kedélye nem volna oly de-
rült, ha nem volna vele Isten Begitó kegyelme. 
Ezen kegyelem megszerzésének lehetőségét 
akarja nyújtani a szentgyakorlatok tartásával 
s valamennyiüket kéri, hogy teljes lélekkel 
vegyenek részt azokon. 

Az uiolsó felolvasó  Antal József  székely-
pe tő falvi  tanitó volt, aki a tanitó társadalmi 
működéséről értekezett. Társainak különösen 
a Kath. Népszövetség támogatását ajánlotta 
figyelmébe  s ismertette annak a nép jóléte 
érdekében kifejtett  tevékenységét 

Az előadáshoz senki sein szólván hozzá, 
elnök valamennyi felolvasónak  köszönetet mond 
azért, hogv felolvasásukkal  a közgyűlés érté 
két emelték. 

A pénztárvizsgáló bizottság jelentésének tu-
domásul vétele után a közgyűlés az orsz. kath. 
tanítói segélyalap középponti bizottságának 
közgyűlésére Cs. Józsa Sándort küldötte ki. A 
megüresedett alelnöki székre FéterlTy Árpádot 
választja meg, választmányi tagoknak Avéd 
Jákót és Cserni Béla dr-t. 

Az elnök indítványára elhatározza a köz-
gyűlés, liogy Imets F. Jákó apát-kanonokát, a 
Szövetség volt er omes elnökei, ) éves papi 
jubileuma alkalmából üdvözli s ennek keresz-
tülvitelével az elnökséget hízza meg. 

Az elnök köszönetet mondva Kés János 
házigazdának, a megjelenteknek B a közgyű-
lésen közreműködőknek, kívánja, hogy az ösz-
szetartás érzete ezután is fennmaradjon,  mi-
vel erre a jövő küzdelmeitlen niigy szükség 
lesz. A közgyűlés köszönetet mond nz elnök-
link n tapintatos vezetésért s ezzel a közgyű-
lés véget ért. — k. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Pap Béla kir. segédniémök 

lapunk belmunkatársa f.  hó 15-cn eljegyezte 
Jovanovics József  ügyvéd leányát Ildikói Zom-
borban. 

— (lyukasnál)  és iíitf/t/ilkoxHái/.  Eddig 
itt páratlanul álló bűneset tartja izgalomba 
Csikszereda város közönségéi. Ugyanis folyó 
hó 13-án a reggeli órákban egyelőre netn is 
sejteti egyén a város havasi csordapásztorát 
Kulcsár György gyimesi lakost Icjszével a leg-
vadabb módon meggyilkolta. A rendőrség és 
csendőrség részéről a nyomorát azonnal folya-
maiba tétetett és addig mig a kiküldött csend-
őrök a gyilkosság helyéül szolgáló »Kurla íeje« 
nevű erdőn végezték erélyes és fárasztó  nyo-
mozatiikat, addig a város rendőrkapitánya meg-
kapta a tettes kilétéhez vezető szálakat és rö-
vid, néhány órai szerfölött  gyors nyomozás 
mellett a tettes elleni bizonyítékokat annyira 
összehozta és az azonnal foganatosított  kihall-
gatásokkal oly kétségtelen adatok birtokába 
jutott, hogy inár másnap vagyis folyó  hó 14-éu 
9—10 óra között Jakab Lajos városi lakos sze-
mélyében a gyilkost, ki az erdőre kaszálni tá-
vozott elfogadta,  kihallgatás után letartóztatta 
cs a városház fogdájába  záratta. Mikor azon-
ban a kész bizonyítékok és bűnjellel a gyil-
kos! a kir. ügyészséghez leendő álkiscrlctés 
végett vezették volna elé, akkor látták a rend-
őrök, liogy az egyik fogdaajtaja  sarkára da-
cára az elrendelt ügyeidnek — felakasztva 
guggoló helyzetben van a gyilkos. A gyors le-
vágás és élesztcsi kísérletek és orvosi segély 
dacára habár a levágáskor még életjelt mu-
tatóit — a megrögzött gyilkos meghall és igy 
a földi  igazságszolgáltatás kezéből kisiklott. 

— Tanítók találkozása. A csiksomlyói 
róni. kaih. tnnitóképzóintézetben 1H7S ik év! en 
tanitókepe.-itót tett s még életben lévő tanítók 
folyó  hó 10-én 38 évi találkozást rendeztek. 
A gyülekezés helye volt az internátus előtti 
tér délután 4 órakor. A találkozáson részt vet-
tek : Ambrus Károly küköllókeméuyfa'vi,  Fe-
renc: Miklós szászvárosi, Lórincz Lajos futás-
falvi,  Petres Viktor zetelaki kántortanítók. — 
Imre Kerencz köszvényesremetei, Imre János 
csiktaplocai, Péter Balázs csikszentmártoni és 
Székely Dénes kurtapataki tanítók. A gyüle-
kezés kelyén megáliapitott programm szerint 
először a csiksomlyói zárda templomába men-
tek, hol a Boldogságos szűz szobra előtt hálát 
adtak az Istennek, liogy óket 33 évi tanügyi 
működésűkben megsegítette. A további tan-
működésükre p-dig Isten kegyelmét és áldá-
sát kérték Ezután még életben lévő P. Tiina 
Dénes tanárukat látogatták meg és üdvözöl-
ték Innen a csiksomlyói Szentpéter templom 
kerítésében örök nyugalomra helyezett Földes 
József  igazgatójuk és Lakatos Izra tanáruk 
sírjához mentek, kiknek leikül: üdvéért imá-
val esedeztek. Végül elhatározták, hogy 7 év 
múlva a még élelhen lévó tanulótársak 40 évi 
találkozásukat ugyanitt tartják meg. A fennirt 
tanulótársak valutnennyien részt vettek a ta-
nárok és tanítók szentgyakorlatain is. 

— Házasság. Folyó hó 17-én tartotta es-
küvőjét Biró (íéza épitési rajzoló Szopos Ilon-
kával, Szopos Domokos gőzfürdőtulajdonOs 
leányával. 

— A hazai ipar védelme az Iskolák-
ban. Mivel több magyar iskolaszergyáros az 
zal a panasszal fordult  a kultuszminiszterhez, 
hogy némely iskola olyan cikkekből is külföl-

dit vásárol, amelyeket idehaza kifogástalan  mi-
nőségben gyártanak, a miniszter elrendelte, hogy 
az iskolák vezetői anyagi felelősség  terhe alatt 
csakis bazai iskolaszereket vásárolhatnak. Ha-
azonban akadna olyan eikk, melyet külföldről 
kell megszerezr, erre külön miniszteri enge-
délyt kell kérni. 

— A dijnokoiiért éa szolgákért. Az ál-
lami napidijasok és szolgák, hogy betegségük 
esetén biztosítsák a megélhetésüket, kénytele-
nek voltak beiratkozni a munkás hetegsegélyzó 
pénztárába, miután az állam Bzükkehlüsége foly-
tau, huzamosabb betegség alkalmával, meg-
vonta tőlük a járandóságaikat. Ezen méltány-
talanságon végre segített maga az állam, amely 
belátta, hogy az állami tlijnokok és szolgák épp 
olyan elbánást érdemelnek meg, mint más ál-
lami alkalmazottak s ezért elrendelte, hogy a 
napidijasok és szolgák hosszabb ideig tartó 
betegségük alatt is legalább husz hétig élvez-
hessék fizetésüket.  A rendelet megérkezett az 
összes állami hivatalokhoz. 

— Hargita. A meleg napok beáltával a 
fürdőidény  a Hargitán is kezdetét vette. — Az 
idei nyáron a mult évinél is jobb szezon ígér-
kezik, mert eddig is vagy 10 magyarországi 
család foglalt  le magának lakást. 

— A borital és husfogyasztási  adó 
biztositasa. A pénzügyminiszter az állami 
borital és húsfogyasztást  adóknak az 1912. és 
1913. évekre való biztosítása iránt a pénzügy 
igazgatóságokhoz körrendeletet intézett. Most 
csak olt kell biztosítani ezeket az adókat, a 
hol a megváltási vagy bérleti Bzerzódés a folyó 
év végével lejár, ahol ezek az adók a fogyasz-
tás hiányában biztosítva nem voltak, ahol a bér-
leti szerződés, vagy az államkincstár, vagy a 
beszedésre jogosítottak i észéről a folyó  év 
végére felniondatik,  végül ott. ahol ezek az 
adók a folyó  évre ráutnlás u'ján lettek bizto-
sítva. A biztosítás az 1912. évre feltétlenül, 
az 1013. évre pétiig iniuden esetben csak fel-
tételesen ia kölcsönös felmondási  jog kikötése 
mellett) eszközölhető és a biztosítás 1013. évi 
december 31-én tul semmi esetre sem ter-
jedhet. Akkor ugyanis a borital- és husfo-
gyusztási adó beszedési jogára nézve kötött 
minden szerződés megszűnik 

— Tusnádfűrdól  Anna-bál. A Vigalmi bi-
zottság minden előkészületet megteli, hogy az 
idei Anna-bál méltó legyen az eddigi sikerei-
hez. A bál 22-iken tartatik meg. A szokatlan 
előkészületnek, a jó fürdöszezon  kilátása adta 
meg az erői. A közel 700 fürdővendég  száma 
napról-napra emelkedik és városunk intelligen-
ciája mint minden évben, ugy ez idén is részt 
kivált venni a lusnádfürdöi  szórakozásokból. 

— A tanitok fizetése.  Maros-Torda vár-
megye legutóbbi közgyűlése elhatározta, hogy 
felir  a kormányhoz a tanitók fizetésének  ren-
dezése tárgyában. A feliratot  az ország vala-
mennyi vármegyéinek inegküldötték pártolás 
végett. A következőket kéri a felirat  a kor-
mánytól : Szüntesse meg a kormány a válasz-
falat.  mely fizetés  dolgában :iz állami és fele-
kezeti tanitók között áll. Kapjanak a tanitók 
ugyanoly fizetést  mint azok az állatni tisztvi-
selők, akik középiskolai érettségivel bírnak, 
illetve Boroztassanak a fennálló  fizetési  rend -
fokozat  XI. X. és IX. oBztályába. A kántori 
teeudók a tanítói munkától külön választassa-
nak és külön dijaztiissanak. 

— Betörések Zsógódön. Folyó hó 13-án 
Zsögödön Dóczi András cs Jakab András há-
zába mig ők a mezőn dolgoztak, ismeretlen 
lettesek betörlek és Jakabnak 200, Dócinak 
716 korona készpénzét ellopták. A bevezelelt 
nyomozásnak még eddig a tetteseket nem si-
került kinyomozni. 

— Nyergestetöi ünnef  ly. Az 1848/40. 
szabadságharc egyik dicső fegyvertényének  a 
Nyergestetöi csatának G2-ik évfordulója  al-
kalmából Kozmás község közönsége a folyó 
1911. évi julius hó 30-án d. e. 10 órakor kez-
dótlőleg a nyergestetöi honvédemléknél emlék-
ünnepet rendez. Polgártársak! Székely Test-
vérek! Jertek el mindnyájan! ünnepeljetek ve-
lünk ! Emlékezzünk meg méltóképpen a nagy-
nevű vitéz honvédekről, merítsünk lelkesedest 
és tetterőt példájukból! Julius 30-án délelőtt 
10 órakor uz ünnepély szentmisével kezdődik, 
melyet Barthos Mihály kozmási plébános vé-
gez. A szentmise után: 1. Himnusz,-előadja az 
alcsiki tanítói egyesület férfikara.  2. Elnöki 
megnyitó, turtja Bartalis Ágost a kászonal-
csiki járás fószolgabirája.  3. Zengjen a dal, 
elóadja az alcsiki tanítói egyesület férfikara. 
4. Ünnepi heBzéd, tartja Dr. Balázs Endre 
fóesperes,  Torda. 5. Fohász, énekli a dalkar. 
G. Alkalmi óda, irta Dr. Kiss Menyhért, sza-
valja ifj.  Lőrincz János gimn. V. oszt. tanuló. 
7. Honfidal,  éitekli a dalkar. 8. Alkalmi beszéd, 
tarja Antal Áron főgimnáziumi  tanár. 9. Tá-
bori dal, énekli a dalkar. 10. A hősök emléke, 
Kudnyánszki Gyulától, szavalja Székely Lijos 
cniksztmártoni aljgyezó. 11. Nemzeti ima, elő-
adja a dalkar. 12. Hazaszeretet, Szabolcskától, 
szavalja Hatvani Mariska III. éves pedagógiumi 
hallgató. 13. Kossuth nóta, énekli a közönség. 
14 „Nyergeai hősök emlékünnepén" irta Bálint 
György főgimnáziumi  tanár, Bzavaljn Kelemen 
Béla oki. tanitó. 15. Záróbeszéd, tartja Kömény 
Gyula nz alcsiki tanítói egyesület elnöke. I(i. 
Szózat, előadja nz alcsiki tanítói egyeBlllet 
férfikarit. 

Tűzoltóink  a majálist  folyó  hó 23-án 
(vasárnap)  tartják  meg a SutafenySben, 
a. mulatságot  falragaszok  hirdetik. 

— Gyilkosság. F. hó 6-ról 7-re menő éj-
jelen megrendítő módon gyilkolta meg Kris-
tály t. Istvánné fiával  Boros Antallal férjét 
t. Istvánl. Mint szenldomokosiak beszélik, egy 
kissé bepálinkázott embert alvás közben fej-
szével össze-vissza vagdalták s azután az is-
tálóban a szénás jászolban elrejtették. A sze-
rencsétlen ember még ott egy teljes napig élt. 
Másnap a megáradt Oltba dobták, melynek 
árja Szenttamásig sodorta hulláját. A gyanú 
mindjárt feleségére  irányult, ki aztán a csendőr 
járőr vallatása során súlyos bűnét beismerte. 

— A kártyaaszta Inal. Hárman alsózuak 
nyugodtan a kávéházban és két kibic ülve és 
némán kibicel. 

Egyszerre csak belép a kávéházba egy úr, 
oda áll a kártyaasztal mellé, megvárja, aiuig 
befejezik  a bemondott rekontra-partit és ami-
kor a partinak vége van: Be szó, se beszéd, 
hatalmasan pofonvágja  az egyik játékoBt. 

Az inzultált ember felugrik  és izgatott han-
gon csak ezt kérdezi a pofozó  embertől: 

— Hát mit kellett volna kijátszanom? 
— Felvételi értesités a székelyudvur-

lielyi ni. kir. áll. kő- és agyagipari szakisko-
lába. Cél: négy éves tanfolyam  alatt, a tanu-
lókat gyakorlatilag képzett, elméletileg müveit 
iparosokká nevelni Kendes tanulóul felvétel-
nek, a) akik legalább 2 középiskolai, vagy ti 
népiskolai osztályt végeztek, esetleg a tanonc-
iskolát 3 éven át jó sikerrel látogatták, h) 
akik 12 éves kort elérték s ép, egészséges, 
testalkattal bírnak. A felvételi  folyamodvány-
hoz csatolandók : a) keresztlevél, b) iskolai bi-
zonyítvány, ci az atya, vagy gyám kötelező 
nyilatkozata arról, hogy a felvett  ifjú  a szak-
iskola IV. évfolyamát  teljesen bevégzi, di or-
vosi és ujraoltási bizonyítvány. A tanítás tel-
jesen dijmentes. Mühelybiztositék címén U K 
az intézel pénztárába fizetendő.  Szegénysorsu, 
de jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, 
egész vagy fél  ösztöndíjban részesülnek, ha 
szegénységüket hitelesen igazolják. Az inté 
zettel kapcsolatosan inljrin'ns és kouviktus 
áll fenn,  amelyben a nem ó. iöndijas tanulók 
ez idő szerint egy hóra 20 K-át fizetnek.  A 
felvételi,  illetőleg ösztöndij iránti kérvények 
az intézett felügyelő-hizottBágához  címezve 
legkésőbb f.  évi augusztus 10-ig uz igazgató 
sághoz nyújtandók he. 

— Táncestély. A nyergestetöi ünnepélyt 
rendező bizottság f.  évi julius hó 30-án, va-
sárnap a kozmási községháza nagytermében 
jótékonycélu zártkörű tánceslélyt rendez. Be-
lépti díj: személyjegy 1 K 60 (, családjegy 3 
K. Kezdete este fél  8 órakor. 

— Hogyan  halnak  meg ax emberek  t 
Az aratói lekaszálja a halál. 
A kovács elpatkol. 
A kamarás beadja a kulcsot. 
A molnár leőrli az életét. 
A pék megeszi kenyere javát. 
A szabónak elszakad az élete fonala. 
A zsokét a Szent Mihály lovára ültetik. 
Az órásnak üt az utolsó órája. 
Az anyós az örök hallgatás hónába költözik. 
Az írónak kihull a toll a kezéből. 
A boldogtalan megboldogul. 
A vaknak az örök világosság fényeskedik. 
A vasutas utazik a másvilágra. 
A fogorvos  itt hagyja a fogál. 
A színész letűnik az élei színpadáról. 
A búvár örök álmába merül. 
A süketnek megszólal az ulolsó harsona. 
A tenorista örökre elnémul. 
A teherhordónak könnyű lesz a föld. 
A kártyás eljátsza kis játékát. 
A kertész a paradicsomba jut. 
A földmivest  elföldelik. 
A muzsikusnak elszakad az élete húrja. 
A lámpagyujtogatóra örök sötétség borul. 
A portásnak megnyílik a mennyország kapuja. 
A dijbirkozót legyőzi a halál. 
A pénztáros leszámol az élettel. 
A hajós boldogabb hazába evez. 

B TJ " T O B 
a . 

„Brassói Bútorkészítő Iparosok 
Árucsarnok S z ö v e t k e z e t é n é l " 

olosó és finom  kivitelben, 
j u t á n y o s áron, k e d v e z ő fel-
tételek mellet t kapható. 

Raktár készlet: hálók, ebédlók, uri-szobák 
és Bzalon-berentlezésekből; elvallal: tel-
jes lak-, középületi és konyhaberendezé-
seket: készit: commere és kárpitos árukat. 

Költségvetés díjmentesen. 
flegteklntés vételkötelezettség nélkül. 

Kolostor-utca 36. Cell-palota. 
18-20 

E l a d ó 
Csiktusn&di Pá t rubán Antalnál 

PC* M Ű U A L O U 
mely helyben is használható, vagy 

pedig el is-vihető. 17-ao 
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Sz. 7524/1911. 2-3 

Hirdetmény. 
Ciikszentmiklós község U. részére nézve 

M irftí.  XXIX. t-c. értelmében a tényleges 
birtulosok tulajdonjogának a telekjegyzóköuy-
velvlif  v a | ó bejegyzése éB a telckjegyzőköny-
veklie való bejegyzések helyesbítése iránti el-
járás befejeztetvén,  ez azzal a felszólalással 
lel,'tik közzé: 

I. hogy mindazok, kik oz 1886. évi XXIX. 
t.-c. l'>- és 17. §§-ai nlapján ideértve e §-ok-
ll:,L :iz 1889. XXXVIII. t.-c. 5. és C. §-aiban 

az 1891. XVI. t.-c. 16 §. a) pontjában foglalt 
kiegészítéseit ÓB valamint az 1889. XXXVIII. 

7. §-a és az 1891. XVI. t-c. 15. §. b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy uz 
l&to, XXIX. t c. 22. §. alapján történt törlé-
sek érvénytelenségét kimutatják, e végből tür-
|é*i keresetüket G hónap alatt, vagyis 1912. 
évi január ho 25-ik napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az 
ezen meg nem. bosszabbitbató záros hataridó 
eltelte után indított törlési kereset, annak a 
harmadik személynek, aki időközben nyilván-
künjvi jogot szerzett, hátrányára nem szol-
gálhat, 

± Imgy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
I i' |ii. es 18. §-ainak eseteiben, ideértve az 
utóbbi S-nak az 1889. XXXVIII, t. e. 5. és 6. 
g-áhaii luglalt kiegészítéseit is — a tényleges 
tiirmkus tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ell.-MiMiundással élni kívánnak, iráshani ellent-
inuinlasiikai hat hónap alatt, vagyis 1912. évi 
január -<">. napjáig bezárólag, a telekkönyvi 
hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem hosz-
szubbiihatA záros batáridő letelte után ellent-
mondásuk többé figyelembe  vétetni nem fog, 

;). hogy mindazok, akik az 1. és 2. pont-
liaii kürü' rt eseteken kívül az eljárás és az 
ennek fo'̂  amán történt bejegyzések által elóbb 
nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármily irányban 
sértve vélik, — ideértve azokat is, akik a 
tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII, t.-c. 
16. §-a alapján történt bejegyzést sérelmes-
nek találják — e tekintetben felszólalásukul 
tartalmazó kérvényüket, a telekkönyvi ható-
sághoz hat hónap alatt, vagyis 1912. évi ja-
náur 25 ik napjáig bezárólag uyujtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
elnyultu után az emiitett bejegyzéseket cs ik 
a törvény rendes utján és csak nz időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik sze-
mélyek jogainak sérelme nélkél támodhatják 
meg. 

Kgyuttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak át. 
hogy u mennyiben azokhoz egyszersmind egy-
szerű másolatokat is csatoltak, vugy ilyeneket 
pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telek 
könyvi hatóságnál átvehetik. 

Csíkszereda, 1911. junius hó 27-én. 
A kir. törvszék, mint telekkönyvi hatóság. 

A kiadmány hitelén! 
Gecző  Béla  h. k., Kozma  haván ». k., 

bir. trvszéki biró. kir. tlkvvezctü. 

Pályázati hirdetés. 
A szépvizi Szentháromság-segély-egye 

siilet a tanulók segélyezésére ösztöndij 
megnyerése tekintetében következő pálya 
zatot hirdet. 

1. Csak oly ifjak  pályázhatnak, kik 
az egyesület törzskönyvében beirt csalá-
dok törvényes tagjai. 

2. Kik közép- vagy reáliskolába fel-
vétettek és felsőbb  tanulmányaikat bármely 
pályán folytatják. 

3. Pályázati kérések mult 1910—11. 
tanévben nyert iskolai bizonyítványok kí-
séretében az elnök kezéhez legkésőbb 
julius hó 31-ig benyújtandók. 

Csikszépviz, 1911. julius hó lu-én. 
fáraó  Simon. 

Sz. 681—1911. 
mj. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai polgári leányiskola és 

a megyei magánjavak igazgatósága és 
pénztára részére az 1911—1912. évi téli 
idényre szükséges mintegy 320 D-méter 
bükktüzifa  szállítására versenytárgyalást 
hirdetek. 

Vállalkozni óhajtókat lelhivom, hogy 
írásbeli zárt ajánlataikat alóiirott igazga-
tósághoz folyó évi augusztus hó 7-lk nap-
iénak délelőtt 10 órájáig adják be. 

A később érkező ajánlatok nem fog-
nak figyelembe  vétetni. 

Csikvármegye magánjavainak igazga-
tósága. 

Csíkszereda, 1911. évi julius hó 9-én. 
Dr. Cslky József, 

igazgató. 

Kiadó lakás ^ L m t 
előszoba, pincehelyiség és kertrészlettel, 
3 Koczkás Bélánál Csíkszeredában. 3 

KALNIÂR ÉS EN6EL 
MOTOR- ÉS 6ÉP6YÁR 

B U D A P E S T 
Városi raktár és Iroda: II Gyár: 

V., Lipót-körut 22. | VI., Üveg-utcza 19. 
Világhirü! Eredetil „Benz"! 

Szivógázmotor-telep. — A jelen-
koi legolcsóbb tlzeme. 

„BENZ" nyersolaj-motor. 

DIESEL rendszer 

Elismert legjobb gyártmány. 
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplókészlcteit, 
amelyek bámulatos egyszerű szerkezetűek! 

Teljes jótállás, kedvező fizetési  feltételek. 
Költségvetés, áriegyzék ingyen és bérmentve. 

ír -26 

Sz. 968/1911. 
Árlejtési hirdetmény. 

Csik vármegye törvényhatóságának 
522O/1910. sz. határozata folytán  Csik-
delne községben újonnan építendő köz-
ségháza és jegyzői iroda munkálatainak 
kivitelére alulírott elöljáróság ezennel ver-
senytárgyalást hirdet. 

Az árlejtés folyó  ivl Julius hó 22-én d. 
e. 9 órakor Csikdelne község házánál fog 
megtartatni. 

Árlejtésen részt vevők a megajánlott 
összeg lOVát bánatpénzül letenni tar-
toznak. 

A községháza épitési költségei 8804 
kor. 21 fillér. 

Megjegyeztetik, hogy faanyagot  és kö-
vet a község ad, a melynek értéke a költ-
ségvetési összegből levonódik. 

Legjobb ajánlat tevőnek kötelessége 
az építéshez a szerződés jóváhagyasa után 
azonnal hozzá fogni  és folytatni  megsza-
kítás nélkül addig, mig az épület fedél 
alá nem kerül. 

A folyó  évben az épület csak fedél 
alá teendő. 

A tervrajz, részletes költségvetés és fel-
tételek a jegyzői irodában megtekinthetők. 

Csikdelne, 1911. julius 2-án. 
3_3 A község elöljáróság. 

Pályázati hirdetmény. 
A csikszenttamási községi iskolánál 

tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: 1. államsegélyből 900 ko-

rona, 2. iskola pénztárából 100 korona, 
3. lakbér 2l)0 korona, 4. kert illetmény 
20 korona. Arra jogosultnak államsegély-
ből kórpótlék. 

Kötelessége az iskolaszék által kijelölt 
mindennapi s ismétlő tankötelesek taní-
tása. Az állás azonnal elfoglalandó. 

Pályázatok folyó  évi augusztus hó 
2o-ig alulirt iskolaszékhez küldendők. 

Csikszenttamás, 1911. julius hó 11-én. 
t—2 Községi Iskolaszéki elnökség. 

14 lóerős benzinmotor dinamóval 
csépléshez kölcsön adatik esetleg 
eladó. Megte inthető a Vigadó 

szállodában Csíkszeredában. 

Egy 4-lóerös gőzcséplö garnitúra 
teljes felszereléssel  és 

I benzinmotoros cséplő garnitúra 
teljesen uj, jutányosaron, kedvező 
fizetési  feltételekkel  eladó. Hol? 
Megmondja e lap kiadóhivatala. 

2-3 
A Cslkszentlélek-utca 33. szám alatt levő 

k o t l á d 
melléképületekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Különleges vásznak, szőnyegek és függönyökben nagy választék. 

•es 
M 
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ÜZLETRTVÉTEL 
Van szerencsém Csíkszereda és vidéke nagyérdemű közön-

ségének szives tudomására hozni, hogy 
CSÍKSZEREDÁBAN, a Kossuth Lajos-utcában 

(GRÜNWflLD-FÉLE  UJ HÁZBAN) 
lévő kizárólagos nagyszabású Budapesti közponli ruha nagy áru-
házat átvettem és azt ujonnan dúsan felszereltem 

kész férfi-,  női-, fiu-és  gyermeki uhákkal. 
Legújabb és legmodernebb női felöltők,  kimonok, úgyszintén 

angol szabástt férfi  ruhák, felöltők  nálam beszerezhetők. 
Különösen felhívom  a t. közönség szives figyelmét  legújabb 

szabású férfi  öltönyökre és legdivatosabb felöltőkre. 
A nagyérdemű közönséget biztosithatom, hogy áraim a legszo-

lidnbbak, iigyszintén szolid és előzékeny kiszolgálásom által t. ve-
vőim teljes bizalmát ki fogom  érdemelni. 

Becses pártfogását  kérve tisztelettel 

MÓZES JÓZSEF. 15-15 

Legújabb és legmodernebb kész férfi ruhák és nji felöltök. 

UJ ÜZLE T. 
VÍIII szerencsénk tisztelettel értesíteni. hogy Csík-
szeredában az Apafii  M.-uleában. Szvoboda ,1. ház 

Liszt- és termény nagy raktárt 
nyitottunk. Raktárunkban Erdélyben legjobbnak 
elismert, saját malmunkban őrölt liszleket lobunk 
árusítani. Raktáron tartunk mindenféle  kásákat, 
hüvelyes terményeket, tengerit és zabot. Midőn a 
nagyérdemű közönség1 nagybecsű ügyeimét bátor-
kodunk erre felhívni,  biztosítjuk a legpontosabb ki-
szolgálásról. Kérjük a nagyérdemű közönség szives 

pártfogását  és vagyunk kiváló tisztelettel 
ELSŐ MAROSVÁSÁRHELYI HENCERMŰtyALOty 

FEKETE TESTVÉREK. 3-3 

É R T E S Í T É S . 
Tisztelettel értesítem Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogy 

MÉRLE6KÉSZITŐ- ÉS JAVÍTÓMŰHELYEMET 
Sepsiszentgyörgyön, a Csikl-utca 29. szám alatt ujonnan beren-
deztem, altol elvállalok mindenféle  mérleg készítést és javítást, a leg-
olcsóbb árban és pontos kiszolgálás mellett. Hitelesítve szolgáltatom 
vissza rendeltetési helyére. — A nagyérdemű közönség szives párt-

= fogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: -----

Daragics Sándor, szakvizsgázolt mérlegkészitő. 
4-ti 
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FIGYELEM! 

MMETTAPAPtROK CSAK AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓDIAK. 
ÓVAKODJUNK ÉRTEKTELEN UTÁNZATOKTÓL! 

Az amerikai porcellán púder csak akkor 
valódi ha YES szóval van ellátva, kap-
ható 8-fele  színben 9 e i 5 koronás dobo-
zokban. Folyékony YES-PUDER (Liquid-
Pouder) ára 4 kor. Nappali krém ara 3 K. 

A Grand Fayenee szappan a legjobb 
a világon, ara csak 1 korona 50 fillér. 

Kapbalö: FEKETE VILMOS illatszer- és pipere-izlelében. Csíkszereda. 
P o s t a i m e g r e n d e l é s e k p o n t o s a n e s z k ö z ö l t e t n e k . 

.17-52 

Jóforgalmu singes üzlete-
met elfogadható  felté-
t e lek mellet t junius 1-tól 

ELADOM. 
A bolthelyiséget a legjutá-
nyosabb áron bérbeadom 

Zakr.riás L. Antal, Szépviz. 

Modern kutépités. 
ü j ku tak ép í tésé t cementgyürük-
kel, sülyesztó r endsze r re l s kiszá-
r a d t regi kutak lennebb súlyesz-
t é se t j u t á n y o s á ron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 
cemenlárugyár és épitési anyagkereskedó 
Csíkszeredában, Kossuth Lajc -u. 48. sz. 

1 0 -

K ö b á n y a i Dréher Sörnagyraktára. 
Telefon  14 é" 28. 

I ' R T H S I T H S . 
A sor idénv beálltával van szerencsénk a nagyérdemű helyi magán sör-
fogyasztó közönséget értesíteni, hogy a sörnek a házhoz való szállítását 
megkezdtük. Szekereink reggel nyolc órakor a sört kihordják, amiért 
tisztelettel felkérjük  napi szükségletéi lehet az egy palack is 
velünk rövid uton tudatni szíveskedjen, lio^v az elszállítást naponta 
pontosan eszközölhessük. — Répáti ásványvízre szintén elfogadunk 
előjegyzéseket, mit szekereinkkel naponta egyszer haza szá l l í t unk . 
I"-"1 Teljes tisztelettel: 

X I S Z K L F I V K K K K , C S I K S Z H R K D Á B A X . 
L l .A. I B é p s i t i ásT7-gLnyT7-iz f ó r a l c t á r a . . u 
i^iaieiaiKiBiaiBiaaEiHiaiBiBiBiiBiBiaiaiBiaiBiăiaiBiBi^ 

Ü ^ l e t A t l í e l v e ^ é s ! 
Van szerencséin a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  Ál.-utca 18. hsz. alól 

kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 
saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok n fent 
említeti szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a leg-
julányosabb árak melleit. Kivállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A ti. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
^ E U í c - i a t c a . I S . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen s z a k k é p z e t t s e g é d azonnal felvétetik. 
: ( 2 -

GKPTdlisiE .isiBigiüain ii&^aiMPiaikflBfiaMr^inLrai 
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Gölkrmotorol (Diesel rendszer), 
Corona nyersolaj-motorok, lorla-
lelepei, teljes iiiâ as, felmaps  és 
s i m a örlö malom M e z e s e t 

S c h i e l T e s t v é r e k , 
Brassó. 

Gépgyár, malomépitészeti inte-
zet és vasöntöde. Szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás. Modern 
szerkezetek olcsó árak mellett. 
Legnagyobb gépgyár Erdélyben. 

a (3) 

Ţ Ţ T \ ¥ I f i  Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I K A | y | I Ha azl akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U l l l l I f i  i Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóéi vágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F ő r a k t á r C s i l s T r á r m e g - y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-féle  poharas sör— n a p o n k é n t fr i ss  c s a p o l á s — 
csakis Lénknél a Hutter-szálloda k á v é h á z á b a n 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓ! 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

TmloimWára :nIom a nagyérdemű közönségnek, hogy C s í k s z e r e d á b a n , a Kossu t l i -
Lajos utca 48. szám alatt nagy épitési anyagraktar t rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok. Ilugy a nagyérdemű fogyasztó  koziinsog részéri* miii-
ili'iint'iiiii építési anyagul jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett oszkiizlök. 

Ál landó nagy raktáruiu van 
Mesz darabos és oltott Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsi staka-
tnr es szobrász. Nad fűzve  stakatnrokia és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedállemez  többféle  minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
elailasa. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakásuk szá-
razzá teleiéhez, kátrány és carbnlineum fák  telítésére, gomlia és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnvii és tartós. Teljes löiléseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Sehamotte tiizálló 

ttgla és fiild  stb., mindennemű építési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból -S0—100, l'JO, 1 ÖO—•>•()()-il lKI és 4IX) mét'.'r átmérőjű kutnk-
lioz. ezek készítését is elvállalom sülyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gózüzeinü berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  sziliben, betoncsövek, hiilak es átereszek kés/.itése. Beton- ás mükölépcsök, szí-
nes janla és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetöváluk min-
den nagyságban. Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák es talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatét lemezek. Kémény- és fal-
fedkövek.  Mindennemű boton- és ceinentipar-vállalat. granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése .stb. stb. Nagybani eladasoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék-. 

Gyárak és ráki' ak: C.ikszcretia. Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szives támogatást kér kiváló tisztelettel: 

N a g y m i h á l y S á n d o r épitész, Csikszereda. 
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több megyére szóló területlel, csakis elsörangu, nagy összekötte-
tésekkel rendelkező, óvadékképes egyént keres a florth-British 
angol biztosító társaság magyarországi igazgatósága. (Ágazatok: 
tűz és betörés). Ajánlatok: „jlorthbrltish" jeligére e lap kiadó-
hivatalába intézetidők. — Ajánlkozhatnak azonkiviil színién írásban 
a tiiz es betörés biztosításban gyakorlattal és eredményes múlttal 
rendelkező „Üzletszerzők" is ugyanezen jelige alatt a kiadóhivatalba. 2-3 
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K i t ű n ő m i n ő s é g ű és l e g m a g a s a b b s z i l á r d s á g ú P o r t l a n d - C e m e n t e t a j á n l o l c só á r o n a 

PORTLAND-CEMENT-taYÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN. 

Nyoaitott Sirobo4a Jóisef  kOnynyoMdijábai, Ceíksxeredábu, l í l l 




