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Aratás. 
Péter és Pál napján az egész or-

szágban megkezdődött az aratás. S az 
ország minden részéből feszült  figye-
lemmel lessQk mindannyian, kiknek lét-
existeneiánk az aratás kimenetelével 
SZUI-JS összefüggésben  áll, hogy az a 
temérdek munka, az a sok aggodalom 
s «otiil, mellyel a mezei munkák eleddig 
j;tri:ik, vájjon meghozzák-e gyümölcsű 
ktt, megadják azt az áldást, melyet a 
ve ÍVJ I ékes munka megérdemel s megszol-
gált. Aggódva lessQk az eredméuyeket, 
dohogó szívvel figyelünk,  mert hiszen 
mi agrárius ország vagyunk s az egész 
esztendő gazdasági berendezése ugy van 
ulkotva, hogy egy jó termés, jó eszten-
dőt, rossz termés rossz esztendőt jelent 
a magyarnak. Hogy ez vajjun rendjén 
van igy, hogy mi minden esztendőben 
a természet szeszélyeinek vagyunk ki-
téve s hogy hiába minden erőlködésünk, 
ba egy jeges eső, vagy szárazság látó 
gatja meg országunkat, a termés oda s 
ezzel együtt oda van az ország egész 
esztendei közgazdasági eredménye. Rend-
jén valónak találják mindazok, kik be-
folyással  vannak arra, hogy az ország 
ifjúságát  minő pályára vezessék, rend-
jei! valónak találják e azt, hogy a mi 
jövendőnk a természettől tétessék füg-
gővé a az döntse el, hogy a szorgalom, 
a munka, a véres verejtékes dolog minő 
gyümölcsöket adjon s miképen jutal-
maztassék. 

Németországban, Angliában, Franczia-
országban, Olaszországban is minden 
esetre fontossággal  bir az, hogy az aratás 
jól fizessen,  de semmiesetre sem okoz 
hat nemzeti katasztrófát  még az a sze-
rencsétlenség sem, ha az egész termés 

lábán vész el, mert egy iparoa, kereskedő-
ország főjövedelmét  nem a tőidből, ha-
nem abból a jövedelmi ágból szerzi be, 
melyet a természet szeszélyei csak ua 
gyoti kis mértékben befolyásolnak  s 
amely egész esztendőre ellátja mind-
azzal, amire egy államnak s alattavalói-
nak szüksége van. Ha ilyen alapokra 
fektetjük  egy állam lételét, akkor ter-
mészetesen az aratás ténye is csak 
másodrendű kérdéssé degradálódik s 
akkor azután Péter és Pál napjakor s 
után nem kell dobogó szívvel lesnünk 
a termés eredményeket s azt, vájjon 
ebben az esztendőben lesz-e a gazdáuak 
elég búzája, rozsa, kukoricája, hogy 
abból a létezésére szükséglet lueuuyi-
ségek levonása után, még az adóra s 
azokra is jusson, amire az embernek 
gyomrán kivül szükségé vau. 

Nagyon jól tudjuk, hogy mi ennek 
a cikknek a keretében nem érhetjük el 
azt a kedvező eredményt, hogy uz or-
szág gazdasági képét szempillantás alatt 
megváltoztassuk. Nagyon jól tudjuk azt, 
hogy még nagyon sok viznek kell u 
Dunán lefolynia,  mig Magyarországból, 
az agrikultur államból iparos s keres-
kedöország lesz. Nem is ezért emeljük 
fel  szavunkat, most az aratás megkez 
désekor, hogy ezt a célt szolgáljuk, 
noha közvetve ez a szándékunk, hanem 
csak ráakarunk mutatni azokra a rette-
netes bajokra, melyek egy államra, ha 
az egyoldalulag fejlődik,  zudulhatnak s 
ezen egyoldalúság megszüntetésére emel-
jük fel  gyenge szavunkat. 

Ha majd mindnyájan atérezzük annak 
szükségességét, hogy a mi állampoliti-
kánknak is a külföldi  nagy államok re-
sonja után kell igazodnia, ha majd mi 
is tapasztaljuk saját kárunkon, hogy csak 

földmivelő  állam sikeresen uem veheti 
fel  a nemzetek nagy küzdelmét, akkor 
tulán elérjük mi is azt, bogy nem az 
aratás s annak eredménye adja meg az 
egész esztendő sikerét, hanem az ipar 
s kereskedelem sikere. 

A néptanítók hajdan és most. 
A huszadik században a nenizctuiüvelódés-

nek, ii kiillurhaludasnak legfőbb  irányítói, leg-
nngj obb munkásai u nemzet napszámosai: » 
iiéplanilúk. 

Kzelótt egy félszázaddal,  vagy liogy messze 
ne menjünk, egy negyedszázaddal, mikor meg 
a népuktalast nem kötelezték altiilánoa torvé 
nyek és szabályuk, mikor még az ósdi nép-
oktatási rendszer uralkodott, nagyon alacsony 
fokon  állottak a tanítók ugy szellemileg, mint 
anyagilag es tekintely ügyeben. Mert önként 
értődik, liogy az anyagi heljzel befolyásolja  a 
szellemi művelődést es a szellemi képzettség 
hordozza a tekintélyt 

A mult szazaduk emberei szellemi és anyagi 
hátruniaradottságnnak gyengesegei nem meg-
róvaudók. mert akkor nem voltak ily \i.agus 
törvények, nem voltak rendszeres iskolák, ak-
kor nem voltak az ipar- és kereskedele 
közveiitoi: a vasutak es hajók. Akkor gyenge 
képzettséget nyert a tanitó ; ilyen vuit a mun-
kálkodása és ehhez hasonlo \ olt a dotációja. 

ügy pár heti tanfolyam  nem ad pedugogust, 
pi'd g akkor igy volt. Különben meg most is 
ismerek egy nyugalmazott öreg iskolamestert 
akinek ö.-szes pedagógia képzettsége egy nyári 
tanfolyamból  nll. 

Abban az időben még olyan iskolamesterek 
is voltak, akik egyáltalán kepesitve nem vol-
tak, hanem mint jó iparos, vagy kitűnő ka-
tona, nyerte meg a nép bizalmát és egy kevfcs 
hajlamot erezvén a tanitúi pályára, azonnal 
iskolamesterre avatták. 

Fizetése a nép által gyűjtött csekély meny 
nyiségü és ertékü nyers terményből állott. 
Munkaköre pedig az ó belátásától tetetett füg-
gővé. A fegyelmezésnek  legmegszokottabb esz 
köze vuit a sósvizben áiló virgács, melyet 
Faját tetszése és belátása szerint alkalmazóit 
az iskolamester. Az iskolai mulasztás pedig 

ugy a tanitó, mint tanítványai részéről igen 
gyakori és divatos volt. Minthogy könyv és 
Íróeszköz abban az időben neiu volt, minden 
gyerek egy sulyokazerü fát  hordozott a nya-
kal.a, melyre közönséges gondolatait szöggel 
vagy tullkéssel véste rá. Ha egy fél  vagy eset-
leg egy évig koptatta a tanuló nz iskola kü-
szöbét, az már iakolát végzett fiu  vo't. 

Ilyen volt az Iskolai élet a XVI—XVII., 
sót még a XVIU-dik század közepén is. 

Ma már másképpen van. Most rendszeres 
iskoláink, szakképzett tanítóink és szigorú s 
világos iskolai törvényeink vannak. 

A" XX-dik század néptanítója szellemi mű-
veltség tckinleteüen sukkal elébb áll és sokkal 
felvilágosultabb  észjárásnak örvend, mint pl. 
a XVIl-dik század leghíresebb prufeszora. 

Korunk tanítójának muukaköreannyiraellen-
órzés mellett folyik,  hogy csak lelkiismeretes 
és szakszerű munkát végezhet. Tanügyi fejlő-
désünk most van virágzás» tetőpontján. De 
ezzel még nem mondtam azt, hogy fénypont-
ján áll, mert nagyfokú  előhaladottsága mellett 
is igen sok kívánni és követelni valója van 
ugy az iskolának, mint a tanítónak. 

Hogy az iskolának ini a kiváuni valója, azt 
miudnynjan jól tudjuk tapasztalatból, kik tan-
ügyi pályán működünk. T. i. nincs elég tan-
erőnk és iskoláink nem eléggé szakszerűek és 
felszereltek.  Hogy minden tanítónak mi volna 
a ki\ánsága. az óhaja, az igazságos, a jogos 
és ine.tányos követelése, azt kinek-kinek leg-
jobban mdja, érzi és megmondja a zsebe. 

Korunk modern tanitója magasabb fokú 
képzettségénél fogva  a szellemi művelődés 
azun fokán  \ .in. Iiugy a nép jóléte, a nép jö-
vője az ő kezebe van letéve és annak boldog 
vagy boldogtalan jövő.,- tőle tétetik függővé. 

A XX (lik században az iskola, a társada-
lom, a haza, az ejyliáz oly feladatokat  mérnek 
a szegény modern tanítónak vállaira; hogy 
csak amúgy roskado.: alatta. 

A tanitó ma jó prdagógus, hú egyházII, 
kitűnő társadalmi vezér és lelkes hazafi,  mert 
szakmájából kilolyólag annak kell lennie. 

A mai nehéz megelhei< si és drágasági vi-
szonyok között az a szakképzett, az a szellemi 
munka minden nemével megterhelt modern 
tanító nagyobb t.kintélyt. több elismerést és 
megasabb anyagi dotációt érdemelne a józan 
ész belátása szerint. Petres Elek. 
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Soh se vágytam, de most megyek 
Mint aki rosszat álmodott, 
Önfejű  voltam idáig 
8 szivem most hangosan dobog. 

Kimegyek megpanaszolni 
Hogy nem jött még el tavaszom 
Hogy virág nyilt sok : száz, ezer, 
De nem volt egy derűs napom. 
Hogy átszenvedtem sok éjjelt 
(Gézembe jutnak tél' Idők) 
Hogy tanulva jót akartam. 
Nem hitték a kételkedők. 
Mig más karszékben üldögélt, 
Sáros, 'íord utat tapostam 
Így lelt el, igy a három év 
Keserű fájó  dalokkal. 

Mindent feláldoztam  érted 
Erény, igazság, szorgalom 
De nem vettem soha béred 
A földön  mostohán lakom. 
Csak a vágy, álmok maradtak 
— Nem is daloltam szerelmet — 
8 a lelkem — Minerva átka! 
Tudományom rajta vesztett. 
Ne mondd: tanulni vágyom én, 
tiyUlölöm már a könyveket, 
Mely s&tétedó bajomba 
Ifjan,  Asz szálakat vetett. 
Kiégett szivemből a láng 
Adjatok forró  szép nyarat 
Csókolva édes ajkatok 
Felejtem mţ)d a multakat 
Nem bántlok régi városom 
Honnét reménnyel jöttem el 
Elégedetlen nem vagyok 
Mit a4tak: te nyiţjtâd nekem. 

Nem mon.lom: gőgös, büszke i agy 
Szerettek engem hiába, 
Hálásan azt megbecsülöm : 
Nem löktetek ut porába. 

Tarka kötésű kiiuyvek közt 
Közömbösen jár most kezem, 
Erényimet: jól, a Bzépet 
Ízekre, porra tördelem. 

Romok: régi összedűltek. 
Vérem van rajtuk számtalan. 
Vigyétek, hordjátok innen, 
Mert megutálom önmagam'. 

Mátrai  Ferencz  Uélu. 

T al á l ka . 
Irta: Qorgins. 

Holdvilágos este van. A csillagok tündök-
lően ragyognak. A távoli hegyeken élénk pász-
tó rtüzek mosolyognak a néma csendességben. 
A faluban  semmi zaj. Álomra hajtotta mindenki 
fejét.  De im valaki még ébren van. Egy ma-
gános ház ablakából halvány fény  vegyUI a 
természet tündéries éji világába. Gyenge mécs-
világnál valaki most szövi titkos álmait. A fény 
nemsokára elalszik. 

Az ajtó megnyílik, de újra bezárul s egy 
sápadt képU fiatal  ember nesztelen léptekkel 
tart nz utca felé.  Vájjon hová mehetdly késő 
éjszaka ? Mi vezeti ót ily késői sétára ? 

Lassan, kimért léptekkel halad. Meg-megáll. 
körUI néz, nem látja-e valaki. Újból megindul 
s folytonos  figyelés  és hallgatódzás közben 
nagyokat sóhajt Szivébeu a kétség, ez indítja 
sóhajra nyílni ajkait. Gondolatai el-etkalondaz-
nak : „Hátha nem vár. Vége mindennek, végem 
lesz nekem is.' 

A bátoreág ismét erőt vesz rajta s csen-
desen, óvatosan az urasági kastély hatalmas 
kertje felé  veszi útját. Félve nyitja annak ka-
puját, nehogy csikorgása által magára vonja 
az urasági kutyák méltó haragját, met t akkor 
veszve vas. 

Bent a kertben tavaszi ruhába burkolva, 
egy ősi cserfa  lombja alatt, fejét  kezei közé 

téve, mély gondolatokba merülve ül egy 18 
eves leány. 

Minden kis neszre ligyel, minden kis zörejre 
felszisszen  ; testén a felelem  borzongva fut  át. 
Langyos szellő gyengén suhogtatja az évszá-
zados cser sűrű lombját; az örökös némaság 
közé édes zenét igy vegyit már Isten tudja 
liányadikszor. 

Ezalatt a fa  alatt szőtte gondolatait, itt ta-
nulta megszeretni a természetet, e fa  alatt 
kezdett szive hevesebben doüugni, ez a fa  sze-
relmének tauuja. Itt hallotta Zoltán ajkairól 
elhangzaui: „Idus I én magát végtelenül sze-
retem, de nemcsak szeretem, imádom. Tehet 
velem bármit. Életem függ  egyetlen szavától. 
De Indáiba is kergethet egyetlen lesújtó pilla-
natával." Ezért e fa  oly uevezetes rá nézve. 
Ezért Ult most is alája E fa  lesz most is ta-
lálkájuk hallgató tanuja. 

Es itt vár már hosszú idő óta. Itt várja 
szive imádottját, a sápadt képU Ugrai Zoltánt. 

Mig gondolatai áloinszerüeu szállnak a jö-
vendő boldogság arany várai felé,  addig szi-
vében a félelem,  — szülői parancsának áthá-
gása — Ut tanyát s borzadva goudolt rá, hogy 
mi lenne, ha kimaradását megtudnák. 

De nem sokáig mariul kétes goudolatai kö-
zölt. A cserfa  újból halk suhogasba kezd s 
ismert lépések zaja ébreszt: fel  komoly gon-
dolatainak gyötrő álmából. 

„Csakhogy itt vagy édesem" I — súgja az 
ifjú  s a találkozás örömében karjaival átöleli 
s forró  csókjaival köszönti drága lduskáját. 
Szóhoz sokáig uem juthatnak. 

A viszontlátás édes öröme, a boldogság 
ajkaikra szót nem talált. Azt csak érezni, ki-
mondani nem leliete. 

Végre ÍB a lány töré meg a csendet, amiot 
kiszabaditá magát Zoltánja karjai közül. 

.Nem, nem Zoltán, én nem lehetek a tied, 
szlllöim nem engedik. Búcsúra, utolsó talál-
kára jöttem én most s" 

„Ne folytasd  tovább, Iduska — szakitá 
meg beszéde fonalát  Zoltán — ne hasítsd meg 
a szivemet. Téged az Isten nekem rendelt. Te 
az enyém kell hogy légy. Szivünk egybeforrott, 

szerelmünk az Isten ăl tal köttetett s nem lehet 
földi  hatalom, mely minket szétválasszon.* 

„De mit gondolsz Zoltán? Apám kitagad, 
ha hozzád megyek. Ks iniból élünk mi meg, 
ha ő nem segit?" 

„Ez nem baj, Iduska, csak szeress, légy 
bü es kitartó; megsegít az Isten minket is." 

Tovább nem folytathatták.  A lány apja 
észrevette a tilkos találkát s nekik meneküluiök 
kellett. 

Másnap mindenki azt beszélte, hogy a földes 
ur leátn át, mint szöktette meg a sápadtképü 
Ugrai fiúcska,  a kis termetű, de nagyeszU tanár-
jelölt. 

A lapok is ezzel foglalkoztak  heteken át. 
A földesúri  kastélyba pedig örökre beköl-

tözött a gyász. A zajos élet megszüut; a kas-
télyt idegenek csak ritkán látogathatták, ók 
pedig sehová nem mentek. Az ősi család tisz-
tes hírén elkövetett szégyent a nagy világban 
nem bírták volua ki. Szidták, átkozták családi 
boldogságuknak a feldúlóját  s még a leányok-
ról sem akarlak ballani. irökös egybauguság-
bau, bánatos szenvedésben élték hátralévő uap-
jaikat, de szivökben a megbocsátás szép ró-
zsája nem illatozott. 

Telt, mult az idő. Ugrai Zoltán a főváros 
egyik iskolájánál kapott alkalmazást. 

Szabad idejét hivatalán kívül családjára és 
az önképzésre szentelte. Nagy előszeretettel 
tanulta a költészetet. Majd a nagy nyilvános-
ság elé lépett novelláival, verseivel és regé-
nyeivei. Müveit rajongással olvasták. Neve csak 
hamar elterjedt. Dicsősége bejárta a világot. 
Később egyetemi tanárnak nevezték ki B bol-
dogsága még inkább nagyobbedott, amidőn az 
Isteni gondviselés egy kis Ugrai fiúval  örven-
deztette meg. 

Mig Ugrai Zoltán családja a boldogságban 
úszott, azalatt egy öreg vidéki földes  ur meg-
bocsátással szivében a főváros  felé  közeledik 
s ezen név után kérdezősködik. Titkon, csend-
ben nyílja a kapuját H az ajtón belépve, balkan 
csak ezt zokogja: .Hogy vagytok édes gyer-
mekeim? 1' 



2-lk oldaL C S Í K I L A P O K ai. 

EMII szerzett pénz. 
Miért ne mondjuk ki nyíltan ai igazságot? 

Csak a gyáva félhet  attól, hogy — ha az igaz-
ságot mondja — beverik a fejét.  Szivesebben 
járnék bevert, mint hazug fejjel.  Azért tehát 
bátran merem állítani, hogy minden Hllér, mely-
hez nem becsületre monka vagy kétségbe-
vonbatlan juBS utján jutunk: Bzégyenpénz. mely-
nem érdemes arra, hogy becsületes ember ke-
zébe kerüljön és áldás nem kisérheti. Akár 
kártyán, fogadáson,  akár lóversenyen, akár 
pedig sorsjegyen, vagy bármi más szerencse-
játék utján jutunk pénzhez: ez szerezhet örö 
met, de nem boldogságot. Amit saját erőnkkel 
kerestünk, amit saját szorgalommid szereztünk, 
amit takarékosan egymás mellé rakunk, olyan 
vagyon ez, amelyre büszkék lehetünk, amit 
önérzetünk legcsekélyebb sérelme nélkül er-
kölcsi sikernek tekinthetünk. 

Sajnos, a harminckétrétü biblia Bokát for-
gatott könyv hazánkban. Már rég időktől fogra 
szereti a magyar a kártyát keverni. De nekünk 
ugy tetszik, mintha az idők folyamán  a játék 
természete is változott volna. Előbb csak a 
gazdag főurak  engedtek meg maguknak olyan 
kártyajátékot, melynél egy-egy vágjon forgott 
kockán. A jóllét, az anyagiak bősége könnyel-
műekké tették az embereket, elannyira, hogy 
élvezetekben bővelkedve, már mi sem izgatta 
idegeiket, csak a merész kockázat. Ma már a 
nagy gazdagság keveseket bánt, a vagyon ál-
talában nem nyomja az embereket s még a 
jobbmóduaknak ls küzdeniük kell az életért. 
Nem a kockázat ösztökli az embereket a játékra, 
hanem a nyerészkedési vágy — s ez nem is 
telhetetlen vág}', hanem csak az az igyekezet, 
hogy — ha lehet, vagyis ha a szerencse ked-
vez — megkönnyítsék a kenyérkereset küz-
delmeit. 8 ennek a kedvéért tesznek kockára 
mindent: vagyont (ba van), boldogságot, erköl-
csöt, becsületességet. 

Azt mondják, hogy kártyázásnál két fél 
közUI az egyik nyer, a másik veezit. Nem igaz I 
Mindaketten veszítenek. Az egyik a pénzét, a 
másik a lelki nyugalmát, a morál iránti ér-
zékét. Ugyan gyönyörködhet-e jóérzésű ember 
abban a pénzben, amelyet mástól minden fá-
radság nélkül, csak azon a cimen tulajdonit 
el, hogy szerencsétlen esetben ő vesztette volna 
el pénzét? 

Nézzünk csak körül ebben az országban, 
nézzük, hogyan kínlódnak az emberek, hogy 
imigy-amugy tengethessék életüket. Hogy to-
vább ne, menjünk csak ki az utcára és ügyel-
jük meg embertársainkat. 8 aki látni akar, 
látni fog.  Én Istenem, mennyi alak sürgölődik-
forgolódik  itt, a munka izzó hevében ková-
csolva néhány, a megélhetéshez szükséges fil-
lért Hány toprongyos, tehetetlen, betegeB em-
ber húzódik meg a csendesebb zugokban, — 
sorsuk a lemondás, táplálójuk a szükségesség, 
istápolójuk a lassan bandukoló emberszerelet. 
Odabenn pedig, a kaszinóban vagy a kávé-
házban, a buta pappendekli elrabol tőled egy 
pillanat alatt annyi C amennyinek tized-század-
részével tán egy egész ciialád rövidebb-hosz-
szabb ideig elélhetne 1 Keressük itt az erköl-
csiséget, de nem találjuk, ám találunk helyette 
olyan vétkes könnyelműséget, melyet eléggé 
ostorozni nem lehet. 

Talán az itt hevenyében vázoltakból ráfog 
tapadni valami a jólelkű emberbarátokra, kik-
nek csak meg kell mutatni a jóhoz vezető 
utat, hogy azon haladjanak. Ha esak annyi 
lillért adnak jótékony célokra, mint a hány 
koronát tétekre kockáztatnak, mennyire eny-
hülne a gyámoltalanok sorsa! 

Erős a bizodalmunk, hogy 9zavunk nem 
vész a pusztába. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Andrássy Gyula Csíkszeredában. 

Andrássy Gyula gróf,  volt belügyminszter csa-
ládjával nagyobbszabásu automobil turautra 
indult, melynek folyamán  felkereste  Erdély 
nagyobb városait, köztük Brassót és Maros-
vásárhelyt. Hétfón  délelőtt egész váratlanul 
Csíkszeredában is megjelent hatalmas hat ülé-
ses gépkocsija. A gróf  Borszék felől  jött és 
rövidesen megtekintvén városunkat, Tusnád-
fiirdó  felé  folytatta  útját. Útjában Romániát is 
meglátogatja. Városunk rohamos fejlődése 
meglepte Andrássyt. Főleg az uj főgimnázium 
épülete tetszett meg, mely lelett csodálkozá-
sát fejezte  ki. A vármegyeházát azonnal fel-
ismerte és kérdezősködött, hogy vájjon ősz 
szel megkezdődik-e a pénzügyigazgatóság épít-
kezése. Tudósítónk igenlő válaszára a gróf 
örömét fejezte  ki a vármegye haladásán. Az 
Ugy állását ugy látszik most is élénk figye-
lemmel kiséri, mert annak idején személyesen 
látta el a vonatkozó aktákat. Andrássy egy-
előre a politikával nem törődik és hacsak 
valami különös fordulat  állana be, szakítja 
meg útját és utazik vissza a fővárosba. 

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter Ko-
mán János dr. gyergyószentmiklósi járásbiró-
sági joggyakornokot a nagysinki járásbíróság-
hoz jegyzővé nevezte ki. 

— Közigazgatási bizottsági ttléa. A 
vármegye közigazgatási bizottsága folyó  hó 
14-én délelőtt 10 órakor tartja rendes havi 
ülését. 

— Nogyedazásados papi jnbi leam. 
Fényes jubileumi ünnepet ült mult bó 23-án 
Bánffyhunyad  intelligens polgársága köztiszte-
letbea álló plébánosának, Dóczy Bődre 25 éves 

papi évfordulóján.  A jubiláns városunk szülötte, 
ki most igen nagy ünnepeltetésnek volt köz-
pontja. Az ünnepélyen nemcsak Bánffyhunyad 
társadalma, hanem Kolozsvárról és a vidékről 
is igen sokan vettek részt. Kolozsvárról érke-
zett dr. Hirschler József  praelatus-plebános és 
főesperes,  továbbá a hírneves Cecília-énekkar 
hölgy és férfi  tagjai Bors Samu bonvéd kar-
nagy vezetése mellett. A templomban evan-
gélium után dr. Hirschler József  lélekemelő 
beszédet mondott a jubilánsról és egyben be-
jelentette. hogy gróf  Majláth Gusztáv Károly 
erdélyi püspök a jó1 megérdemelt alesperesi 
méltósággal tüntette ki az ünnepeltet. Ezután 
a jubiláns rövid imát mondott. Dulia Mihály 
egyházközségi gondnok Üdvözölte az uj ales-
perest és nagyértékü ajándékot nyújtott át neki. 
Tisztelegtek a róm. kath. egyházközség, a ref. 
egyházközség, a gör. kath. egyház, az izr. hit-
község. az állami hivatalok, a bánffyhunyadi 
hölgyek, az iskolák és ipartestület küldöttségei. 
A tisztelges végeztével 150 t-jritékü bankett 
volt, melyen a jubiláu* felköszöntötte  az er-
délyi püspököt, Duha Mihály az ünnepeltet, 
dr. Hirschler a hitközséget és egyháztanáesot. 
Ezen kívül még igen sok felköszontó  hangzott 
el. Az ünnepeltet Bokán keresték fel  gratulá-
ciókkal levélben és táviratokban. 

— Petőfl-ünnepely  Kászonfürdőn.  A 
kászonjakabfabi  fürdőn  minden évben szoká-
sos Petőfi-ünnepélyt  az idén folyó  hó fí-án 
tartják meg, melyre szívesen látja az érdek-
lődő közönséget a rendezőség. A műsor igen 
változatosan VHII összeállítva. 

- A béicasi ut . A Kőszeghy László mér-
nök vezetése alatt álló békási ut munkálatai 
serényen folynak.  A legutóbbi nagy esőzések 
azonban annyira megrongálták a beépített ut-
vonalat, hogy azt ismét helyreállítani igen 
nagy munkába ón költségbe kerül. A keres-
kedelemügyi miniszter a békási útvonal beru-
házási költségére a Gyilkos-tó mellékén tiszt-
viselői szállással ellátott utászliáz építését en-
gedélyezte. Hír Bzerint Gyergyószentmiklós vá-
ros is egy menedékházat épít, mi n kirándu-
lók rendelkezésére állna. Bizton hisszük, hogy 
Csíknak ez a világpanorámája mielőbb meg-
nyílik a külföldiek  előtt is. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csik-
vármegye törvényhatósági bizuttsága rendes 
nyári közgyűlését folyó  hó 31-én tartja meg. 
melynek egyik tárgya az ösztöndíjak és segély-
pénzek kiosztása lesz. 

— Automobil postajáratok berende-
zése. A Székelyudvarhely és Csíkszereda, va-
lamint a Székely-udvarhely és Gyergyószent-
miklós között létesitendő személyszállításra is 
berendezett automobil postajárat tárgyában Fe-
jér Sándor alispán folyó  hó 2-ra értekezletre 
hivta össze az érdekelt városokat és községe-
ket, valamint a magánérdekeiteket. Meghívót 
kaptak Csíkszereda és Gyergyószentmiklós vá-
rosok, Gyergyóujfalu,  Gyergyóalfalu  és Gyer-
gyócsomafalva  községek, a Libáni faipar  és a 
Gyergyóalfalvi  erdőipar részvénytársaságok, 
Ágoston Ágoston és Grossmann Ödön. — Se-
besi János udvarhelymegyei alispán megkere-
n. -iér< folyó  hó 15-én Székely udvarhelyen kö-
zös értekezlet lesz, mely bivatva van végér-
vényesen megállapítani azokat a feltételeket 
és kötelezettségeket, melyek mellett az auto-
mobil postajáratok létesíthetők lennének. Szé-
áelyudvarhtdy és Csíkszereda között n menet-
idő 2 óra 50 perc, Székelyudvarhely és Gyer-
gyószentmiklós kOzött pedig 3 óra 30 perc 
lenne. A postajáratok létesítését technikai aka-
dályok nem gátolják. 

— A csíkszeredai kerületi munkás-
biztosito pénztár folyó  évi ai gusztus bó 
1-ével hivatali helyiségét a Hargita-utca 1 sz. 
alatti házba tette át, melynek emeletén az el-
nök. igazgató, számvevőség, pénztár, nyilván-
tartás, iktató, irattár és kiadóhivatal lettek el-
helyezve ; a földszinten  pedig a főorvosi  hiva-
tal és st baleseti osztály nyertek elhelyezést. 

— Az Agrar takarékpénztár rész 
vénytársasag helybeli fiókja  értesíti üzlet-
feleit,  hogy folyó  évi augusztus hó 1 tői szep-
tember hó 15-ig hivatalos óráit köznapokon 
délelőtt 7 órától 1 óráig tartja. 

— A vármegyei jegyzők vendégei. 
Az országos jegyzői egylet elnöksége arról ér-
tesít, hogy idei augusztus 22-én Uszkai Bálint 
vezetése alatt, az orBzágos egylet tisztikara 
vármegyénket meg fogja  látogatni s részt vesz 
az ugyanukkor tartandó megyei jegyzői egylet 
közgyűlésén is. — Midőn az országos jegyzői 
egylet vezetőségének ezen elhatározásáért előre 
is köszönetet mondunk, me; vagyunk győződve, 
hogy az impozánsnak ígérkező közgyűlésen, 
vármegyénk minden jegyzője meg fog  jelenni. 
A gyűlés tárgysorozatának összeállítása és a 
fogadás  részleteinek megállapítására a választ-
mány a szükséges lépéseket megtette. A ven-
dégek tiszteletére az egylet a Vigadó nagy-
termében bankettet rendez, az erre vonatkozó 
aláírási ivek a napokban fognak  szétküldetni. 

— Keresem a szabadságharc romántikus 
életű bujdosójának, a szellemes embernek és 
jószívű papnak. K e r e s z t e s M á r t o n n a k 
a r c k é p é t . Aki nyomára tud vezetni, tiszte-
lettel kérem, értejitsen, nyújtson segédkezet 
egy kiváló pap emlékének megmentéséhez. 
K a r c z f a l v a ,  (Csikm.) 1911. évi julius hó 
24-én. Kásxonji  Alajos  dr..  plébános. 

— Fürdői élet Tusaádfürdőn.  Tusnád-
fürdőn,  ezen a keresett és népes fürdőhelyen, 
eleven és pezsgő élet uralkodik. A vendégek 

I 
minden vonattal tömegesen érkeznek ugy, hogy 
a legutóbbi adatok szerint számuk meghaladta 
az 1500-at. — Az időjárás igen kedvező és a 
legutóbbi napokat is cső nélkül állotta ki. A 
fürdő  vadregényes kiránduló helyeit nagy tár-
saságok keresik fel.  A fürdővendégeknek  ezen 
kivül kellemesebbnél kellemesebb szórakozá-
sokban vau részük. Nagyban folynak  az elő-
készületek az idei tenniszversenyekre is Szer-
dán és szombaton röktönzött táncestélyek van-
nak a Gyógycsarnokban. Tombola és.hangver-
senyek élénkítik a fürdői  életet — Állandóan 
Tusuádfúrdón  tartózkodik K á 11 a y t'bul volt 
főispáu,  országgyűlési képviselő, a fürdóbirto-
kosok szövetkezetének elnöke is. — A fürdőn 
példás rend és tisztaság látható, mi Csutak 
Béla fürdőigazgató  fáradhatatlan  munkájának 
és ágilitásának tulajdonitható. A fürdőt  sokan 
keresik fel  városunkból is, honnan igen sok 
család utazott Tusnád fürdőre  hosszabb tartóz-
kodásra. 

— Gyilkos hőség. A honvédelmi minisz-
ter országos rendeletet bocsátott ki, melyben 
felhívja  a parancsnokságokat, hogy a nagy hő-
ség miatt lehetőleg kíméljék a legénységet ÉB 
mentsék fel  a nappali gyakorlatoktól. 

— Kereskedő-segédek a választók 
nevjegyzekeben. A közigazgatási bíróság a 
napokban két határozatával kimondotta, hogy 
a kereskedő- és ipnrossegéd gazdai hatalom 
alatt uem állanak. A törvényes feltételek  fen-
forgása  esetén tehát a községi választók név-
jegyzékébe felveendők 

— Iliikor mennek el a honvedek? A 
brassói 24. honvédgyalogezred legénysége a 
bevonult tartalékosokkal együtt augusztus hó 
21-én elhagyja állomáshelyét Az ezred brassói, 
csíkszeredai, fogarusi  és kezdivásárhelyi zászló-
aljaival Horaoród-BenéuéI összpontosul s az 
egész ezred innen megy tovább a dandárgya-
korlatra. 

— Tanárok tömeges nyogdijazása. A 
vidéki tanárok köreben Zichy János gróf  val-
lás- es közoktatásügyi miniszternek egy bizal-
mas rendeletéről beszélnek, amely a harminc 
éven felül  szolgáló tanárok nyugdíjazását cé-
lozza és amelyet a kultuszminiszter csak leg-
utóbb küldött át u tankerületi főigazgatósá-
gokhoz. A rendelet felhívja  a főigazgatókat, 
hogy szólítsák fel  a harminc éven tul szolgáló 
és megrokkant tanárokat, hogy szabadságolta-
tasuk iráni, amelyet aztán nyugdíjazás követ, 
adják be kérvényeiket. Igy aztán egy párszáz 
tanári állás üresedik meg, amelyet friss  erők-
kel fognak  még ez év augusztusában betölteui. 

— Fürdőzök tizenkét parancsolata. 
Bécs egyik nagy gyermekfürdőjében,  a gause-
haufeli  nagy fiuuszódában  minden kabinban 
Bzembetünő helyen a következő tizenkét fürdő-
szabály olvasható: 1. Kürö.!jünk főleg  napos idő-
ben. 2. Fürödjünk, ha teljesen jól érezzük ma-
gunkat. 3. Ne fürödjünk  sem egész teli, sem 
egészen üres gyomorral. 4 Ne fürödjünk,  ha 
ki vagyuuk izzadva. Mielőtt a vízbe lépsz, lo-
csold meg fejedet  és melledet vízzel, (j. A víz-
ben lehetőleg mozogjunk állandóan. 7. A fürdés 
ne tartson tovább 10—15 percnél. H. Ha kilé-
pünk a vízből, használjunk hideg zuhanyt. 0. 
Zuhany után öltözködjünk azonual. 10. Ezután 
tegyünk némi mozgást. 11. Együnk és igyunk 
valami keveset. 12. Végül tartsunk egy kis 
pihenőt. — lihez mi csak azt jegyezzük meg, 
hogy a 7. pontot a hargitai vagy borszéki Lo-
bogóban nehéz lenne kitartani. 

— A gazdasági tudósítások portómen 
tessége. A gazdasági tudúsitók a mezőgazda-
sági kérdésekre vonatkozó tudósításaiknál él-
vezett portómentességet nemcsak közvetlenül 
a fóldmivelésügyi  minisztériumhoz, hanem a 
magyar királyi gazdasági felügyelőségekhez, 
nyílt űrlapokon intézett tudósításaikra is igénybe 
vehetik. A gazdasági tudósítók továbbá a köz-
ségekhez portómentesen intézhetnek válaszos 
levelezőlapot s a községek a gazdasági tudó-
sítónak a válaszlapon portóiueute&n felel-
hetnek. 

— Az allatorvos is községi elöljáró. 
A közigazgatási biróság legutóbb ugy döntött, 
hogy az állatorvosokat községi elöljáróknak 
minősítette, mert olyan teendőket végeznek 
törvényes hatáskörükben, amelyek alapján meg-
illeti őket az elöljárói minősítés. A közgyűlé-
sen azonban csak akkor bírnak szavazati jog-
gal, Im a képviselőtestületnek hivatalukon ki 
vül is tagjai, vagy választás, vagy adókulcs 
alapján. Egyébként a közgyűléseken megjelen-
hetnek és minden tárgyhoz hozzászólhatnak. 

— A bor juvágás szabályozása. Serényi 
Béla gróf  fóldmivelésügyi  miniszter egy ren-
deletet bocsátott ki, amelyben a borjuvágást 
megszorítja. A miniszter ujabb rendeletében a 
négyhetesnél fiatalabb  borjuk levágását tiltja 
el ^s felszólítja  az összes törvényhatóságokat, 
hogy szigorúan utasítsák nz állategészségügyi 
hatóságokat, hogy a visszásságok megszünte-
tése dolgában erélyesen intézkedjenek, továbbá 
szakközegek utján folytonos  és hathatós fel-
ügyeletet gyakoroljanak, végül minden sza-
bálytalanság megtorlása céljából a büntető el-
járást lolyamatba tegyék és példás büntetése-
ket szabjanak ki. 

— Gazdasági a háziipari gépek ter-
jesztése. Hogy a földmivelő  munkásnép ne 
kényszerüljön télen kereset nélkül lenni, a fóld-
mivelésügyi minisztérium évek óta előmunká-
sokat és tanítókat küld ki a községekbe, hogy 
ott a mezőgazdasági háziiparnak valamely ága 

meghonosittassék. Százezer munkáscsalád fog-
lalkozik ma már háziiparral és ezen a télen 
ismét 500 községben voltak a földmiveléBÍ  mi-
nisztérium anyagi támogatásával rendezett kur-
zusok, melyeken nyolcezer gazdasági munkás 
vett részt. Serényi Béla gróf  fóldmivelésügyi 
miniszter azokon a helyeken, ahol a mezőgaz-
dasági háziiparosok tömörülnek, háziipari gé-
pek vételére államsegitséget ad. Igy legutóbb 
a kalocsavidéki földmivelők  egyesületének két 
darab cirokseprő és egy darab seprőnyélké-
szitő gépre, a titeli kosárfonók  szövetkezetének 
ugyancsak ciroksegió kötőgépre abácskeresz-
turi kosárfonó  termelő szövetkezetnek szövő-
székekre megfelelő  államsegélyt engedélyezett. 
Elkelne ez nálunk is. 

— Elvi határozat. Egy konkrét esetből 
kifolyólag  a belügyminiszter érdekes elvi ha-
tározatot hozott. E határozat szerint. Im vala-
mely község képviselőtestülete a község va-
eyoni ügyében határozatot hoz és ezt a hatá-
rozatot a vármegye, mint ellenőrző törvényha-
tóság jóváhagyja magánfelek  ez ellen nem 
fellebbezhetnek  A községi képviselőtestületek-
határozatai ellen ugyanis kihirdetett záros ha-
táridőn belül föl  lehet szólalni. Knnek az idő-
nek elmultával, mikor már a törvényhatóság 
is jóváh: gyja a határozatot, magánfelek  által 
meg nem apellálható. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermei" Magyar ÁltaMno* Váltóflrlet  Rész-
vénytársaság, Budapest, heti jelentése a tőzsde-

forgalomról  éa pénzpiaciról. 
Budapest, 1911. julius 27. 

A külföldi  tőzsdék alacsonyabb jegyzései 
egyreszt. másrészt pedig a különben is erősen 
megcsappant forgalom  a vezető értékek piacán 
nagyobb árhullámzásokat nem lettek lehetővé, 
bár a külpolitikai heiyzelbeu beállott nagyobb 
komplikációk, melyek a külföldi  tőzsdéken 
nyomasztólag hatottak, nálunk nz árfolyamok 
alakulására nem igen voltak befolyással.  Egyéb-
ként a rendkívül bő pénzviszonyok is kedvezően 
befolyásolták  a speculátiót és remélhető, liogy 
apénzpiac jeleulegi helyzete őszig nem fog 
nagyobb változást szenvedni. 

Ami a forgalom  egyes részleteit illeti, fő-
leg helyi értékek voltak favorisálva,  ugy 
bankrészvények közül is az inkább helyi jel-
legű Pesti magyar kereskedelmibank reszvé 
nyekbeu fejlődött  ki leginkább forgalom  és uz 
utóbbi napokban magyar bauk és kereske-
delmi r. t. részvények iránt mutatkozott ér-
deklődés. 

Jó keresletnek örvendtek átmenetileg és 
rohamos áremelkedést értek el egyes malom-
ipari részvények és igen nagy kereslet mu-
tatkozott jelentékeny áremelkedés kapcsáu 
ezukoriparí papírok iránt, melyek közül a ma-
gyar cukoripari részvény 2910.-ig és a horvát, 
ezukoriparí részvény kb iXJ0.-ig emelkedett. 

Egyéb ipari papírok közül leginkább Ma-
gyar általános kószénbánya, Újlaki téglagyár 
Osztrák magyar légszesz részvéuyek és ri-
mamuráuyi vasmű reszvények kerültek forga-
lomba, mely utóbbiak iránt állandóan érdek-
lődés mutatkozik. A sorsjegypiacz helyzete 
változatlan. 

Sz. 350, 350 — 1911. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. jj-a értelmébeu ezennel közhitré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1011. évi V. 212, 341, 1'JIO. V. U57. számú 
végzése következteben dr. Dóczi Kálmán ügy-
véd által képviselt Fritz C Kassmunn és vi-
lágosi cognac gyár részvénytársaság javára, 
ltí4 korona 48 lillér és 114 korona 15 fillér  s 
jár. erejéig 1910. évi szeptember hó 21-éu 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utjáu le-
és felülfoglalt  és 2124 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. ni : italok és hordok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésuek a csíkszeredai kii. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  lenti tőke-
követelés, és a bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig végrehajtást szenvedő lakásán 
Csíkszeredában leendő megtartására 1911. evi 
augusEtus 10-ik napjának d. u. 4 óraja ha-
táridőül kilüzetik és ahhoz a venni szau-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az ériutett iugóságok az 1681. 
évi LX. t-c. 107. és 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén becsáruu alul is el tognak adatul. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1911. évi julius hó 
13. napján. Keresztes Gyula, 

kir. bir. végrclliijtó. 

AVASLÁBI MÁRVÁNYBÁNYA 
ÉS MÉS7-.TP A T? •xi 

m á j T T - a n y a a y a g á t és i c l t -Os -â 
m l n ó e é f ü .  n i a e z é t a j á n l j a . Az 
alabástrom fehérségű  mész, mely különösen 
m e s z e l é s r e k i v á l ó a n a l k a l m a s , a 
telepen s z e k é r s z á m r a is kapható, 



Sl. mám. C S I K I L A P O K U k oldal. 

Alulírott község elöljárósága köz 
hírré teszi, liogy Lázárfalva  község és 
közbirtokossága tulajdonát képező össies 
vadászati jog hat egymásután követ-
kező évre Lázárfalva  községházánál 
1911. évi augusztus hó 4-én d. e. 9 
órától kezdődő nyilvános árverezésen 
u legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog 
adatni. 

Kikiáltást ár 8 korona, mely ősszeg 
10 százaléka bánatpénz cimen a községi 
elöljáróságnál leteendő. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverezési feltételek  a kozmási 

körjegyzői irodában a hivatalos órák 
uhtt megtekinthetők. 

Lázárfalván,  1911. julius hó I5-én. 
A község elöljárósága: 

Lórincz János, Ábrahám Mihály, 
kőrjepviS. 2 - 2 k. biró. 

Szám IM91-911. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikpálfalvi  közbirtokosság eladj» 

Csikpáilalva községházánál 1911. év i 
augusztus h ó II é n déle lőt t 10 
orakor kezdődő nyilvános szó- éa írás-
beli árverésen a tulajdonát képező éa 
CVikpálfalva  község határában a II ik 
liaiárrészben fekvő  „Pricske* nevű er-
dejében Sulcza, Solyomtur völgy 3894— 
!H»9. kéb. számú határozattal kihaszná-
lásra eug'délyezett mintegy 141*0 k. 
hold terQlet fenyőfa  á'lományát. 

Az eladás tárgyát képe/ó fenyőfa 
állomány törzsenkinti felvétel  szerint 
1:2 — lüü átl. 34 cm átmérőjű, 7617 drb 
mintegy 9031 m.' jegenyefenyő  és 12 — 90 
átl. 29 cm. átmérőjű 6704 drb mintegy 
4686 m.' lucfenyő  haszonfát  tartalmaz. 

A vágásterület a Sulcza völgyre hajló 
Solyomtár patak balpartjáu fekszik  és 
mintegy 141 0 kat. hold kiterjedésű. 

Az országúttól 34 4 és a legközelebbi 
vasúti állomástól 39-7 klm.-nyire fekszik. 

A kihasználási idő tartama 2 (kettő) 
év, de a kibaszuálás rövidebb idő alatt 
is befejezhető. 

Kikiáltási ár 54,682 (ötvennégyezer-
ötszáznyolevankettö) korona, amelyen 
alul ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 
10 százaléka. 

Árverési és szerződési feltételektől 
eltérő vagy későn érkező ajánlatok és 
utóajánlutok nem fogadtatnak  el. 

Árverési és szerződési feltételek  az 
erdőbirtokos alólirott képviselőjénél és 
a csíkszeredai m. kir. járási erdőgond-
nokságnál a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Csikpálfalva,  1911. julius hó 23 án. 
Az erdőbirtokos nevében: 

Gál József,  Györpal Árpád, 
bírt. elnflk.  2—2 bírt. jegy*». 

Uj ortopeth cípesi Üzlet! 

Van szerencsém Csíkszereda 
és v i d é k e k ö z ö n s é g é t 
é r t e s í t e n i , hogy Csíkszere-
dában a Kossuth Lajos-utcában, 
az elemi iskolával szemben egy 

CIPÉSZ ÜZLETET 
nyitottam, hol elvállalok minden 
e szakmába vágó munkát Javí-
t á s o k a t g y o r s a n éB pon-

t o s a n eszköz lök . 
K í v á n a t r a inértekvetelre 

h á z h o z is megyek . 
Kérem a nagyérdemű közönség 

szives pártfogását. 
1 Kiváló tisrtelettel 3 

K á l B » B Í & A . 

UJ or topéth oipéss ttaletl 

F i n o m h a v a s i v i rágméz 
éa hársméz kilója 1 K 4 0 fillér. 
Kristály t i sz ta l épes m é z kilója 
2 K. Kapható: Xántas D á v i d áll. 
tanítónál Osikszentdomokoson. — 
P o s t a i m e g r e n d e l é s e k azon-

nal easkOsOltetnek. 2-2 

KALMÁR ÉS EN6EL 
MOTOR- ÉS CÉPírtR 

B U D A P E S T 
Virosl raktár és Iroda: || Gyár: 

V, Lipót-körűt 22. || VI., Üveg-utcza 19. 
V i l á g h í r ű ! E r e d e t i ! „ B e n z " ! 

Szivógázmotor-telep. — A jeien-
koi legolcsóbb üzeme. 

„ B E N Z " n y e r s o l a j - m o t o r . 

El ismert legjobb gyártmány. 
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplökészleteit, 
amelyek bámulatos egyszerű szerkezetűek. 

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

21-28 

Szám 912 —1910/11. 
Pályázati hirdetmény. 

A csíkszeredai r. k. főgimnáziumnál 
üresedésbe jött egyik iskolaszolgai ál-
lásra a fótauhatóság  felhatalmazása  alap-
ján pályázatot hirdetek, melyre olyan 
r.m. kath. vallású egyének pályázhat 
nak, akik mint gépkezelők vagy szerelók 
gyakorlatilag működtek, ebbeli jártas-
ságukról vizsgát teltek és okmányt tud-
nak felmutatni,  amely a pályázati folya 
modványhoz csatolandó. Az iskolaszol-
gai teendők mellett ugyanis a giinuázi-
uniót, internátust és (ineveló-iutézetet 
magában foglaló  épületben, valainiut eh 
hez tartozó gazdasági épületben a víz-
vezeték műveket és villamos csengők 
telepeit kezelni, jókarban tartani és a 
felmerülő  kisebb javításokat végezni 
tartozi'-, minek fejében  évi 1140 korona 
fizetéshez,  egy szoba, kouyha, kamara 
és pincéből álló lakáshoz, a takarékos-
ság szem előtt tartásával használandó 
tüzelő anyaghoz, világításhoz és az er-
délyi lóm. kath. slátun alkalmazottjaira 
vonatkozólag fennálló  szabályok értei 
tnében megfelelő  nyugdíjhoz van igénye. 

Pályázók tartoznak keresztlevéllel, 
eddigi szolgálataikat, katonai kötelezett 
ségük teljesítését igazoló okmányokkai 
és erkölcsi bizonyítvánnyal felszerelt 
folyamodványukat  1911. augusztus 15-ig 
a csíkszeredai róm. kath. főgimnázium 
igazgatóságához beadni. 

A kinevezett iskolaszolga tartozik 
állását folyó  évi augusztus 28-áig el-
foglalni. 

Kelt Csikszereda, 1911. julius 14-én. 
Pál Gábor, 

2—2 kir. tanácsos, igazgató. 

T O K 

„Brassói Bútorkészítő Iparosok 
Árucsarnok Szövetkezeténél" 

olosó ós finom  kivitelben. 
Jutányos áron.kedvesö fel-
tetelek mellett kapható. 

Raktár készlet: hálók, ebédlők, uri-szobák 
és szalon-berendezésekből; elvállal: tel-
jes lak-, középületi és konyhaberendezé-
seket: készít: comtnerB és kárpitos árukat. 

Költségvetés díjmentesen. 
p tg tekintés íételkOtelezettség nélkül. 

Kolostor-utca 36. Cell-palota. 
15—20 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csikszentmiklós 

község tulajdonát képező, Szépviz hatá-
rában fekvő  .Borospatak" és .Farkas" 
nevű erdőrészekben összesen 657 kat. 
holdon 5776 köbméterre becsült fenyő-
haszonfa  értékesítése céljából folyó  évi 
augusztus hó 17-én délelőtt lo órakor 
Csikszentmiklós községházánál nyilvános 
szóbeli és zárt írásbeli versenytárgyalás 
fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 28880 korona, azaz hu-
szonnyolcezer-nyolcszáz-nyolcvan korona, 
melynek lo*/» az árverés megkezdése előtt 
bánatpénzül leteendő. 

A fatömeg  a kikiáltási áron alól el-
adatni nem fog. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Zárt Írásbeli ajánlatok, melyek szabály-

szerű bélyeggel és a kikiáltási árnak meg-
felelő  Io°/0 bánatpénzzel szerelendók fel, 
a szóbeli átverés megkezdése előtt adan-
dók be az árverési bizottság elnökéhez. 

Az eladásra hirdetett erdők érdeklődők 
kívánatára és költségére megmutatja a 
községi elöljáróság. 

Részletes árverési és szerződési felté-
telek és becslési kimutatás megtekinthetők 
Csikszentmiklós községházánál. 

A borospataki erdőrész a vasúttól 8, 
a farkasi  12 km.-re van. Mindkét erdő-
rész télen-nyáron kihasználható. 

Csikszentmiklós, 1911. évi julius hó 
25-én. 

Kelemen György, 
k.-jegyző. 

Egy vagy két gimnáziumot végzett jó 
családból való Hu tanulónak felvé-
tetik Veress Elek fflszerfizletébe 
Csíkszeredában. 1-5 

14 lóerős benzinmotor dinaméval 
csépléshez kölosön adatik e s e t l e g 
eladó. Megte inthető a Vigadó-
szállodában Csíkszeredában. -4 

1-2 
András József, 

k. biró. 

A Cslkszentlélek-utca 33. szám alatt ievö 

1 v ő h á z 3 3 

melléképületekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 

E l a d ó 
Csiktusnádi Pátrubán Antalnál 

M Ű M A L O M ~ m § 
mely he lyben is használható, vagy 

pedig el i s vihető. m-ao 

Faeladási hirdetmény. 
A csikcsomortáni közbirtokosság el-

adja Csikcsomortán községházánál 1911. 
évi augusztus hó 11-én délután 3 óra-
kor kezdődő nyilvános szó- és írásbeli ár-
verésen a tulajdonát képező és csikcso-
mortán község határában a II. határ-
részben fekvő  .Kövessarok" nevü erde-
jében a 82.030—1910. F. M. számú ren-
delettel kihasználásra engedélyezett luc-
fenyő  fáját. 

Az eladás tárgyát képező lucfenyöfa 
törzsenkénti felvétel  szerint, mellmagas-
ságban kéreggel együtt mérve lu—72 
átlag 30 cm. átmérőjű 7487 drb és kö-
rülbelül 4327 köbméter haszonfát  tar-
talmaz. 

A vágásterület a .Sulca-völgy" kö-
ves patakára hajlik; s minthogy 7200 
k. hold kiterjedésű, az országúttól 19 
és a legközelebbi vasúti állomástól 24 29 
klm.-nyire fekszik. 

Kihasználási időtartam 2 (kettő) év. 
Kikiáltási ár 19,000 korona, amelyen 

aluli ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

10 százaléka, 
Árverési és szerződési feltételektől  el-

térő vagy későn érkező ajánlatok és utó-
ajánlu'.ok nem fogadtatnak  el. 

Az erdőbirtokos alulírott képviselőjé-
nél és a csíkszeredai m. kir. járási erdő-
gondnokságnál a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők nz árverési és szerződési fel-
tételek. 

Csikcsomor'.án, 1911. február  18-án. 
Bakó László, Antal Károly, 

b. jegyző. b. elnök. 

ERTESITES! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
uiiszet iut a Rákóczi-utca 23. sz alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
sziteni. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt miudenki 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. 
Végűi a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint 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 23. szám. 

1 - 2 6 

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

tyÉRLEŐKÉSZITŐ- ÉS JAVITÓ-tyÜNELYEMET 
Sepsiszentgyörgyön, a Csiki-utca 29. szám alatt újonnan beren-
deztem, ahol 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 : ; 

D a r a g i c s Sándor, szakvizsgázott mérlegkészitő. 
6 -6 
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FIGYELEM! 

CSMETTAPAPIROK CSAK AZ ITT LATHATÓ KÉPEKKEL VALÓOtAK. 
:-: ÓVAKOD'UN'K KRTEKTRLfíN  UTÁNZATOKTÓL! :-: 0 %ElL8mE-STflR"  1 

Az amerikai porcellán-puder csak akkor 
valódi ha YES szóval van ellátva, kap-
ható 3-fele  sziliben 3 és 5 koronás dobo-
zokban. Folyékony YES-PUDER (Liqnid-
Fouder) ara 4 kor. Nappali krem ara 3 K. 

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

Kbphaló: FEKETE VILMOS illatszer- és pipere-iulelébeii, Cstaereia. 
Postai megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

•ki—SÍ 

HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. 

I 
• 

I 

Épitési anyagraktár, vasbeton, miikö- és cementárugyár. 
Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csikszeredaban, a Kossuth-
Lajos-utea 48. szám alatt nagy épitési anyagraktart rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési aDyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlok. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemei többféle  minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány es carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbesit pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kitpor, Schamotte tűzálló 

tégla és föld  stb., mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból -80—100, 120, l f>0—-2  00- 3 00 és 400 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készitését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzűzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- es műkölépcsök, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató és etetőváluk min-
den nagyságban. Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatét lemezek. Kémény- és fal-
fedkővek. Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csikszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szíves támogatást kér kiváló tisztelettel: 

N a g y m i h á l y S á n d o r épitész, Cs ikszereda. 

Ha Ön snlyt helyez egészségére, 
Ha azl akarja, hogy jó kinézése legyen, 
Ha azl akarja,hogy nyugodt álma. jóéi vágya legven 
Ha erejében gyarapodni akar 

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

I ^ ó r a l ü t á r O e i l £ T 7 - á , r m e g r y e r é s z é r e : 

N i s z e l F i vé rekné l , C s í k s z e r e d á b a n . 

Dréher-féle  poharas sör — n a p o n k é n t f r i s s  c s a p o l á s — 
csakis Lénknél a Hu t t e r - s z á l l o d a k á v é h á z á b a n 
az Európa-szállodában és a vasúti étierembe kapható. 

E 

Ü z l e t á t l i e l y e z é s ! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  Al.-utca 18. hsz. alól 

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

S z a b ó Ferencz, C s i k s z e r e d a 
2»£ilEÓ-ia.tea. 1©. 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. 
34-

GöJdoer motorok: (Diesel rendszer), 
Corona nyersolaj-motorok, torta-
telepele:, teljes maps, félmagas  és 
sima őrlő malom k m k m l 

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. 

29—?0 

» » » & » & » & » » » 

'1E® 
Dj bútor varrógép- es kerekpár-nagyraktár! 

^ M  ui>> sUs M ̂  sít1 slt* M í̂* Mt»1 W>ü> 

Értes ítés! 

DUPLA-MALÁTA SÖR naponta friJH  töltés. n —•=313= 

K ő b á n y a i D r é h e r S ö r n a g y r a k t á r a . 
Telefon  14 és 28. 

É R T E S Í T É S . 
A sör idény 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 szükségletét — lehet az egy palack is — 
velünk rövid utón tudatni szíveskedjen, ho^y az elszállítást naponta 
pontosan eszközölhessük. — Répáti ásványvízre szintén elfogadunk 
előjegyzéseket, mit szekereinkkel naponta egyszer h a z a s z á l l í t u n k . 
1 2 - 1 8 Teljes tisztelettel: 

N I S Z E L E I V É R E K , C S Í K S Z E R E D Á B A N . 
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Van szerencsém Csikszereda város és vidéke nagy-
érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 

Csikszeredaban a Kossuth Lajos-utca 9. szám (Lukács Juliska 
bérpalota) helyisegeben egy teljesen uj modernül Derendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyítütt im, liul raktáron tanom a legkényesebb igényeknek meg-
lelelo összes bútordarabokat és teljes garnitúrák:)', u ni. szalon-, ebédlo-
és halószoba berendezések. valamint vas- és rezbulorok a legjobb gyárt-
iiiaiyu. hajlított es borszékek és saját gyártmányú lóltült székek, mudern 
ebeiilo divanyok, valódi lószór- és alrik mailracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek őnasi nagy választékban. Varrógépek es kerék 
párok li 10 évi jólállás mellett, melyekből raktáron lartom. az összes 
legjobb es legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós es 
central bobbin varrógépek iliszes kivitelben is. a legjutányosabb árak 
melleit, kedvező lí/.etesi feltételekkel  is az eredeti álban számítom, min-
den árfelemeles  nélkül, raktáron tarlom az összes varrógépek- és kerék-
párúkhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszkö/.lök. 
Klvállalok továbbá mindenféle  kárpitos és butorasztalus, valamint minden 
e szakmába vágó munkálatok jutányos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óla fennálló  összeköttetéseim folytán  azon kellemes hely-
zetbe jutottam, hogy áruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani. Magamat a n é. 

közönség szives ügyeimébe ajánlva és becses pártfogását  kéri 
Ackermann Ignatz asztalos, kárpitos és diszitö, Csikszereda. 

Főraktár Gyergyószentmlklós (Piactér). Flókraklár Csíkszereda. 
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Hosszurovó Cement Födélcserépj 
Iroda: Hirscher-utca IS. sz. ^ Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  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 . 

NyoaatoU B m M a JAnef  kOaynjoad^ábu, CeikueredAbu, 1911 




