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Hirdetőül dijak a l e g o l o e ó b b a n 

A csiki székelység. 
A hazaszeretetben a legmagyarabb 

v á r m e g y é k t ő l várunk oktatást. Erdély-
ben Csík az egyik legmagyarabb vár-
megye- Bizton elvárhatjuk tehát, hogy 
iit a fajszeretetnek  és a magyar szel-
l e m n e k oly megnyilvánulásait lássuk, 
aminőket egy erős székely megyében 
uiind'-uesetre feltételezőnk. 

A magyar szellem lüktetésének fok-
mérője azon képesség, mely a beol-
vasztást okozza. A nemzetiségek beol-
vadását. 

Nos, hát nézzünk szét Csikvárme-
•;yében. Megtaláljuk az erővelteljes nem-
zeti életnek ezen ismertetójelét. Kétsé-
ges ! Mert, ime, oláh községeket látunk, 
amelyekben évtizedek óta él és áll ren 
dilletlenttl a nemzetiségi kultura. Szán 
dékosan kerültem ezeket a kitételeket: 
.virágzik" vagy .fejlődik*,  mert az oláh 
kulluráuál — erről lévén szó — ki van 
zárva a virágzás és fejlődés.  Romániá 
ban, igen, fejlődhetik,  de nálunk (talán 
a szerves egység és irányítás hiánya 
iniatt ?) — stagnál. Olyan, mint egy állott 
vizű tó. 

Állott víz. És ezzel az élettelen, 
tengő, maradi kulturával nem bir meg-
birkózni a csikvármegyei magyarság or-
ganikus kulturtársadalma ? Csudálatos I 
Hatalmunkban vannak a közművelődés 
legfőbb  tényezői: az iskolák szine-java 
a csiksomlyói kegyelethely (mert ez is 
kulturtaktor a Székelyföldön!),  a köz-
igazgatás ereje és mégis az oláh foltok 
nemhogy apadtak volna, hanem inkább 
folytonosan  terjeszkedtek. 

Mi ennek az oka? Könnyű a követ 
keztetés. Ha nem hódit valamely domi-
náló faj,  annak az az oka, hogy nem 
él eleven nemzeti életet. Nincs kellő 

öntudata. Csak "hétköznapi, robotoló, 
küzdő életet el. Hiányzik ugy az urak-
ból, mint a közönséges emberekből az 
erős nemzeti átérzés, hogy: magyarok 
vagyunk!... S mert ez nincs meg ben-
nünk, közömbösen nézzük egy faji  ki-
sebbség előrenyomulását. 

És hogy mi az oka a nemzetietlen-
ségnuk ? A küzdelem a kenyérért. Mert 
gazdaságilag gyengén állunk. S igy a 
szociális gondok kiszorítják mindinkább 
a honszerelmes gondolatokat. Az anyag 
a szellemet. A koncleső gyűlölködés a 
szeretetben rejlő összetartást. 

Természetesen, az első teendő az 
volna, hogy magunkon segítsünk. Ki-
vált: a kisgazdákat kellene megerősi 
teni, mivel ők a többség. De az intelli-
genciát, a nép érteimi vezetőit is fel 
kellene emelni. Mondhatnám, hogy: a 
faj  teste a nép, az értelmiség pedig a 
lelke annak. Mindkettőt meg kell men-
teni. 

Addig is azonban, amig ez valami-
képpen lehetséges lesz; amig kezdetét 
veszi egy igazándi székely-népmentő 
akció, emeljük fel  a fejünket  és üssünk 
a mellünkre önérzetesen: magyarok, 
székelyek vagyunk! Legyen tele ismét 
a lelkünk lobogó öntudattal, amelyet 
könnyen meríthetnénk multunkból s faji 
jótulajdonságaink felismeréséből  és meg-
becsüléséből. 

Éa enervált tagjainkat edzze meg 
ismét a józanság és mértékletesség. A 
lábrakapott gonosz szenvedélyeket szám-
űzzük ! A pálinka — — 

És ragaszkodjunk régi, szép szoká-
sainkhoz és viseletünkhöz... 

Székelyek, a költő szava is felhív: 
„Ez a szép hegyes-völgyes ország (.Erdély) 
Kátok volt bllBzke valaha. 

Haj, székelyek, ébredjetek föl, 
Kiált hozzátok a Haza. 
Mit ezer évig védtetek: 
Ma holnap nincs Erdélyetek!... 

Földes  Zoltán. 

Székely JUhály alább sikere. Szé-
kely Mihály, a kiváló magyar aviatikus 
Bécsújhelyről Budapestre repült. Székely 
az utat 3 óra és lo perc alatt telte meg. 
A budapesti közönség nagy lelkesedéssel 
fogadta  a diadalmas aviatikust. 

— Dr. Bernády György a minisztérium-
ban. Érdekes hirt jelentenek Marosvásár-
helyről. Arról van szó, hogy dr. Bernády 
Györgyöt, Marosvásárhely zseniális pol-
gármesterét, legközelebb a pénzügymi-
nisztériumba fogják  kinevezni, a kormány-
nak a földgázzal  kapcsolatban megkez-
dendő akciója élére. 

Kossuth Budapesten. Kossuth Ferenc 
hosszas távollét után Budapestre érkezett. 
A Kossulh-párl által tervezett ünnepélyes 
fogadtatás  — Kossuth kívánságára — el-
maradt. 

Angiiéban megkezdődött a vasutas 
sztrájk. Angliában 3o ezer vasutas meg-
kezdette a sztrájkot. Az élelmiszerek ára 
Londonban hihetetlen magasra szökkent 
a sztrájk következtében. A vendéglöket 
és a kávéházakat bezárták. A sztrájk egyre 
terjed és a közlekedés szüretel. 

— A pápa állapota. A pápa állapotá-
ról újból megnyugtató hírek érkeznek Ró-
mából. A pápa éjszakáit nyugodtan töl-
tötte és sokkal jobb étvágygyal fogyasz-
totta el az ebédet, mint az előző napo-
kon. Orvosainak véleménye szerint a pápa 

állapotában beállott javulás most már tar-
tós lesz, ha csak hirtelen komplikációk 
nem hatnak közre a gyógyulás zavartalan 
lefolyásánál.  Elhallgattak azok a bizony-
talan kombinációk is, amelyeket papi kö-
rökben oly nagy izgatottsággal tárgyaltak 
már napok óta s amelyek Pius pápa el-
hunyta esetén az uj pápa személye körül 
jöttek szóba. 

Az uralkodás ellen. 
Régen kívánjuk a földmivelésQgyi 

költségvetési tárca tárgyalása során, 
hogy a miniszter kövessen el mindent 
arra nézve, hogy a földmivesiskolák 
ne neveljenek urakat, hanem értelmes 
kisgazdákat. Ugy látszik, moat ezt a 
kérdést sikerült szerencsésen megol-
dani. A miniszter számolva azzal a kö-
rülménynyel, hogy kétségtelenül szük-
ség van a nagyobb és középbirtokok-
nak munkafelügyelökre  és elömuuká-
sokra — ketté osztja a mostani föld-
mivesiskolákat a két célnak megfele-
Iöleg. Â miniszter azt tervezi, hogy a 
nagyobb földbirtokkal  rendelkező föld-
mivesiskolákon ezentúl gazdasági altisz-
teket képeztet ki hosszabb gazdasági 
kurzuson — azután egyréazét a már 
meglevő fóldmivesiskoláknak  kizárólag 
arra a célre alaki:latja át, hogy azok-
ban kisgazdák gyermekei otthon szer-
zett gazdasági ismereteiket kiegészítsék. 
A tanítás ideje is rövid lesz és annak 
elvégzése után a növendék semmiféle 
oţy bizonyítványt nem fog  kapni, amely 
valaüii gazdasági tisztességre kvalifi-
kálna. 

Mindössze hat hónapig fognak  ezek-
ben a legalsófoku  gazdasági iskolákban 
a kisgazdák gyermekei tanulni, abban 
az időben, amikor odahaza a két kezük 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Áaez. 

Tudom, érzem, hogy tartozom neked 
Oltáraidra mit se tettem én 
Te nyilaztál rám folyton,  untalan 
S kikacagtalak mint egy vig legény. 

De jaj I ha rajtam bosszúd teljesül 
8 a centrum többé nem leszek soha 
Megöl, megéget a vágy utánad 
Minden tavaszi, csendes éjszaka. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

• l i k b u t t i L ' ) 
Irta: Sumare László. 

Ha már a rákáizatról Írok, lilik valamics-
két magáról a rákról is írni. Megkísérlem, 
hogy az olvasókat megkíméljem a szukmunkák 
buvárolásától. — Hogy hosszas ismertetésre 
szükség nincsen, főleg  azok előtt, a kik már 
ették, az igaz. Mert a rák a szabad termé-
s/etben is olyao alakú, mint a milyen a tál-
ban. Ivzért jóval kisebb munkám lesz e téren, 
mintha. — no mit is — hát mondjuk pl. ha 
a i>éR akarnám ismertetni, ennek ugyanis 

két hátnlsó lába kerUl az asztalra, s 
"i'l";-;. ráfoghatják,  hogy az csirkecomb. És 
11 • • v ai lmtom azt, hogy abból a két combból 
talaki . lképzelje az egész békát. Emlitém, 
'"'SJ a rak a szabadban is olyan, mint a tál 
bau ,|o némely dolgot még sem hallgathatok 
e ' "ii a rák a szabadban nem piros. — 

ve akad olyan 1«. Lám mennyire kell 

rákászáét Csíkban bár mindenki jól ismeri, 
" "lényt mégis a mag* irlekességeért közre-

"''J1^ Szerk. 

az embernek még az ilyen csekélységeknél is 
ügyelnie, hacsak tanulmányát n szakkritikától 
is meg akarja óvni!) Főzés előtt szolidabb 
szine van, barna, barnászöld, néha kékes, sőt 
hallottam már tiszta fehér  rákról is haran-
gozni. Ezenkívül még tudnivaló, hogy nem-
csak az a két, ollóban végződő lába vagyon, 
hanem jóval több: összesen tíz. Ezt a gondos 
háziasszony, — vagy a ki levagdalta, — meg-
mondhatja, hacsak Blirgős dolga felől  ráért, 
hogy megszámolja. Azt hiszem, hogy ezzel a 
morfológiai  ismertetést bezárhatom, mert egyéb 
cafatot  nem igen szednek le róla, legfeljebb 
a bajuszait. Akik elibe tehát bajusztalanul ke-
rültek a rákok, azok kedvéért rögzítem itt 
azt is, hogy a ráknak két szál derék, hegyesre 
kifent,  egyenes bajusza vagyon, alig kurtább 
a testénél. 

Ezen alaktani ismertetés után foglalkoz-
zuak egy kicsit az élő rákkal. Mert a nagy-
közönségnek ezen látszólag flegmatikus  és 
világfájdalmas  ábrázatú, zeg-zugos alkotásról 
kevés és ferde  fogalma  van. — A legtöbben 
csak annyit tudnak róla, hogy a rák egy olyan 
állat, mely hátrafelé  megy. Hát kérném ez 
való, de ez nála nem valami elmaradottságot 
jelent, — mint nálunk embereknél — és ment-
ségére legyen mondva, tud ő előre is menni. 
Tetszése szerint megy előre, vagy hátra, sőt 
oldalt is s a körülmények helyes mérlegelése 
után cselekszik. Figyeljük csak meg I Néhány 
rákot az asztnlra teszünk. Szortyogva kezdnek 
mászkálni némelyek előre, mások hátrafelé. 
Ha egy előremenőnek szeme felé  nyujtjuk a 
kezünket, legott hátrafelé  kezd menni. De 
igazi mivoltát csak a vízben árulja el, tüne-
ményes gyorsan tud UBZOÍ. De itt már a rák 
fogalmához  hűbb marad, Bemmi kísérlettel 

nem szorítható arra, hogy előrefelé  ússzék I 
De ennek is megvan az oka-foka.  O logiku-
san cselekszik, látni fogjuk  majd alább. Nem 
lehet tehát a rák hátra mozgásából az ő testi 
vagy szellemi korlátozottságára következtet-
nünk. Sót ellenkezőleg 1 Hiszen minden vala-
mire való automobiltól megkívánják, hogy 
bátrafelé  is tudjon menni. Másrészt ha kissé 
alaposabban megfigyeljük  a rákot, több jel fog 
arra utalni, hogy ókeme korántsem valami 
tökfilkó  I Merem állítani, hogy a vele egy 
kvártélyon lévő hal nemzetségnél jóval intelli-
gensebb. Ha bajban van, nem csapkod ész 
nélkül, mint a halak, hanem a legbiztosabb 
menekülési mód megállapításáig látszólag tét-
len, akkor azután simáu, minden feltűnést  ke-
rülve elillan. Persze csak a vízben, szárazon 
lassan mozog, s ember, állat könnyen meg-
foghassa.  A rák bátor, elszánt állat, ehhez 
még optimista a szélsóségig, ezért aránylag 
egyszerű csellel ÍB megfogható.  Mindezen álli-
tások munkám további réBzében be lesznek 
bizonyítva, egy füst  alatt a rákászat ismerte-
tésével. 

Most a fllrdő  Bzezonban vagyunk, s a kik 
hegyi fürdőkben,  vagy falvakban  nyaralnak, 
azoknak célszerű tisztába jönni a rákfogással. 
Sok helyt a hegyi patakokban és folyókban 
hemzseg u rák, (pl. az Oltban mindenütt). — 
Sokan fürödnek  igy nyári időben, a rákot is 
szeretik, még is eszükbe Bem jut, hogy rákot 
fogjanak.  I'edig ez mindég Bikeres vállal-
kozás. 

A rákot kétféleképen  fogják.  Mint jogász 
ember mindkét fogásmódet  jogi mllBzóval fo-
gom meghatározni. Rákászhatunk : 1. Ravasz 
fondorlatokkal:  rácsázás. 2. Magánlaksértés-
sel : kézzel fogni  a vizek parajaiban. Vegyük 

ezeket sorra. Az első szám alatf  meghatáro-
zott rákfogás  igen egyszerű dolog. Éa kényel-
mes. Néhány, ujnyi vastag, kb. egy méter 
hosszú fűzfavesszőt  vágunk, ezt letisztítjuk a 
a levelektől és a galjacskáiktól, csak a he-
gyiben hagyunk kevés lombot. A vastagabb 
végét behasítjuk, s ide egy darabka rothadó 
májat teszünk. Az egész alkotmányt olykép 
szurjuk a part-menti vízbe, hogy csak a zász-
lója lásBék ki a vízből. Hát ilyent elhelyezünk 
egy csomót, s aztán sétálhatunk, olvashatunk 
könyvet, szóval időt engedünk a rákoknak 
arra, hogy felkeresvén  a májas vesszőket, lak-
mározásba merüljenek. Időnként széjjel kell 
nézni a rácaák között, hogy nem leng-e egyik-
másiknak a vitorlája? Mert ez esetben már 
van riţjta rák. Ekkor óvatosan kibuzsuk a 
rácsát, a rák annyira elmerttl az evésben, 
bogy kézzel aláayolva, szárazra dobható. Kis 
kerek hálócskával még kényelmesebb az el-
járás, fóleg  ha a part egy kissé magas. 

Ennyiből áll a* egész. Az alább leirandó 
módszerrel kiadósabban lehet fogni,  s élve-
zetesebb 1B, de szükségképpen fürdéssel  jár. 
De a rák legízletesebb a nyári hónapokban, 
midőn amúgy is Bzivesen fürdünk  a szabad-
ban, ezért célszerűen kapcsolhatjuk össze e 
két élveietet. — A rákok magánlakainak meg-
sértésével való fogásához  aemminémü segéd-
eszköz nem szükséges, legfeljebb  egy tarisz-
nya a rákok gyűjtéséhez. A fogás  kézzel tör-
ténik. Ha a rákászaira kiszemelt folyó  vagy 
patak vize nem hideg, ba a nap nyári nap-
hoz méltóan teljes odaadással süt, akkor csen-
des, gondtalan szórakozásunk teljes lesz. — 
A rákok a kanyarulatok külső oldalán, bol a 
vizvBodra alámossa a bokrokat, tartózkodnak 
leginkább. Itt a vii nem o|y gyors folyása, 
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munkájára kevésbé less szükség. Esekbe 
az iskolákba, mint eddig a 16 éves 
életkort betöltött ifjakat,  de csakis kis-
gazdák gyermekeit veszik fel.  Ellenben 
a gazdasági altisztképzőben a lelvétel 
a 22. életkor betölteséüez van kötve 
és olt már májfél  esztendeig fogják  a 
tanulókat tanítani. Az iskola végső bi-
zonyítványában meg is lesz jelölve, 
hogy annak sikeres elvégzése után az 
illeiö képesítve van birtokokon a gaz-
dasági munkák figyelésére  és elömun-
kásul is alkalmazható. — Egy szóval 
ez az iskola arra képesít, hogy a be-
lőle kikerült ifjak  gazdasági altisztekül 
alkalmazhassanak. Hogy az uj reform-
nak az életben való beválása milyen 
lesz, azt a miniszter három három is 
kólában akarja megfigyelni,  és egye-
lőre hat hónapos kurzusokkal meg fog-
nak nyílni a jászberényi, a kecskeméti 
és nagykárolyi földmivesiskola,  gazda-
sági altisztképzövé alakitattnak át a 
rimaszombati, pápai és lugosi már meg-
lévő föidmivesikolák.  Az iţj reform  már 
uiost az uj tanévben megvalósul. 

Természetes, hogy az iskolai szel 
lurnet és a növendékek gondolatvilágát, 
vulumint az életigényeiket kormányren-
delet, iskolai szervezet nem érintheti. 
Hogy cz a gyakorlati és régen érzett 
baj megszűnjék, és hogy a földtuives-
iitkolák eredeti céljaikat valósítsák meg, 
azt nem annyira szabályzat és rendelet 
dönti el, hanetn az iskolák tanitóserege 
és az a szellem, melyet az iskola fala 
iban, a karszellem ellenére, meghono-
sítanak. Bizonnyal tudja ez a földmive-
lésügyi miniszter is és érdekes újítá-
sát olyanokra bizta, akik intencióit 
egész jelentősége szerint megértik. 

Nincs kétségünk abban, hogy amint 
a földesgazdák  észre fogják  venni az 
idők fordulását,  azt, hogy a földmives-
iskolák tisztán gyakorlati alapon az ó 
gyermekeinek gazdasági tudását bőví-
tik, de nem nevelték ki uraskodó haj-
lamait, eze'< a földuiivesiskoiák  népsze-
rűek lesznek. Nem kell többé a pályá-
zuti hirdetméuynek azt tartalmaznia, 
hogy előnyben részesitik a földmives 
gazda és munkás gyermekét a felvé-
telnél, hanem azt lehet mondani, hogy 
nem is vesznek fel  mást, csakis ezek-
nek gyermekeit. De nem is kell mon-
dani. Az uj rendelettel elérik, hogy 
népszerűek, kapósok leszuek a földmi-
vusiskolák és sürgős szükség lesz az, 
hogy számukat szaporítsák. De egyben 

kissé mélyebb, s a parti hozót vizbe nyúló 
gyökérzete közt találhatók a rákok. A hol a 
pari köves, ott a kövek közli likakban vannak 
a lakásaik. Hidak cölöpéi, uszadék fak  össze-
visszaságai között szintén meghúzódnak, s a 
hol a part elég puha, ott maguk vájta üre-
gekben tartózkodnak. Az ilyen rendes lakás-
ban kerül leghamarább kézre, mert ha az 
ciuli'T utámia nyul, onnan nem menekülhet. 
Kevés gyakorlattal rájövünk arra, hogy helyi 
viszonyokhoz képest, hol remélhetünk legtöbb 
rákot. Lelünk például egy olyan lolyórészletet 
ahol nagy, helyéből alig mozdítható kövek 
hevernek rendetlenül. Ez jó terület, de alapos 
muukát igénjel Két kézzel sorra tapogatjuk 
a kövek közti likakat, olyan méljségig, a med-
dig csak elérjük. Fogásra kész, kitart ujjaink-
kal ügyelünk arra, hogy a rakok oldali el ne 
illanjanak. De ók leginkább a part felé  mene-
külnek, azaz a kövek közti lukakba hátrálnak 
a kezünk elöl. Megesik, hogy csak néhány kó 
kimozditá-ja után férhetünk  a közelélie. Ha 
már a rák végképpen a sarokba vau szorítva, 
akkor elszánt védelmi pózba helyezkedik. — 
Kis gyakorlattal azonban sikerül ugy meg-
fognunk,  hogy kezünket nem szabdalja meg. 
Hal kezünkkel óvatosan feléje  nyulunk, mire 
ö eleinte egész kimért lassúsággal egy vágást 
intéz, inkább csak tapogatózik, hogy mi is az, 
a mi út zavarja Így megállapíthatjuk pouto-
san, hogy hol van a háta, s míg bal kezüuk-
kel foglalkoztatjuk,  addig a jobbal kényelme-
sen megfoghatjuk.  Gyakran sikerül az ollóit 
ugy összefogni,  hogy nem szabdalhat vele, 
ekkor igy is kihuzhassuk. Némely kedvező 
helyen ii— (J is tanyáz olykor. Ha ilyen köves 
part van, mindenekelőtt ott keressük. De ilye-
nek bijján, mint fentebb  irtam, egyéb zeg-zu-

szükség lesz arra is, hogy minden egyes 
vidék iskolájának más-más legyen a 
tananyaga. A hegyvidéki földmivesiko-
Iák a maguk zónájának gazdasági ér-
dekeit szolgálják, a fekete  talajú Alföld 
és a nyereségi pestmegyei homok me-
zőgazdálkodása különbségeinek érvé-
nyesülni kell a lokális szükség szerint 
ezekben a földmivesikolák  gyakorlati 
tanításában. 

A néppárt régen szót emelt a föld-
mivesiskolák eredeti hivatásának érde-
kében. Évek óta sürgeti, hogy ezeket 
az iskolákat adjuk át egészen az ér-
dekelt osztálynak, a kisbirtokosságnak. 
Helyeseljük, hogy a miniszter ilyen 
irányban intézkedett és sikert kívánunk 
újításának. 

Felavatási ünnepély. 
Csíkszereda, 1911. aug. 20. 

A csíkszeredai kerületi munkásbizto-
sitó pénztár folyó  hó 20-án impozáns 
ünnepély keretében avatta fel  újonnan 
berendezett szép és modern helyiségeit. 
Az ünnepélyen igen szép számú közön-
ség jelent meg ugy a vármegyéből, mint 
a székesfővárosból  és távoli vidékekről. 
Megjelenésükkel mintegy dokumentálni 
kívánták azt az örömet, melyet e szociá-
lis intézménynek rövid pár év alatti óriási 
fejlődése  és nagyarányú terjeszkedése kel-
tett. Az ünnepélyen részt vett Sarkadi 
Ignácz, az országos pénztár igazgatója és 
számos tisztviselője. 

Az ünnepély délelőtt 11 órakor tisz-
telgésekkel vette kezdetét. Sarkadi Ignácz 
igazgatónál tisztelegtek a csíkszeredai ke-
rületi munkásbiztositó pénztár igazgató-
sága, Merza Rezsó elnök vezetése mellett, 
továbbá a pénztári tisztviselők, Józsa Géza 
igazgató vezetése mellett és a magyaror-
szági munkásbiztositó pénztári tisztviselők 
országos egyesületének küldöttsége Haydin 
Imre orsz. képviselő vezetése mellett. 

A díszközgyűlést Merza Rezső elnök 
lendületes szavakkal nyitotta meg. Üdvö-
zölte a szép számmal megjelent közön-
séget, megköszönte külön-külön a ven-
dégeknek, főleg  Sarkadi Ignácz igazgató-
nak szives részvételüket. Majd dr. Vámos 
Nándor igazgatósági tag hatalmas beszéd-
ben méltatta Sarkadi Ignácznak a mun-
kásbiztositás terén szerzett elévülhetetlen 
érdemeit és azt a sikert, melyet a pénz-
tárak autonómiájának kivívásában elért. 
A nagyhatású beszéd végeztével lelkes 
éljenzések között leplezték le Sarkadi 

gokbau ie meghúzódnak. A gyökér összevissza-
ságokban ugyan résen legyen mindkét kezünk, 
ott a iák könnyen egérutat vesz. Aztán ba az 
egyik ollóját megfogtuk  is, még nem biztosí-
tottuk végképpen. Makacsul megfog  valami 
guzt s egyik-másik ollója gyakorta leszakad. 
Leghamarább a s:-játmuga ásta parti lakásai-
ban fogható  meg, mert ha Bzük is a bevezető 
folyosó,  ezt kézzel kilá ithatjuk. A rák meg-
sejtve, hogy hányadán vnu, belső termeibe 
hát nil. (iyakorta már az egész karunk a luk-
ban van, már vállunk a parihoz szorul, orrunk-
száuk a homokkal kerül összeköttetésbe s 
mégse éljük I Sebaj. Még egy erőteljes nyuj-
tózás és valahogy megcsíptük az ollója begyét. 
Ennélfogva  aztán közelebbi régiókba huzzuk, 
hogy jobb kezünkkel a hátát megragadva, ta-
risznyába tegyük. Mig a rák hátút nem fogtuk 
meg, addig bizony ki vagyunk téve annak, 
hogy a kezünkbe csikkani ollójával a feldühö-
dött delikvens elillau. Oda se neki, tüskéi csak 
holmi felületi  karcolásokat okozhatnak, ami 
már másnapra összeforr  A nagy ráktól arány-
lagosan jobban szoktak félni,  pedig hát alap-
talanul. Vénségére az ó fogai  is megkopnak, 
szabdalása már csak olyan keményebb pnro-
lázás. Knnyi a rákászat. 

Aztán amikor már a nap heve jól meg-
Bütte a bőrünket, esetleg szúnyogok és legyek 
raja is kezd kellemetlenkedni, belévetjttk ma-
gunkat a vizbe, átengedve magunkat a rusz-
tikus, de isteni élvezetek egyik legkedvesebbi-
kének. Megusszuk néhányszor a vizet elé s 
tova Az embernek semmi kívánni valója nincs 
ilyenkor, elkülöníti magát zajtól, gondolkodás-
tól, szóval boldog, gondtalan, mint a termé 
szelnek nem háborgatott állatjai. Mint a rákok 
voltak, mig ki nem fogtuk  őket. 

Ignácz igazgatónak a hivatal számára meg-
festett  arcképét. 

Ezután Sarkadi Ignácz emelkedett szó-
lásra. Megköszönte a személye iránt meg-
nyilvánuló kitüntető bizalmat, majd áttért 
a munkásbiztositás nagy és szociális je-
lentőségének és autonómiájának fejtege-
tésére. Tartalmas beszéde osztatlan hatást 
gyakorolt a jelenlevőkre. 

A díszközgyűlés keretében beszéltek 
még Somló Jenő titkár az országos pénz-
tári tisztviselői kar nevében, Dundler Ká-
roly gyulai pénztári elnök a megjelent 
képviselők nevében és végül Hacker 
Richárd komáromi igazgató a pénztári 
igazgatók és tisztviselők nevében. 

A díszközgyűlésen a vármegye kép-
viseletében Szász Lajos főjegyző  és dr. 
Györgypál Domokos tiszti főügyész,  a 
város képviseletében pedig dr. Ujfalusi 
Jenő polgármester és Váradi Dénes fó-
jegyző jelentek meg. A megjelentek kö-
zött volt Kállay Ubul, kerületünk ország-
gyűlési képviselője is. 

Gyalókay Sándor főispán  és Fejér 
Sándor alispán a megjelenésben akadá-
lyozva lévén, a következő táviratokat in-
tézték Józsa Géza igazgatóhoz: 

Borszék, 1911 augusztus 20. 
Felavatási ünnepélyre szives meghívásukat 

köszönöm. Legnagyobb sajnálatomra megjele-
nésben lábamat ért kisebb baleset miatt aka-
dályozva vagyok. — Hivatalos képviseletemre 
alispán urat felkértem.  Odvözletem kifejezése 
mellett ez utón is szívből kívánok további si-
kert, a munkásbiztositó pénztár eddig is kiváló 
sikert, fényes  eredményeket elért érdemes mű-
ködéséhez. hogy áldásos célú feladatának  mi-
nél tökéletesebben megfelelhessen  a jövőben 
is; mindenkor legmelegebb érdeklődéssel, szi-
ves készséggel legteljesebb mértékben támo-
gatni fogom  a munkásbiztositó pénztárt min-
den jogos törekvéseinek előmozdításában. 

üyulókay  Sándor. 
('Hikiiiefifff  făÎKfiânjo. 

Székelyudvarhely, 1911. aug. 20. 
Vármegyénket érdeklő közügy kényszeríted 

távollétre, lélekben azonban ott vagyok és an-
nak kijelentése melleit, hogy a pénztár ünne-
péi vármegyei ünnepnek tekintem, kívánom, 
hogy eddigi közhasznú és céltudatos működé-
sűket siker koronázza. 

Fejér,  alisj/in. 
Délután 2 órakor bankett volt a Hut-

ter-szálloda éttermében. 
A banketten 15ü-en vettek részt. Első 

felköszöntőt  Merza Rezső elnök a ven-
dégekre, azután dr. Györgypál Domokos 
tiszti főügyész,  a vármegye képviseletében, 
a munkásbiztositási intézmény felvirágzá-
sára és Sarkadi igazgatóra, Sarkadi a 
megye főispánjára,  alispánjára és a vár-
megye megjelent képviselőire, Kállay 
Ubul a munkásbiztositási intézmény tiszt-
viselő karára, Somló Jenő titkár Kállay 
Ubulra, Encsy Kálmán mély tartalmú, 
komoly tanulmánynak beillő beszédben a 
szociálpolitikai intézmények fejlesztésére, 
Józsa Géza igazgató a megye közigazga-
tási és rendőrhatóságaira, dr. Haydin Imre 
országgyűlési képviselő Csíkszereda város 
közönségére és polgármesterére, Markos 
igazgató és Kuhn Béla titkár dr. Haydin 
Imre országgyűlési képviselőre, úgyis mint 
a munkásbiztositó pénztári tisztviselők or-
szágos egyesületének elnökére. Ujfalusi 
Jenő polgármester Józsa Gézára, Kállay 
Béla miskolci igazgató Merza elnökre és 
a csíkszeredai pénztár igazgatóságára, dr. 
Vámos Nándor a jelenlevő Fekete Imre 
törvényszéki bíróra, mint a csíkszeredai 
munkásbiztositási választott bíróság volt 
elnökére mondották. 

Községi jegyzők közgyűlése. 
A vármegyei községi és körjegyzők folyó 

évi augusztus hó 22-én tartották meg rendes 
közgyűlésüket a vármegyeház közgyűlési ter-
mében. A közgyűlés terjedelmes tárgysorozata, 
valamint az országos jegyzői egylet tisztika-
rinak és Uszkay Bálint elnöknek megjelenése 
a szokottnál jóval nagyobb érdeklődést kel-
lettek. A nagyobbfoku  érdeklődés annak is tu-
lajdonítható, hogy vármegyénk érdemes jegyzői 
kara, élén Pílffy  Andris elnökkel, teljes tuda-
tira ébredt annak a nagyfontosságú  hivatás-
nak, mely hivatali funkcióiban  villaikon nyug-
szik. — 

Az utóbbi évtizedek alatt megmozdult az 
ország jegyzői kara. Ebből a mozgalomból 
vármegyénk jegyzői is kiveszik a maguk ré-
szét. Ma mir megállapítható, hogy a községi 
közigazgatis javult, kiemelkedett elavult és 
alárendelt helyzetéből és a jegyzői kar tekin-
télye nagyfontosságú  hivatásához mérten emel-

kedett. A most országosan folyó  akció van hi-
vatva az állandóan érezhető hiányokat pótol-
tatni és a jegyzők existenciájit biztosítani. 

A közgyűlés előtt küldöttségek hívták meg 
Gyalókay aándor főispint,  Fejér Sándor alis-
pánt és Szisz Lajos főjegyzőt,  kiket a köz-
gyűlés lelkes éljenzéssel fogadott. 

A közgyűlést Pálífy  András elnök emelke-
dett szavakkal nyitotta meg. Üdvözölte a köz-
gyűlésen megjelent Gyalókay Sándor főispáni, 
a szintén nagy számmal résztvevő vármegyei 
tisztikart és Uszkay Bálintot az országos jegyző-
egylet tisztikarával élén. 

A tárgysorozat előtt Uszkay Bálint tartott 
tartalmas, érvekben gazdag beszédet a jegyzői 
kar államfenntartó  hivatásáról. Részletesen is-
mertette az országos jegyző-egylet akciójának 
megvalósítandó programmját és csatlakozásra 
hívta fel  a vármegye jegyzői karát. Beszédet 
zajos helyeslés követte. 

A tárgysorozat rendjén Árpa Lajos előadó 
terjesztette elö a jegyzők és segédjegyzók lak-
bérének nyugdíjba leendő beszámításáról és 
általányainak egyöntetű szabályozásáról készí-
tett szabálytendeletek javaslatait, melyeket Fe-
jér Sándor alispán módosításaival együtt a köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadott.  Ennek folytán 
a javaslatok a törvényhatósági bizottsághoz 
terjesztetnek be, honnan kiadatnak az egyes 
községeknek, hogy autonom hatáskörükben a 
szabályrendeleteket érvényre emeljek. A lak-
béreknek a nyugdíjba leendő beszámítása tár-
gyában a megejtendő számfejtések  után vég-
legesen egy rendkívüli közgyüs fog  határozni. 

A jegyzők közjogi helyzetének rendezése 
tárgyában Balog István előadó terjesztette el» 
a belügyminiszterhez intézett feliratot.  A ter-
jedelmes, alaposan kidolgozott feliratot  a köz-
gyűlés magáévá tette és Uszkay Bálint indít-
ványára elhatározta, hogy a feliratot  megküldi 
a képviselőháznak és hasonló feliral  szerkesz-
téséért megkeresi a többi vármegyék jegyzői 
karát. 

Péter József  előadó a közigazgatási és adó-
végrehajtói állások szervezése tárgyában lelt 
jól megindokolt javaslatot, melyet a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott  és a törvényhatóság 
elé terjeszteni határozott. 

A korcsmák vasár- és ünnepnapi bezárására 
és a segédjegyzöi állások gyorsabb szervezé-
sére vonatkozó feliratokat  Árpa Lajos nagy 
szaktudással és körültekintéssel adta clö, me-
lyek a belügyminiszterhez íelterjesztetnek. 

A közgyűlést délben egy órakor a Vigadó 
nagytermében bankéit kövcltc. A banketten 
mintegy 80-an jelenlek meg. Az asztalfőn  Gya-
lókay Sándor főispán  foglalt  helyet. Ezen kiviil 
szép számmal képviselve volt a vármegye liszl-
viselöi kara. — Az első felköszöntőt  Gyalókay 
Sándor főispán  mondotta a királyra. \ magas 
szárnyalású, íenkölt szellemben elmondott tél-
köszöntőt a jelenlevők [elállva hallgatták meg. 
Majd Gyalókay Sándor az országos egyesület 
jelenlevő tisztikarára és érdemes elnökére, 
Uszkay Bálintra, valamint a vármegyei jegyzó-
egyesületre és tevékeny agilis elnökére, l'álíiy 
Andrásra ürítette poharát. Jászberényi Miklós, 
az országos jegyző-egyesület főjegyzője  tartal-
mas beszédben üdvözölte Csik vármegye tiszt-
viselői karát, mely az egyesület akcióját hat-
hatósan támogatja, Brüller János Somogy vár-
megyei jegyző a székelység nemzetfenntartó 
szerepét emeli ki és köszönti a vármegye 
jegyzői karát. Felköszöntőt mondottak még 
Balogh István Jászberényi Miklósra és Brüller 
Jánosra, Zsögön Zoltán pedig gyönyörű sza-
vakban emlékezett meg a jegyzők és tanítók 
karöltve járó szociális tevékenységéről. Ezen 
kivül beszéltek még igen sokan, köztük Takács 
Károly, dr. Imecs János, Simon Endre stb. 

Végül megjegyezzük, hogy a banketten ki-
fogástalan  kiszolgálás, ízletes ételek és jó bo-
rok voltak. 

A vendégek az esti vonattal Sepsiszent-
györgyre utaztak. 

Csikvármegye tanítóihoz. 
(Befejező  rész.) 

Cikksorozatom elég hosszú volt ahhoz, hogy 
kedves olvasóim elótt unalmassá váljék ; ile 
elég rövid és gyenge volt ahhoz, hogy egy 
olyan eszmekört — amelynek érdekében meg-
írtam — a kellő méltatásban és megvilágítás-
ban állíthassak elő. Mindegy. Az akarat, a 
szándék jó volt, a kivitel aztán attól függ. 
hogy miképen értjük meg egymást és hogyan 
tartunk össze. Cikksorozatomat befejezésül 
megtoldom még valamivel s aztán átadom a 
szót másnak. 

Alig van az országnak nagyobb és számot-
tevőbb polgári hivatali testülete, mint a tanító-
testület. 

A szellemi intelligenciának, a nemzeti köz-
művelődésnek csatornahálózata ez a testület, 
amely minden egyes részecskéjének, egye-
dének ugyanegy hivatása, célja és munkaköre 
volna az én felfogásom  szerint Az t. i., hogy 
a leendő nemzetet hazafias  és vallaserktilcsös 
szellemben ugy nevelje, hogy az a reális is 
meretek elsajátítása mellett a jövő ezredévre 
életképes — tehát hazájának becsületes, hú, 
életrevaló es müveit polgára — egyházának 
engedelmes, jó gyermeke — a törvénynek én 
elöljáróinak feltétlen  tisztelője legyen. Azt hi-
szem, hogy ez a józanul gondolkozó — haza-
fiasán  érző — és a vallást, a nevelés legbiz-
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iieabb slapjánl tekintő magyar tanítóságnak 
tözös és fő  célja, magasztos hivatása. 

Pe keli, hogy emellett más — saját Javára 
irányuló — célja is legyen. Ez abban áll — kel-
1,-u--. hogy álljon — hogy magasztos hivatása 
i,..|i'lie»enek tudatában egységes erővel is 
„.s/etart ássál — mint egy nagy egész — tö-

k.iljek a társadalom iránta való közönyét, 
..ükniarkuságát munkája fontosságának  meg-

rietésével és testületi tekintélyének, ere-
. k pulyával meggyőzve: a saját javát, jó-

st törvények által megengedhető minden-
:M-[im eszközzel előmozdítani Boha meg ne 
l̂ ünjék. Mert akkor, amikor a társadalomnak 
lumini rétege mind a két markát nyújtja a 
munkája révén őt megillető bér után̂ aem le-
I.-I kívánni, hogy egyedül csak a ianitóság 
i- .vii az az idióta brancs, amelyik üres igé-
„i.kkel, vállveregetémel és (bázisokkal fel-
,.r. -/ieU szép szavakkal elégedjék meg. 

Dolgozzék az iskola falain  belül és kivlll 
egy uránt: áldozza fel  minden percét, egész 
ciciét a mások javára; töltse meg ideál izmus-
ul es lelkesedéssel neceak a lelkét, hanem 
korgó gyomrát is; de ellenértékül anyagi el-
ismerési. jutalmat ne kívánjon. Tűrjön .békével 
évtiiril' k'S I & » jelszó. 8 ha mégis panaszra 
IIHTÍ nyitni ajakát; ha fáradtságos  munkájáéit 
küvrtt li azt a méltó bért, amely a tisztességes 
im r̂llietést lehetővé teszi; amely az anyagi 

'lok elsimításával különösen szociális műkö-
íi.'.-.-Dél csakugyan egyik leghathatósabb té-
lnezó: akkor mindjárt szocialista (még pedig 
vörüs inges) materialista, anarkista, nem jó 
liazali. Mert a tanítónak nemcsak kenyérrel 
kell ám élni, hanem lelkesedéssel főképen.  Ez 
a nézet tiz nagyon szép frázis,  de a gyomor 
máskép fogja  fel  a dolgot s máskép a tejes 
asszony is, akit a hónap végén csak drága 
pénzzel lehet kiűzetni, de nem kegyes mosoly-
gással, sem pedig áradozó ékesszólással. És 
azt hiszem, sokszor megszólal még addig a 
kakuk, amíg máskép lesz a dolog teljes álta-
lános cigbun, országosan. 

De hát nem is lehet az másképen olyan 
összetartás és egyetértés mellett, amilyen az 
ország tanítótestülete között létezik még ezidó 
szerint. Szóval még sokáig kell várni a jobb 
jövő reményében. 

Legjobb lesz, ha addig is nem alszunk, 
hanem a saját érdekünkben — jobban mondva 
helyi érdekünkben — megmozdulunk éB te-
szünk valamit Nézzük meg tehát, hogy vájjon 
miféle  helyi szükséglet vár kielégítésre? 

Ha tévedek, előre kocsánatot kérek. 
Tudtommal Csikvármegye tanítóságának 

umcs semmiféle  teremtett segélyalapja tanító-
gyermekek neveltetése, — segélyre szoruló 
tanítók és tanító özvegyek Kisegítése szem-
pontjából. Pedig ez nagyon fontos  dolog volna 
ükkor, amikor kivált a gyermekneveltetes olyan 
ólomBulylyal nehezedik különösen egy nagy 
család fenntartásával  küzdő tanító vállaira. 
Állásából kifolyólag  <> társadalom is megkívánja, 
(sokat kíván, de keveset ad) hogy gyermekeit 
tisztességes emberekké nevelje akar köztiszt-
viselői, akár ipari pályán. Csakhogy a gyermek -
neveltetesbez sok pénz kell a mai világban. 
Még ha egyet kell is neveltetni. Az isteni gond-
viselés pedig — amint a tapasztalat mutatja — 
a tanítóféle  embert bőven megszokta áldani 
gyermekkel s igy nemcsak egyet-kettőt, hanem 
olykor hatol is kell — azaz kellene — nevel-
tetnie. De miből ? A fizetéséből  ? Hiszen az 
alig elégséges arra is, hogy neveltetes nélkül 
fenntartson  belőle egy nagy családot küzdelem 
>*s nélkülözés küzött. Szerencsés, akinek ma-
gánvagyona is van; de altalaban sokkal tőbb 
a vagyonilag teljesei) Bzegény tanító, akinek 
mindent — a víz és levegő kivételevel — 
drága pénzen kell beszereznie. 8 aki meg akar 
győződni arról, hogy mibe kerül egy nagy csa-
lád háztartása csak szűkes életmód mellett 
is; az csináljon egy költségvetést, tegyen egy 
próbát. Megjegyzem, magánvagyon nélkül, a 
puszta tanítói fizetésből.  Bizony szomorú ered-
ményre jutna. 9 nzon csodálkozom, bogy a 
tanítók legtöbbje mégis tanítói pályára adja 
gyermekét. Nagy következetlenség. Inkább 
százszor nevelje tisztességes Ipari pályára, mint 
tanítóira. És még sok mas egyénnek igy kel-
lene gondolkoznia. No de ilyen húrokat tovább 
nem pengetek, mert lehetnek még most is né-
melyek, akik a jelen tanítói helyzettel annyira 
meg vannak elégedve, hogy ha még ennél is 
jobban menne, talán az öröm, a túlságos bol-
dogság megölné őket Ez ugy van, mint az 
egykori EOmlyói ember mottoja: „Egy tojás 
jóllakás, kettő már dtanóság* I De akik mégis 
uem látjuk olyan rózsásnak az eletet, lassacs-
kán, közös akarattal «8 összetartással — de 
vármegyei összetartással — segíthetnénk ön-
magunkon. Hogy miképen ? Ugy, hogy létesít-
sünk mi csikvármegyei tanítók egy: .Csik-

tanítók segélyalapjá'-t De fiát  miből? 1 - v z az első kérdés ? Megfelelek  én erre 
"! Kloször is, a mi önként e célra áldozott 
iill>'h.<ijikból. Amire egy ember nem képes, azt 
iiK'gti.-ln-ti száz B meg könnyebben kétszáz, 
''«ak értsük meg már egyszer egymást Itt 
"'-'án ellenvetést nem ismerek el Benkitöl. Akár V l'i :.\\"niieke, akár nincs, akár szegényebb 
^ ii hi ikár gazdagabb. Lehet, bogy itt sok 
[ ' " kontra merülne fel,  ha a vármegye ta-
i"1'->i:a felül  nem tudna emelkedni a rutön-

és közönyösségen. Vegyünk példát az 
ursiog jegyzői karától I 

Nézzük meg csak ennek a testületnek az 
egymás iránti kartársi és felebaráti  szereteten 
felépülő  összetartását, nemes és önzetlen gon-
dolkodását, amelyből kifolyólag  nyugodtan te-
kinthetnek ezután a jegyzői árvák és özvegyek 
a jövő felé.  Kicsiben pedig itt állhatna előt-
tünk példa gyanánt a vármegyei jegyzői kar 
összetartása, egyetértése. Jó volna, ha folyó 
hó '22-én minél többen részt vehetnénk a vár-
megye házában tartandó gyülésükön, ahol meg-
jelenik az országos jegyzői szövetség tiszti 
kara is. Kz az igazi egyesülés és összetartás I 
Azt mondhatná valaki, hogy hát tekintettel a 
silány tanítói fizetésre;  mi nem áldozhatunk 
saját céljainkra annyit, hogy abból egy tekin-
télyes alapot teremthessünk. Ezt is megenge-
dem, de csak löltételeaen. De lehet ám más 
forrásokat  is megnyitni: .Segíts magadon s 
az Isten is segít" I 

Eddig a túlhajtott ideálizmus folytán  ki-
zártuk minden anyagi érdekünket a társadalmi 
szociális működés terén a mindent a társada-
lomnak áldoztunk fél  különféle  „jótékony cél" 
firmája  alatt Hát kérem szépen, fordítsunk 
most egyet az eddigi gyakorlaton. Legyünk 
inkább reálisak, amikor érdekeinkről van szó 
legalább is 807, arányában Es pedig a követ-
kezőképen. 

Eddig is rendeztünk műkedvelői előadá-
sokat, bethlebemi színjátékokat B más efféle 
öasaejöveteleket, táncmulatságokat stb. — ter-
mészetesen belépti dij mellett — és a befolyt 
Összeget nagylelkűen odaadtuk mindegy fillérig 
valamely jótékony célra. Iskolai harmónium, 
orgona, iskolapadok alapja, vagy gazdakör, 
olvasókör s tudja Isten még minek a javára. 
Ilyen úton-módon tovább is működhetünk a 
közművelődés, valamint a közerkölcs meg-
szilárdítása, illetve felépítése  céljából. Az eb-
ből befolyó  erkölcsi hasznot teljes egészében 
adjuk oda a társadalomnak. Az anyagi haszon-
nak 20°lo át sdjuk oda a nép gazdasági érde-
keit szolgáló tényező: pl. a gazdakör céljára, 
80°/,-át pedig az „esetleg* létesítendő: „Csik-
vármegyei tanítók segélyalapja* javára. Azt 
Hiszem mindakettő, illetve mind a három elég 
jótékony cél. 8 ha vármegye minden közsé-
gének tanítója, illetve tanítótestülete ilyen ér-
telemben munkálkodik és adakozik: azt hiszem 
10 év leforgása  alatt is már szépen meg lehetne 
nevelni a segélyalapot. Hogy aztán nemze-
dékról-nemzedékre, mondjuk" 60—60 év alatt 
mennyire szaporodnék ez föl,  azt talán el sem 
hinnők számítás nélkül. 

És hogy ezen segélyalap kamatait mikép 
kellene céljának meglelelőeu felhasználni:  arra 
nézve egy nagy körültekintéssel és számítással 
készített alapszabálytervezet lehetne irányadó. 
Mert vannak pl. tehetségesebb tanitógyer-
mekek, akiket érdemes tovább képeztetni. 
Vannak,' akik ipari pályára kénytelenek meuni. 
Mindkét eBetben jól esnék a segély. Az egyik-
nek tanulmányai megszerezhetése céljából, a 
másiknak esetleg felsőbb  ipari kiképeztetésé-
hez, vagy talán akkor, midőn mint önálló em-
ber fog  az élethoz. Vagy esetleg egy ifjú  ko-
rában saját hibáján kívül munkaképtelenné 
vált nem nyugdijképes taniló családjának fel-
segítéséről is lehetne szó. Elóbbiikre nézve 
természetesen a méltányosság elve alapján is 
talán az lehetne irányadó, hogy első sorban 
kisebb javndalmazásu, inagáuvagyonnal nem 
rendelkező és amellett nagy családdal meg-
áldott tanitó gyermeke jönne számításba s azu-
tán az, aki kevésbbé van rászorulva a segélyre. 
Hej I Ha e tekintetben kellő jóakarat és össze-
tartás volna bennünk, mint más testületnél; 
idők multán milyen szép alapot hordhatnánk 
össze és hány szegéuyBorsu tanitó gyenuek 
jövőjének alapját vethetnők meg ez által! A 
lassú, de szívós munka és kitartás mindig 
biztos eredményt szül. 

A hangyaboly sem egy évi munka ered-
ménye. Sokat kell évek során át cipekedniük 
a szorgalom kis példáinak addig, míg az apró 
„cserekjék* millióiból boglya nagyságú lakó-
helyet emelnek, amelyet időközben mindig 
tjjitanlok kell, mert a vihar, eső éB más ele-
mek folytonosan  leszednek róla egy bizonyos 
'/u-ot, mint a töke kamatait 

Nem tudom, hogy cikksorozatomnak külö< 
nősen ezen végső akkordjában a szivéhez tud-
tam-e szólni ketiveB kartarsaimnak ? Ha nem 
— ugy csak aludjunk tovább. Vagy ha ébren 
vagyunk is, vise'jük tovább birkatürelemmeí a 
sajat közönyösségünk szülte terheket Sóhaj-
tozzunk tovább, de ne panaszkodjunk. Várjunk, 
míg egy reánk nézve anuyira fontos  segély-
alapot s tovább menve, a tanítói kamarákat, 
szakfelügyeletet,  tanítói bankot, temetkezési 
egyletet s inás efféle  hasznos intézményeket 
megteremti Bzámunkra a kefekötók  országos 
egyesülete. 

Ha pedig megtaláltam lelkükhöz az utat, 
ha képeB voltam legalább e tekintetben meg-
rezegtetni szivükben u t a húst, amely a fele-
baráti és kartársi szeretet Bzálacskáiból van 
összesodorva; akkor ne késsünk sokáig, ha-
nem tömörüljünk a nemes cél érdekében. Jövő 
gyűléseinket is állítsuk be ilyen eszmék meg-
teBtesítéaének szolgálatába és lépjünk a cse-
lekvés terére. A siker tőlünk függ  Isten után. 
De csak ugy, ha az egész vármegye tanító-
sága sorompóba lép a segélyalap megterem-
tésében. 

Remélem, lesznek idősebb és tapasztaltabb 
kartársaink küzött. akik a kivitel mikénti meg-

oldását a kezükbe veszik. Mi szivvel-IAlekkel 
csatlakozunk hozzájnk — azt hiszem kivétel 
nélkül — csak kezdjék meg a munkát Az 
Isten segedelme mindig ott van a jó szándék 
mellett „A cél szentesíti az eszközöket" Te-
hát fel  a munkára! Fel, Baját érdekünkben! 
Es legyen Isten áldása a munkán, mely a ta-
nítóság gyermekeinek jövőjét lesz hivatva biz-
tosítani. Legyen egyetértés, összetartás e me-
gye tanítósága között. Sohase feledjük  el, hogy 
addig országos tanítói összetartás sohasem lesz, 
mig a vármegyéről vármegyére meg nem szü-
letik. Ehhez jogunk a erre nagy szűkségünk 
is van. És most Isten önökkel kedves Kar-
társaim ! 

Csak még azt az egyet engedjék meg-
jegyeznem záradékul, hogy: ha mi nem törő-
dünk a saját speciális érdekeinkkel, illetve 
azok előmozdításával, hát akkor hogy várhat-
juk, hogy más törődjék azzal? 

Péter  Sándor. 

Egy megemlékezés. 
C s i k n a g y b o l d o g a B s z o n y hitközség-

ben folyó  hó 6-án, vasárnap egy szép és ke-
gyeletes ünnepélynek voltunk tanúi. E napon 
lettek megáldva és megszentelve azon sírem-
lékek, melyek a hitközség két volt derék pap-
jának, néhiü Potyó Ferencnek és néhai Rancz 
Jánosnak szereztettek be ób a történelmi ne-
vezetességű régi templom kerítésébe befalaz-
tattak, hogy örökidőkre fennmaradjon  e neves 
plébánosoknak kedves emléke. A diszes emlék-
táblák a vaslábi márványbányából kerültek ki. 
Költségeit a hitközség iskolás gyermekei pász-
torjátékok utján szerezték be. Az egyik em-
léktáblán felirat  olvasható: 

Itt nyugszik 
POTYÓ FERENCZ 
felcsiki  főespereB, 

esik nagy boldogasszony i plébános. 
HIMZ én négy tavaszon át óvtain az itteni nyájat: 
Pásztorként vezetéin mennyei célja telé. 
Hii unokáktól [mulior imát most emlve reint'lt-k, 
Kikniik Hüillciúrl álltam az IHIUII előtt. 

Született 1788. Meghalt 18G2. 
Béke poraira I 

A másikon ez áll: 
Itt nyugszik 

IUNCZ JÁNOS 
felcsiki  föesperes, 

csiknngyboldogusszonyi plébános. 
Kiizilr tiznnhét évig e nép közt Ki-lsztiu ügyéért. 
Szi vívható szavain »irt, zokogott a hivő. 
Jú Hzive jelletnxé g a nemesség és aranyos keilv. 
E halom őrzi jiorét, nyája szivébe van 6. 

Született 1853. Meghalt 1908. 
Béke poraira I 

A magasztos, lélekemelő ünnepségen az 
egész község npra-nagyja részt vett s mig 
imákba foglalták  az elhunyt lelkipásztorok em-
lékeit, szeretettel környezték azt a lelkipász-
tort, aki a szép ünnepet a csiknagyboldogasz-
szonyiaknak szerezte, — dr. Kiszonyi Alajost. 

után, a jelen év őszi közgyűlésén csoportos 
tanszerkiillitisban fogja  bemutatni mindazon 
szemléltető eszközöket, amelyeket a helyi vi-
szonyok kívánalmai szerint maguk készítettek. 

Lesznek ott különféle  természetrajzi gyűj-
temények, fizikai  eszközök, földrajzi  tanmene-
tek, festett  és domború télképekkel; elemi 
szemléltetéshez, rajzoláshoz szükséges tárgyak, 
mértani dolgok stb. slb. 

Alapos a reményűnk, hogy az a sok de-
rék tanférfiu,  aki ennek a szép eszmének meg-
testesitésén odaadó ügyszeretettel dolgozik, 
ezúttal olyan kiállítást fog  előteremteni, amely 
alkalmas lesz nem csak am, hogy az elemi 
oktatást magasabb színvonalra emelje, hanem 
arra is, hogy a felsőbb  hatóságokat s ugy az 
ahoz értő szűlőköt is gyönyörködtesse. 

Ezt a kiállítást, amint már mondám, 
a Csíki róm. kath. tanítóegyesület rendezi, de 
valószínű, hogy a Csikmegyei állami és köz-
ségi tanítók egyesülete, valamint a gyergyói 
róm. kath. tanítóegyesület csatlakozása sem 
fog  elmaradni. 

Az egyesület központi választmánya ezen az 
uton kéri a kiállító kartársakat, hogy kiál-
lítandó tárgyaikat szíveskedjenek aug. 25-ig, 
legkésőbb azonban 31-éig ZsOgön Zoltán el-
nöknél bejelenteni, szeptember 10-éig pedig 
ugyan ö hozzá (Virdotfalvára)  be is szállítani I 

Mivel pedig ezen kiállításnál nemcsak az 
előállítás, hanem az el- és v/sszaszállitás is 
költségekbe keiül, meg vagyunk győződve, 
hogy az iskolafenntartó  testületek, illetve köz-
ségek ezen költségek hordozásét készséggel el 
fogják  vállalni, hogy a szegény tanitó még 
avval is meg ne terheltessék. 

A kiállítás helye és ideje véglegesen meg-
állapítva még nincs, de mihelyt ez megtörtént, 
azonnal hirlapilag fogjuk  közhírré tenni. 

Felhívjuk Csík vármegye iparosait is arra, 
hogyha saját találmányú iskolaszereik volná-
nak (pl. padok, táblák stb.), azoknak kisebbí-
tett modelljeit a fentjelzett  időre és helyre 
küldjék be, annál is inkább, mert ily módon 
forgalomba  hozandó iskolaszereikkel olcsó 
reklám utján jutnak szép eredményhez. —s. 

Tanszerkiéllités. 
Kit is ne érdekelne az a kérdés, hogy az 

ö angyalarca kis gyermekéi valyon micsoda 
dolgokkal kínozzák meg, ha majd beadja az 
elemi iskolába? 

Hajdan (s néhol talán még ma is) a leg-
közönségesebb kinzó eszköz egy-egy kis tan-
könyvecske volt, amelyből a szükséges tudni-
valókat biflizás  utján kellelt a kis fejecskében 
elraktároznia (a tanítói kényelem nagy dicső-
ségére), hogy ha majd eljő a vizsga napja, 
akkor képes legyen az ő «tudományát» szóhiba 
nélkül elperegtetni, akárcsak a varrógép. 

Teltek, multak azonban az idők, miközben 
a tanítóság zöme (no meg igen sok értelmes 
szülő is) arra a tapasztalatra jutott, hogy az ily-
nemű lelkitáplilék igen közeli sógorságban áll 
a kámforral,  amennyiben éppen ugy el szokott 
tűnni idővel, mint ez. 

Hát ez természetes is. Mert ha a kis gyer-
mek tudását a szemléltetés és meggyőződés 
enyvével le nem ragasztják az ő lelkébe, akkor 
a tanitó munkája azonos a jégen feljegyzett 
betűkkel. 

Igen ám, de ha a tanitó az ő tanítását bi-
zonyítással akarja meggyőzővé, bensőségessé 
(intenzívvé) tenni, ahhoz sok szemléltető esz-
köz, tömérdek tanszer kell, amit pedig a saját 
fizetéséből  be nem szerezhet, az iskolafenntartó 
pedig, még ha Államnak hivják is, erre a célra 
pénzt a lehetőségig nem ád, mert a pénz szűk. 

Már pedig ezen akárhogy is segíteni kell, 
mert a mai korszellem tanítója, az ő fáradsá-
gos tanításával a kis gyermeket «valódi tudás-
hoz* akarja juttatni. 

A csíki róm. kath. tanítóegyesület lelkesebb 
tagjai, hogy ezen a bajon segítsenek, tettek is 
számos kísérletet s egyik-másik tantárgy szol-
gálatára sajátkezdleg készítettek igen alkalmas 
tanszereket. 

Ez a sokoldalú igyekezet végre is oda ér-
lelte a dolgot, hogy másfél  évi előkészület 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Szent István napja. Folyó 20-án szép 

ünnepély keretében Ulle meg városunk közön-
sége István király napját A templomban ünne-
pélyes szentmise volt, melyen megjelentek az 
összes hatóságok, a vármegye, a kir. törvény-
szék és járásbíróság, n váras, a honvédzászlóalj 
parancsnoksága stb. képviselői testületileg. Ki-
vonult a helybeli honvédzászlóalj egy díszszá-
zada Lautsek százados vezénylete mellett Az 
ünnepélyes szentmisét dr. Szekeres József  fé-
nyes papi segédlettel mondotta. 

— Áthelyezés. A király Buyler Kálmán 
székely-udvarhelyi kir. törvényszéki elnököt, 
saját kérésére, a marosvásárhelyi kir. Ítélő-
táblához áthelyezte. Helyére Haán Béla kir. 
tálilai elnöki titkárt nevezte ki törvénysiéki 
elnökké. 

— Uj táblai elnök. Hir szerint Ter-
novszky Béla marosvásárhelyi kir. ítélőtáblai' 
elnök nyugalomba vonul és utódjául Vén András 
debreceni táblabírót nevezik ki. 

— Kiralysórtós. Budapestről ilják, hogy 
a .Nap* cimü lapot királysértéB miatt elko-
bozták. Bárczy polgármester megvonta a „Nap" 
című laptól az utcai elárusitási engedélyt 

— Maróoai Géza Csíkszeredában. Ma-
róczy Géza világbirü sakkmester és többszö-
rös világbajnok, a magyar névnek büszkesége 
folyó  hó 20-án Csíkszeredába érkezett a hely-
beli munkásbiztosi tó pénztár helyiségeinek fel-
avatási ünnepélyére. Maróczy ugyanis most a 
budapesti országos pénztárnál számtanácsos s 
mint ilyen tiBztviselótársaival testületileg jött 
le ünnepélyünkre. Marócsy a Hutter-étteremben 
rendezett banketten is részt vett s általában 
mindenütt feltűnt  magas, szimpatikus alakjá-
val és egyéniségével. Szerkesztőknek alkalma 
volt vele hosszasabban beszélni, kinek kérdé-
sére kijeleutette, hogy ez évben nem verse-
nyez, de jövő évben a többi világmeBterekkel 
ismét küzdeni fog  egy nagyszabású nemzet-
közi veraenyen a magyar név dicsőségéért. 
Maróczi igen előnyösen nyilatkozott Capablan-
káról, az ifjú  knbai uj csillagról, kinek tüne-
ményes szereplése bámulatba ejtette legutóbb 
a világot és aki a legerősebb mestereket hagyta 
háta megett. Maroczi nyilatkozata szerint az 
ifjú  kubai kitűnően birja ac ,iramll-ot Ma-
róczi folyó  hó 21-én utazott vissza a fővá-
rosba. 

— Belratáaok. A csikmegyei polg. leány-
iskolában a beiratások szeptember hó 1. és 
2. napján d. e. 8—12-ig, d. u. 2—5-ig eszkö-
zöltetnek. A javító, felvételi  és pótvizsgálatok 
augusztus 31-én d. e. 8 órától kezdődóleg tar-
tatnak meg. Szeptember hó 3-án d. e. 9 óra-
kor Veni Sancte. 
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— Helyreigazítás. A m. kir. fóldmivelés-
ügyi miniszter Fodor Jenő csíkszeredai gaz-
dasági szaktanárt gazdasági rendes tanárrá 
nevezte ki. Lapunk műit számában megjelent 
téves kinevezést ezennel helyreigazítjuk. 

— Automobil postajáratok. Folyó bó 
l'Jén Sebesi János udvarhelymegyei alispán 
elnöklete alatt tartották meg a Székelyudvar-
hely -Csíkszereda és Bzékelyudvarhely—Gyer-
gyószentraikláe között létesítendő személyszál-
lításra is berendezett automobil postajáratok 
ügyéhen összehívott értekezletet. Az értekez-
leten résztvettek mindkét vármegyéből az ér-
dekeltek igen nagy számmal éB Bikerlilt olyan 
megállapodásokat létrehozni, melyek teljesítése 
mellett a postajáratok beállítása mindkét vo-
nulón alaposan remélhető. Az értekezleten vár-
megyénk képviseletében Fejér Sándor alispán 
személyesen jelent ideg. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a gyergyósz^ntmiklósi állami főgim-
náziumhoz a mennyiségtan-természettani tan-
székre az 101J—12. isk. évre Hzemerey Ger-
gely oki. tanárjelöltet helyettes tanárul alkal-
mazta. 

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter lovag Uruppenberg Fehrentheil 
Henrik budapesti állami főgimnáziumi  tanárt, 
a gyergyószentmiklósi állami főgimnáziumhoz 
áthelyezte. 

— Tompa Kálmán kiváló művészi erők-
ből szervezett társulatával szeptember hó 2-án 
kezdi meg Nagyenyeden előadásait a Kuruzs-
lóvul. Az előleges jelentés sokat igér s remél-
hető, hogy a társulat a várakozásnak egészen 
meg is fog  felelni. 

— Halaiozas. Böjthy Endre nyűg. árva-
széki elnök folyó  évi augusztus hó 19-én hosz 
szas betegség után Csikszépvizen meghalt. El-
hunyt köztiszteletben álló és kötelességtudó 
tisztviselője volt a vármegyének, ki magas állá-
sában elismerést és tekintélyt tudott kivívni ma-
gának. Halálát nagy kiterjedésű és előkelő rokon-
»ág gyászolja. Temetése folyó  hó 22-én d. u. 3 
órakor ment végbe Szépvizen általános rész-
vét mellett. A temetéseu igen sokan vettek 
részt elhunyt kartársai és jó barátai közül. 
Koporsójára a vármegye tisztikara szép ko-
szorút tett le. A temetésen résztvett a vár-
megye képviseletében Fejér Sándor alispán, 
Szász Lajos főjegyző,  dr. Uyörgypál Domo-
kos vármegyei tiszti főügyész  es még so-
kan. — A család a következő gyászjelen-
tést adta ki: Alulírottak a szív legmélyebb 
Tájilalmával jelentik, hogy a gondos atya, 
szerető após, megbecsülhetetlen rokon és 
Imrát. a páratlanul kötelességtudó tisztvi-
selő liüjti Böjthy Endre nyug. árvaszéki elnök, 
rolyú év és hó l!)-én d. e. 11 órakor 66 éves 
korában hosszas szenvedés után jobblétre szen-
derült. A megboldogult földi  maradványai folyó 
ev és hó 22-én d u. 3 órakor fog  a róm. kath. 
szertartás szerint a „Havi Boldogasszony ká-
polna sírkertjében örök nyugalomra elhelyez-
tetni. Lelkéért az engesztelő szentmise-áldozat 
folyó  év és hó 2ü-an d. e. 9 órakor fog  az 
eg Urának bemutattatni. Béke lengjen felette  ! 
Kzépviz, 1911. évi augusztus bó 19-én. Laka-

is Andor m. kir. áll. vasúti főmérnök,  dr. 
Szántó Samu ügyvéd, Böjti Böjthy Béláné szül. 
(ientille Inez, nnnt vejei és menye. Böjti Böjthy 
Kiiiiiia lelj. Lakatos Andorné, Andor m. kir. 
honvéd főhadnagy,  Bela cs. és kir.fóhadnagy, 
l'larisse l'érj. dr. Szántó Samuné. Ödön m. kir. 
liniiihed hadnagy, mint gyermekei, Üzv. Báró 
W.irdi'iier Údönué szül. Zabolai Csekme Ida, 
mint anyós. Báró Wardener Arthur m. kir. 
hány aszámtanácsos, neje cserneki és tarkeöi 
llessewlfy  lika és gyermekeik, inint sógora, 
sógornője és unokái. 

— Ertosites. A csikmegyei polgári leány-
iskolában 20 növendék részére leányinternátus 
van bereudezve, hol a vidéki szülők gyerme-
kei teljes ellátás mellett megfelelő  gondos 
felügyeletben  és házias nevelésben részesül-
nek. Havi ellátási dij 86 korona. Jelentkezni 
lehet augusztus hó 31-ig. Bővebb felvilágosi-
tassal szolgál az igazgatóság Csikszeredaban. 

— Tizeves találkozó. A esiksomlyói ta-
iiilókepzőben l'JOl. évben tauképesilót lelt ta-
nítóknak augusztus hó 13-án 10 éves találko-
zójuk volt. A találkozás belye Csíkszeredában 
az .Kurópa- szálló volt, ahonnan 10 órakor 
kocsikkal Csiksomíyóra vonultak és ott ünne-
pélyes szentmisét hallgattak, amelyet I'. Far-
kas Miklós esztelneki házfőnök  mondott. Szent-
mise mán testületileg felmentek  a Szent l'éter 
lumpluinához, ahol volt tanáruknak. Lakatos 
lzrának a sírját megkoszorúzták. A beszédet 
Király István usikmadarasi kántor-tanító mon-
dotta. Ezután életben levő tauáraikat látogat-
lak meg, akiket igen meiegen üdvözöltek Egy 
órakor közös ebédre jöttek össze az .Európa" 
szállóban. Résztvettek a találkán és a közös 
ebéden: Imre Sándor Nelye, Kanabé Mihály 
Osdola, Király István Csikmadaras, Salamon 

Márton Dunaföldvár,  Salló Albert Zsögöd, Szo-
pós András Alvinc, Veress DónátTür, Veress 
István Atyha, Gábor Ferencz Szentháromság, 
György Gyula Nagyperkáta, P. Farkas Miklób 
Esztelnek. Király István indítványára a .La-
katos" síremlékre, amely ugyan már fel  van 
állítva, de még teljesen nincs befejezve,  össze-
gyűjtöttek 45 koronát. Ugyancsak Király in-
dítványára elhatározták, hogy 10 év múlva 
újból összejönnek és akkor egy alapítványt is 
tesznek később megállapítandó célra. 

— Nyomtatványok  elemi iskolai  ta-
nítók  rétnére.  A vallás-  és közoktatásügyi  mi-
niszter ur 1UIO.  évi matti), számú rendelete 
alapján Lengyel Jióbetl  kir.  tanfelügyelő  a vár-
megye tanítóihoz  felhívást  Im-sájtott  ki,  melyben 
az JJsztálykönyv"  című  és a népiskolai  rendtur-
tnrUisi  nyomtatványuk  összeállítását  tartalmazó 
II  inka beszerzését  melegen ajánlja. Ezen  rOsztály-
köngt-  magában foglalja:  1. az osztót!  és osztat-
lan heti órarendjét.  a néfuktatíui  teemlők  pon-
tos határidő  nyilvántartását,  amely a tanítói  kart 
minden  tekintetben  tüzetesen tájékoztatja  és amely 
magában foglalja  az állami iskolai  igazgatás  iisz-
szes ügyeinek  alaki  és időbeli  ellátását  határozó 
Í2HÍMX>—11110.  sz. renileletlien  foglalt  összes ha-
táridőket,  -I.  nz iskola  látogatási  naplót.  4. a tan-
évi adatok  naplóját,  ü. a felvételi,  előmeneteli  és 
mulasztási  naplókat,  li. a beirt tanulók  betiisoros 
jegyzékét,  7. a statisztikát  kimutatást,  8. a más 
iskolába  járó növendékek  nyilvántartását,  az 
iskola  tanszemélyzetére,  a tanítói  ifj.  könyvtárra 

• ifj.  egyesületekre  vonatkozó  nyilvántartásokat, 
10. az iktatót,  lí.  a leltári  naplót,  IU.  a szak-
leltárt.  1H.  a tananyag heti kimutatást  (szorgalmi 
és halailási  naplót),  tehát a tanítói  kar  e könyvben 
mindent  iyi/iitt  talál,  amire szüksége  van s a 
tanév régén az összes allatokat  együttesen  lezár-
hatja s a könyvét  évről-évre  megőrizheti,  miáltal, 
újból sok kereséstől  szabadul  meg. Az .Osztály-
könyv'  már megrenilelliető  Szvoboda  József  könyv-
és papirkereskMőnél  Csíkszeredában. 

— Fái>átistorí  kÖHZÖnet.  Gróf  Majlátli 
Gusztáv erdélyi püspök dr. Sándor Lászlóné 
szül. Korposs Irma úrnőnek föpásztori  köszö-
netét fejezte  ki azért az áldozatkészségért, 
hogy a borszéki uj templomban a lourdesi 
Szűz Mária oltárnak és [elszerelésének a költ-
ségeit, 1400 koronát fedezte. 

— A ilitrói  állami imlgári  fiuinkola 
igazgatósága tudatja az érdekelt szülőkkel, 
hogy a beiratások szeptember hó 1-én meg-
kezdődnek és 4-ig tartanak. Az I-ső osztályba 
oly tanulók vétetnek fel,  kik az el. népiskola 
IV. osztályát sikerrel elvégezték. 

— FelhlvA*.  A róm. kath. főgimn.  igaz-
gatósága felhívja  azokat, akik tanulókat szál-
lásra és ellátásra elfogadni  hajlandók, hogy 
ebbeli szándékukat 3 nap alatt az igazgató-
sághoz jelentsék be. 

Ki akar lovat vásárolni? Az alábbi 
sorokra felhívjuk  a lovat tartó gazdák figyel-
mét: Harminc 130) darab jó minőségű igás, 
hátas és kocsi-ló szeptember 15-tól kezdódő-
leg eladó. — Bővebb felvilágosítás  kapható a 
brassói honvédezred géppuskás irodájában. 

— Hintázás! tanmenet. A népiskolai 
kézimunka oktatás-agyagmintázás-sikerét biz-
tosító nagyszabású munkát: „Mintázási Tan-
menet* -et állított össze és adott ki Hargita 
Nándor székelyudvarhelyi áll. kő- és agyag-
ipari szakiskolai igazgató, szobrász. Szerzőnek 
ezen az agyagmintázás minden részletét fel-
ölelő értékes munkája két részből áll: a 
mintázás tanítására vonatkozó összes tudni-
valókat magában foglaló  Vezérfonalból  és a 
gyakorlati kivitelhez mintákat adó 83 drb. 
gypsz minta és 14 drb. fali  rajzlapból. Nem-
csak a szakember, de n népiskolai tárgykör-
rel teljesen ismerős és otthonos gyakoriali ta-
nitó munkája ÍB ez a Tanmenet, mert szer-
zője a székelyudvarhelyi szakiskolai tanulókat, 
továbbá az elemi népiskolai és alcóbb osz-
tályú középiskol.ii tanuló ifjúságot  már esz-
tendők óta tanítja a mintázásokra. Az elisme-
réssel adózó kedvező hirálnt alapján a Min-
tázási Tunmenettel a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium 3285—911. számú rendele-
tével engedélyezte és a taneszkftzök  jegyzé-
kébe felvette.  Az egész munka ára 75 korona, 
melyet iskolák részére, a helyi kívánságok 
szerint részletfizetés  mellett is szállít a szerző. 
Megjegyeztetik azonban, hogy ezen árban a 
szállítási csmagolási és ládaköltségek nincsenek 
bele számítva. Megrendelési cím: H irgita 
Nándor áll. szakiskolai igazgató Székelyudvar-
hely. Melegen ajánljuk ezen kiváló szakmunkát 
az érdekeltek figyelmébe. 

— Elszámolás. A tusnádi Gazdakör épí-
tendő népháza javára 1911. julius 1-én rende-
zett és műkedvelői előadással egybekötött tánc-
mulatság bevételével a következőkben számo-
lunk el: Összes bevétel 400 K 30 fillér.  Szín-
padi felszerelések  s másnemű kiadások 232 K. 
31 fillér.  Maradvány 167 K 99 fillér,  írva 
egyszázhatvanhét korona 99 fillér,  mely ösz-
szeget az építendő népház javára illetékes 
kezekhez juttattuk. A fenti  összegben felül-
fizettek  : Darányi Ignác v. b. L 1.10 K, Dr. Pajol 
Ignác 20 K, lncze Domokos 10 K, Koncz Ist-
ván 6 K, Bartha Balázs, Finta József,  Dr. Nagy 
Jenő, Szilágyi Károly, Kosza István 4-4 K, 

Lórincz Ferenc, Dr. Caiszer Miklós 3-3 K, Fe-
renczy Béla 2 K 80 f,  Pototzky László 3 K, 
Gyarmathy Károly 2 K 40 f.  Nagy Antal, 
Dr. Albert Gábor, Gondos József,  Dr. Botár 
Adolf,  Cseh Vilmos, Benke József,  Ambrus 
Lajos, Gábosi Lajos, Benke Sámuel, Boga Ist-
ván, Gábor János, Gözsy Péter, Gáspár Béla, 
Koródi Imre, Dr. Klthes Gyula, Raffai  N., Már-
kUB János 2-2 K, Kömény Gyula 1 K 60 f, 
Bartos Mihály 1 K 20 f,  Baky Atilla 1 K 40 f, 
Péter István 1 K 20 f,  Katona Nina, Dr. Vitos 
Pál l-l K, Imre Jenő, Bartha Györgyné, 
özv. Taiikó Albertné 80-80 f,  Deák Ferenc, 
N. N. 40-40 fillér.  Nem mulaszthatjuk el, hogy 
forró  köszönetünket ezúton is ne tolmácsoljuk, 
nemcsak a felültizetőknek,  hanem a müked 
velői előadás és táncmulatság célzaláuak roa-
gasztosságához mérten szép számmal össze-
gyűlt közöuséguek is. Hogy törekvéseink, me-
lyek a népjóléti intézmények meghouositását, 
fejlesztését  s minél szélesebb alapokra való 
helyezését célozzák, mily meleg érdeklődésben 
és pártfogásban  részesülnek e inily élénk vissz-
hangra találnak kétségkívül illetékes, de fel-
sőbb körökben is, bizouyitja az itt mellékelt 
levél, melyet a leguagyobb jóakarattal ajánlunk 
a székely községek vezetőségének figyelmébe  : 
„Az épitendV népház javára rendezendő táuc 
mulatságukra szóló szíves meghívásukat vettem 
és szíves figyelmüket  megköszönvén, egyide-
jűleg postautalványon 20 koronát küldök nép-
házuk javára. Teszem ezt azon kívánságom-
mal, hogy ezen uépház tagjait összetartásra 
buzdítja, nemcsak szorakozás dolgábs n de 
minden gazdasági kérdésben is, mely kérdéBek 
nagy részét mi egyes gazdák megfejteni  képe-
sek nem vagyunk, de ha összetartunk és egy-
mással szemben bizalommal viseltetünk, akkor 
az összetett erőnk oly hatalmas, hogy mind 
nyájunk jólétét előmozdító bármely gazdasági 
kérdést és bármely gazdasági intézményt meg-
valósítani képesek vugy'Lnk. Fogadja tisztelt 
Elnök ur és adja át többi gazdutársának is 
Bzivélyes üdvözletemet. D r. P a j o l B. k." 
A r e n d e z ő s é g . 

— ÉitcHitcm  ugy a helybeli és vidéki 
kovács- és lakatos mestereket, hogy a bükkfa 
szénen kivül koksz elárusilással is foglalkozom, 
mely kizárólag nálam kapható. Karda Gyula, 
vegyeskereskedő, Csíkszereda, Mikó-ulca. i—io 

— Kehes lovat eladni osMás. A kir. 
Kúria kimoudottu, hogy aki valamely ló ke-
liességét mesterséges uton rövid időre felis-
merhetetlenné teszi és a lovat mint nem ke-
heset eladja, nemcsak kártérítéssel tartozik, 
hanem csalást is követ el s mint ilyent bűn 
te tik. 

— Köszönetnyilvánítás. Folyó évi ju-
nius hó 11-én a Székely Erdőipar R. T. tűz-
oltósága által Gyimesen rendezett juniáiison 
felűlfizettek:  Smiiovits Zélig és Társai 20 K, 
Kissing és Möimaon, Ardo, Hoffmann  és Schultz 
10-10 K, J. D. Hoffmann,  Bellák Lipót, dr. 
Kása Lajos. Dájbukát István 7-7 K, Zakariás 
György 5 K, VOSB Sándor, Koth Jenő, NUSB-
liaum N., Rotbmonn O., Wagner Adolf,  Meisel 
Sándor, Iínexauezek Vilmos, Orenstein Fülöp 
3-3 K 50-50 f,  Csiky Kálmán, Neufeld  Samu, 
Hortobágyi J„ György Ferenc, Rusz Sántba 
János, Blum Beris, Gergely Viktor, Nagy Ba-
lánka György, Komjáti József,  Janik József, 
Glück József,  Szemlész N., Potsa Sándor. 
Angyal Márton, Rosmann Mór 2-2 K,* Gödri 
István 5 K. Polatsek Ferenc 2 K 50 f.  Szántó 
Mihály, Wüchter Leo, Altscbuller Károly, Sü-
gér Hugó, dr. Nagy András, Polatsek Béla 
l-l K 60-50 f,  Fischer József,  Regőczy N„ 
Mates N., Fischer Árpád, Albert A. Vince l-l 
K, Cherf  N., Császár Károly, Kstz Hermann, 
Vass István, Fleck Jóéi, Blum Béln, Klug 
Félix, Liquornic A., Sárossy Gyula 50-50 f, 
Vitos György 40 fillér.  Fogadják a nemesszivü 
adakozók a rendezőség hálás köszönetét. 

— Pályázati hirdetmény. A gödöllői 
áll. méhészeti gazdaságban a folyó  évi októ-
ber hó 15-én megkezdődő két éves méhész-
munkás tanfolyamra  pályázat hirdettetik. Fel-
vétetnek oly egyének, kik 16-ik életévüket még 
tul nem baladtak. A felvételt  kérő és egy ko-
rpnás bélyeggel ellátott folyamodványokat  a 
m- kir. fóldmivelésügyi  miniszterhez (Budapest, 
V., Országháztér 11. szám) folyó  évi szeptem-
ber hó végéig a következő okmányokkal fel-
szerelve kell benyújtani. 1. Keresztlevél iszü-
letési bizonyítvány). 2. Az elemi népiskola 
négy osztályának elvégzéséről szóló bizonyít-
vány. 3. Hiteles bizonyítvány arról, hogy fo-
lyamodó valamely mező-, kert-, szőlő- vagy 
erdőgazdaságban mint segédmunkás vagy mint 
alkalmazott legalább egy évet gyakorlatilag 
töltött és használhatóságának tanújelét adta: 
a főldmives-  vagy kertmunkás-iskolát végoztek 
előnyben részesülnek. 4. Azoknak, kik a szülői 
gondozás alatt nem állanak, kifogástalan  maga-
viseletükről tanúskodó községi bizonyítványt, 
szoknak pedig, akik szülői vagy gyámi gon-
dozás alatt állnak, az említett községi bizo-
nyítványon kívül még szüleik, esetleg gyámjuk 
oly beleegyező nyilatkozatát is kell mellékel-

niük, mely az illetőnek a tanfolyamra  való be-
lépését megengedi. 5. Csatolandó továbbá az 
ép, egészséges és munkára edzett testalkatot 
igazoló orvosi bizonyítvány, a himlőoltási bi-
zonyítvánnyal együtt. 6. A hadköteles sorban 
levők részéről szükséges annak feltüntetése, 
hogy a katonai szolgálat teljesítésének ideje a 
gazdaságban töltendő két év tartaimával nem 
esik össze. A tanfolyamra  felveendő  egyének 
a gazdaságban szabadlukás és államköltségen 
teljes ellátást kapnak, betegség esetén ingyen 
orvosi segélyben és gyógyszerben is részesül-
nek. A szükséges könyveket, Írószereket, a 
gyakorlati munkához megkívántató felszerelé-
seket, szerszámokat és eszközöket használatra 
szintén a gazdaságban kapják. Azon esetben, 
ha a fétyett  tanuló évközbeu saját akaratából 
távoznék a gazdaságból, az élvezett ellátás 
diját a szülő vagy gyám megtéríteni tartozik. 
Minden növendék 6 korona ruhapénzben is re-
szesül, oly módon, hogy a szüksegos ruházat 
ról ezen összeg erejéig a gazdaság vezetője 
gondoskodik. Budapest, 1911. julius hó 22-en. 
M. kir. fóldmivelésügyi  miniszter. 

— A jogi oktatas és vizsgák reformja. 
Jelenleg a kultusztárca legégetőbb s leggyor-
sabb megoldást követelő problémája. Hogy a 
szükséges reformterv  kivitele gyorsan történ-
hessék anuak rendeleti ut«n való életbelépte-
tésére is megkapja u miniszter a felhatalma-
zást. Az ügyvédjelölti gyakorlat meghosszab-
bítására vonatkozó törvényjavaslat egyébként 
már beterjesztetett a képviselőházba. Abln.1 
rövidesen törvény lesz, amely az ügy védjeiölli 
gyakorlatot két évvel meghosszabbítja s a gya-
korlat megkezdését a doktorátus megszerzésé-
től teszi függővé.  Akinek tehát hátralékos jogi 
vizsgái (szigorlat,alapállaiuvizsga, ügyvédi) van-
nak, saját érdekükben siessenek, mert minden 
napnyi késedelem esetleg helyrehozhatatlan 
hibákuak, önvádnak lehet előidézője. Ne ál-
tassa senki magát azzal, hogy a törvény mél-
tányosságot fog  gyakorolni, hanem luinibizon 
jelöltek, akiknek jogi vizsgájuk (szigorlat, ügy-
védi) van hátra, oxíszlenciájuk követelő paran-
csának tekintsék azt, lio^y hátralevő vizsgáikat 
letegyék. Aki tehát csak teheti, fogjon  a ke-
szüléshez, a melynek egyedül c-elravezelo: 
időt, fáradságot  és költséget megt ikaritó gyors 
és biztos módját „A jogi vizsgák letétele" e. 
munkában (IV. kiadós, Negyvenedik ezer) ta-
lálja leírva. Dijmentesen küldi dr. Dobó, Ko-
lozsvár, Bolyai-u. 3. 

Szerkesztői üzenetek. 
Alkoholellenes.  A beküldött jegyzökönyvet 

formája  miatt nem közölhetjük, l'rozában, név-
vel ellátvj és némi simitással közölhető lenne. 

P. S.  Kérjük a hátralevő részt is, hogy 
beosztható legyen. 

Egy vagy két gimnáziumot végzett jó 
családból való fiu  tanulónak felvé-
tetik Veress Elek fQszerüzletébe 
Csíkszeredában. 4-5 

Egy fiatal  ügyes vaskereskedő 
segéd felvétetik.  Cim a, kiadóhiva-
talban. 3 - 3 

Faeladási hitdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csikdán-

falvi  közbirtokosság Csikmadaras II. rész 
Domuk patakra hajló Sugó ne vil erdejében 
tOrzaeokénti felvétel  utján 7186 ni'-re 
becsUlt fenyöhaszonfa  tömeg értékesí-
tése céljából folyó  évi szeptember 
hó 0-én délelőtt II órakor Csik-
dánfalva  községházánál nyilvános szó-
beli és zárt írásbeli versenytárgyalást 
fog  tartani. 

Kikiáltási ár 62.000 korona, azaz 
hatvankettő ezer korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  a kikiáltási áron alul 

nem fog  eladatni. 
A szóbeli árverés megkezdése előtt 

árverezni kívánók kötelesek kikiáltási 
ár 10°/o-át kitevő bánatpénzt árverési 
bizottság kezéhez letenni. 

Zárt írásbeli ajánlatok az árverés 
megkezdése előtt adandók be szabály-
szerű bélyeggel és háualpénzzel fel-
szerelve az árverési bizottság kuzéliez. 

A részletes árveresi és szerződési 
feltételek  és a becslési kimutatás meg-
tekinthetők Csikdánfalva  községházánál. 

Az értékesítendő erdörész a gyimes-
középloki vasúti állomástól mintegy >r> 
km. távolságra fekszik. 

Csikdánfalva,  1911. aug. hó lü-án. 
Antal Dénes, Antal Gergely, 

bírt. Jegyző. 1 -3 birt. elnök. 
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^ A geiJídá 1 k o d ó k ö z ö n s é g f i g y e l m é b e ! 
'S AZ IDEI TI íRMÍíSBŐL ERDÉLYI UJ ROZS VETŐMAG 

K A P H A T Ó 

FEKETE TESTVÉREK hengermümalmi lisztraktárában, CSÍKSZEREDÁBAN. 1-3 

^ALMÁR és E N 6 E L 
MOTOR- ÉS <SÉP<SYÁR 

B U D A P E S T 
oar és iroda: Gyár: 
-körút 22. VI., Üveg-utcza 19. 

a i r ü ! E r e d e t i ! „ B e n z " ! 

Szivógázmotor telep. — A jelen 
koi legolcsóbb üzeme. 

„BENZ" n y e r s o l a j - m o t o r . 

Elismert legjobbjgyartmány. 
Njánlja benzin-lokomobilos esóplókészleteit, 
uuelyek bámulatos egyszerű szerkezetűek. 

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

"24—-_'« 

Jóforgalmu singes üzlete-
met elfogadható  félté-

- telek mellett juniusl-tól Q 

| E L A D O M . | 
« A bolthelyiséget a legjutá- « 

nyosabb áron bérbeadom 
Zakariás L. Antal, Szépviz. 

Iţi—20 

Modern kutépités. 
Dj kutak építését cementgyűrük-
kel, súlyesztó rendszerrel s kisza-
radt regi kutak lennebb súlyesz-
teset jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, ,3_ 
cenientárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

27-

T E N Y É S Z B I K Á K 
2 darab fehér  magyar faj.  1 drb 
Berni Siementháli 2' , évesek, 
lenyészigazolványnyal ellátva, eladók, 
Dávid S á n d o r n á l Kovásznán. 

(Háromszékmegye.) 2-:< 

A VASLÁBI MÁRVÁNYBÁNYA 
É S M É S Z I P A E Ti.  T. 

m á r v á n y a n y a g á t és I r l t v m ó 
m i n i s á g r ú m e s z é t a j á n l j a . Az 

i'.astrom fehérségű  mész, mely különösen 
- / e I é s r e k i v á l ó a n a l k a l m a s , a 
I' i> s z e k é r s z á m r a is kapható. 2 -

0 0 

Uj ortopeth cipész üzlet! 

Van szerenesém Csík sze reila 
é s v i d é k e k ö z ö n s é g é t 
é r t e s i t e n i, bog) Csíkszere-
dában a Kossuth ljajos-uteaban. 
az elemi iskolával szemben egy 

CIPÉSZ ÜZLETET 
nyitottam, hol elvállalok minden 
e szakmába vágó munkát .1 a v i-
t a s o k a I g y o r s a n és |> o n-

t o s a n e s z k ii z I ü k. 
K i v a n a t r a inertek vetelre 

h á z li o z i s m e g y e k. 
Iwem a nagyeideinii közönség 

szives páll fogását. 
3 KivAlú lî /.tek'Ui-l 3 

M 4 S D 1 Î ! B É L A . 

Uj ortopétb cipész üzlet! 

s "cr T  o 
.A. 

„Brassói Bútorkészítő Iparosok 
Árucsarnok Szövetkezeténél" 

olcso és finom  kivitelben, 
jutányos áron, kedvező fel-
tételek mellett kapható. 

liaktár-készlet: hálók, ebédlők, uri-szobák 
és szalon-hereudezésekhöl; elvállal: tel-
jes lak-, középületi és konvhaherendezé 
seket: készít: commers és kárpitos árukat. 

Költségvetés díjmentesen. 
Hegtekintés vétélkötelezettség nélkül. 

Kolostor-utca 36. Cell-palota. 
Ifi  211 

A DESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PAPLÓ DESZKA ÉS 6ERENPA 
• mindenféle  méretben és mennyiségben. 
I HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FŰRÉSZPOR 
I SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 
J állandóan kapható: 

| Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész telepén. 
TELEFON 19. 

ERTESITES! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rakoczi-utca 23. sz alatti saját hazamban 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-
szítem Raktáron túrtok a mai kornak megtelelő, mindenféle  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Yégiil a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
mény re, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vdgó muukák 
jriviliisát elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel : 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csiks/emlában. Kákóczi-ulea '2!5. szám. 
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1 k i l o g r a m m p r i m a s t r u c-p a m u t 9 k o r o n a . 

É R T E S Í T É S I 
Van szerencséin a t. hülgyközünség szives tudomására hozui, 
hogy a munkaerőm egy elsőrendű bécsi diszitönövel szaporodott. 
Kizárólag a b é c s i és p á r i z s i mintára dolgozunk és abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a l e g k é n y e s e b b 
i g é n y e k n e k i s m e g f e l e l h e t ü n k .  — Az idényszerű 
újdonságok szeptember hó elején már raktáron lesznek. 

Állandó raktár egyszerű disz- és gyászkalapokból. 
Selymek, bársonyok, szallagok, struc és disztollakból, 
valamint kalaptük, csattok, fatylak,  gummi övek, glassé 
kesztyűkből ó r i á s i v á l a s z t é k . — Mindennemű kézi-
munka diszek cs k e l l é k e k b ő l n a g y r a k t á r . 
A l a k i t á s o k és j a v í t á s o k , úgyszintén 1 ó s z ó r - és 
f i l c - k a l a p  v a s a l á s o k e l v á l l a l t a t n a k . 

A t. hölgyközönség szives pártfogását  kérve, tisztelettel: 

MÁTHÉ JÓZSEF noi divatkalap és rövidáru üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Grünwald Albert-féle ház). 

Vidéki megrendelések gyorsan es pontosan eszközöltetnek. 

„Községi szabályrendelet a husvizsgálatról" és „Bornyilvántartás" 
mely az uj törvény szerint elrendelt minta után van keszitve, jutányos árban beszerezhető: 

m m S Z V O B O P A J Ó Z S E F K Ö N Y V - , P A P Í R - , R A J Z - É S I R Ó S Z E R K E R E S K E P É S É B E N ,  C S Í K S Z E R E D Á B A N , B B 
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MOETIAPAF W'. CSAK AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓDIAK. • í 
ÓVAKODTUNK r'RTEKTElEN UTÁNZATOKTÓL! :-: * ^ T O O T M I H K . 

Az amerikai porcellán-puder csak akkor 
valódi ha TES szóval van ellátva, kap-
ható 6-fóle  szinben 3 és 5 koronás dobo-
zokban. Folyékony YES-PUDER (Liquid-
Pouder) ára 4 kor. Nappali krem ara 3 K. 

A Grand Payenee szappan a legjobb 
a világon, ara csak 1 korona 50 flller. 

lapbalo: FEKETE VILMOS lllalsier- és pipere-Ozleléta, Csíkszereda. 
Postai megrendelések pontosan eszközöltetnek. 
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rr u 
Inga*, fali-,  ébresatö- és ssebórák állandóan nagy raktáron 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
olcsó munka nem mindig olcsó. mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  elő, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. lígyuttal tudatni kivánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, liol raktáron tArtok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket * 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely Üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövöre nézve is kérve, szíveskedjenek 

bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: 
BREZINA F. órás. ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 
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L L Óraláncok, gyürük, fülbevalók,  ssemüvegek éi hÖmórók állandóan kaphatók! 3 3 
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HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓ! 
Építési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására aduin a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 48. szam alatt nagy epitési anyagraktart rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlük. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturoki'a és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedóllemez többféle  minőségben. Kollarit bórlemsz, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladasa. Aszfalt elszigetelő lemez es kauc-uk-aszlalt nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány es carholineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes fedéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Kchamotte tűzálló 

tégla és fold  stb., mindennemű építési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból 'Sli— 1 '00, 1:20, l öO-'J IK) - 3 0 0 és 400 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sűlyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megállásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és müköl épcsök, szí-
nes járda 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. Kslyha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkövek. Mindennemű beton- és cemenripnr-vállalat. granit-terasso beton stb. bur-
kolatok keszitése stb. stb. Nagybani eladasoknál megfelelő engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csíkszereda. 

Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóéi vágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

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

r ó r a l c t á j C s l l £ T 7 ' á . r m e g r y e r é s z ö r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 
csakis Lénknél a Hutter-szálloda kávéházában 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

I 
I 
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XJSClet  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  M.-utca 18. hsz. alól 

kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szijgyártó-üzletemet 
saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
említett 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 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
^zEllcó-Tatca I S . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 
3 7 -

Göldner oiotorok (Diesel renflszer), 

Corona nyersolaj-motorok, torbina-

telepet, teljes maias, félmaps  és 

sima őrlő malom berendezések. 

Schiel Testvérek, 
Brassó. 

Gépgyár, malomépitészeti inte-
zet és vasöntöde. Szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás. Modern 
szerkezetek olcsó árak mellett. 
Legnagyobb gépgyár Erdélyben. 
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Uj bútor, varrógép- és kerékpár-nagyraktár! 

[ - f t ^ c i t ő c  | ^ a n szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagy-
I—l I C o l l C o 1 érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 
Csikszeredaban a Kossuth Lajos-utca 9. szám (Lukács Juliska 
bérpalota) helyiségeben egy teljesen uj modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktáron tartóin a legkényesebb igényeknek meg-
leleló összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon-, ebéillo-
es hálószoba berendezések, valamint vas- és rézbulorok a legjobb gyárt-
mányú. hajlított és borszékek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
ebedló díványok, valódi lószőr- és afrik  madracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok G—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáro , lartom, az összes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat minden ele szabó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és 
central bobbin varrógépek díszes kivitelben is. a I--jutányosabb árak 
mellett, kedvező fizetési  feltételekkel  Í9 az eredeti á' n számítom, min-
den árfelemelés  nélkül, raktáron tartom az összes v; gépek- és kerék-
párakhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök, 
Elvállalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó munkálatok jutányos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta 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 figyelmébe  ajánlva és becses pártfogását  kéli 
Ackermann Ignátz asztalos, kárpitos és diszitö, Csíkszereda. 
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majdntm 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 . 
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