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Kóairatok nem adatnak visesa. 

Nemzeti nyelv. 
Minden nemzetnek egyik legfőbb 

kincsét kétségkívül nyelve képezi. Ez 
az, mi őt a többi nemzettől megkűlöm-
bözteti és az egyediség bélyegét Uti rá. 

Ha teliát valamely nép, nemzet baszké 
múltjára, következésképp büszke nyel-
v?re id. Mindent elkövet, hogy nyelvét 
megtartsa, művelje, előbbrevigye; mert 
meg van győződve, hogy mig nyelve él, 
virágzik, addig erős, életképes maga a 
ueuizet is, ha nyelvét saját fiai  oda-
hagyják, a nemzet rohamosan indul sirja 
felé,  meghal és ugy hal meg, bogy 
többé behezen támad életre. 

Mily hálátlanság tehát az, ha az em-
ber elhagyja saját anyanyelvét! 

Az angol, a francia,  a német gör-
csösen ragaszkodik nyelvéhez, s ha al-
kalma nyílik is más nyelven beszélni, 
nem teszi, megmarad a magáé mellett. 

És mi magyarok mit teszünk? Sem-
mit se hanyagolunk el oly könnyen, 
inint éppen nyelvünket. Azért oly polyg-
lott még ma is Szent István birodalma. 

Ezzel azonban nem azt akarjuk mon-
dani, bogy idegen nyelvet tudni nem 
szép, tanulni nem kell; de annyit talán 
mégis megkövetelhetünk minden lion-
ritól és honleánytól, bogy édes magyar 
nyelvünkön helyesen beszélui és helye-
sen irni tudjon, s csak azután fogjon 
idegen nyelvhez, melynek tanulása ál-
tal mind jobban és jobban megtanulja 
sajátját is. 

S ebből megítélhetjük, vájjon he-
lyesen cselekesznek e azok a szülők, 
kik gyermekeiket már akkor, mikor 
először hallhatják e kedves szókat: 
.papa, mama", mintegy elszoktatják 
maguktól és rábízzák más nemzetiségű 
nevelőre vagy nevelónóre. 

Nem más ez, mint csirájában elfoj-
tása a magyar nyelv tudásának. 

A kis gyermek fogékony  esze min-
dent felölel.  Szereti ösztönénél fogva 
utánozni, mit felnőtteknél  lát és hall. 
Most már képzeljük el, ha a nevelőnő 
szüntelenül a franciát,  meg a németet 
hangoztatja, lebet-e szó az édes anyai 
nyelv megtanulásáról? 

De azt mondhatná valaki, hogy hi 
Bzen az iskolába is járnak a gyerme-
kek, megtanulják ott a magyar nyelvet. 
De, hogy is tanulják me£. 

Innen származik azután, hogy ide-
gen nemzetek irodalmit istenitik, ké-
sőbb könyvtáraik meg' nek francia  re-
gényekkel, ami dicŝ  "irodalmunkkal 
nem törődnek, szerencse, ha tudják je-
les költőink neveit. 

Hány magukat magyaroknak neve-
zők vannak, kik többször olvasták 
Schillert, mint Petőfit  vagy Aranyt? 
Pedig hol találunk hivatottabb és láng-
szellemübb lyrikust Petöfluél  ? Hol olyan 
jeleB balladaköltőt, mint Arany János? 
Hol, ki oly ragyogó nyelven zeng. mint 
Vörösmartynk ? 

Igaz, hogy van az olasznak Petrar-
kája, a franciának  Beranger-e, a német-
nek Heinéje, kik tagadhatatlanul nagy 
szellemek. 

De nem valotta-e meg maga Heine 
a nagy, talán a legnagyobb német ly-
rikus, hogy olyan őszinte érzelmeket 
csak ritkán slkerfll  lantjából kicsalnia, 
mint a mi hallhatatlan Petőfink  mindig 
kicsal ? Nem bámulta-e Petőfinket,  maga 
Beranger? 

A külföldön  dicsőítik küllőinket, Író-
inkat, ahol csak ösmerik őket, csak mi 
nem akarjuk megösmerni, hogy olyan 
költőink és íróink vannak, kikre jogo-
san büszkék lehetünk. 

Hozzátok fordulunk  tehát, kedves 
magyar anyák, ti vegyétek kezeitekbe 
nyelvünk szent ügyét, neveljétek ma-
gatok gyermekeiteket magyarul és ma-
gyaroknak. 

Egy anya annyit tehet e tekintet-
ben, mint senki más, mert hisz ó van 
hivatva gyermeknevelésre: az ü kezei 
közt van a hatalom, hogy minők legye-
nek gyermekei. 

Ha minden honleány buzgón fára-
dozik nyelvütik érdekében : ha gyerme 
keit nem bizza idegen nevelésre; ha a 
családi könyvtárt magyar irók könyvei 
készítik és magyarul imádkozik övéivel: 
akkor nem teljesedik be az, mii a költő 
szomorúan zeng: .Hej! maholnap a 
magyar szó ritka mint a fcliér  holló!" 

Viharos közgyűlés 
— Tusnádlurdőii. 

A csiktusnádi gyógyfürdő  birtokosainak szö-
vetkezete folyó  hó 27-én tartotta meg óriási, 
a szövetkezet életében szinte páratlanul álló 
érdeklődés mellett azon rendkívüli közgyűlé-
sét, melynek két érdekes tárgya közül egyike 
a fürdő  bérbeadása, másika Gál Elek nyugal-
mazott róm. kath. lelkész, tusnádfürdöi  szö-
vetkezeti tag és néhány társának Kállay Ubul 
elnök lemondását indítványozó beadványa volt. 

A -Csíki Lapok«-nak folyó  hó 9-én meg-
jelent számában .Tusnádíürdőröl- megjelent 
cikk részletesen és kellő tárgyilagossággal kö-
zölte, hogy a szövetkezet közgyűlése egy szü-
kebbkörü bizottságot küldött ki, melynek fel-
adata volt Révész Gyula és társa által a íürdü 
33 évre szóló bérletére vonatkozó ajánlatát 
tanulmányozni és erről a közgyűlésnek jelen-
tést tenni. 

Annyit az előzmények ismertetésére clöre-
bocsátunk, hogy a kérdési az a körülmény ve-
tette ielszinre, hogy a fürdőnek  körül-belül 
360.000 korona adóssága van, melyet éppen 
most kél éve Kállay elnök, akkori főispánunk 
személyes befolyására  konvertált az állam, ki-
fizetvén  a szövetkezel legnagyobb hitelezője, 
egy szász intézet 320.000 koronás követeléséi. 

A koalíciót követő változott politikai viszo-
nyok alatt a kormány — elvi okokból — el-
ejtette azon, már-már a megvalósulás stádiu-
mában levő tervel, hogy a fürdőt  vétel folytán 
kincstári tulajdonná és több mint félmillió  ko-
rona befektetéssel  világfürdövé  tegye. 

A kormány a konverzió összegét utóbb köl-
csönnek jelentvén ki, azt az eddigi, szász pénz-
intézeti 6"/o kamat helyett 3•/„ kamat fizetés 
melleit kérte visszafizetni,  az általa megjelölt 
kulcs mellett a fürdőszövetkezet  hátralevő 33 
évi bérlete alatt. 

Az évenként kamattal fizetendő  összeg 
15—16000 korona közt váltakozik az eddigi 
évi 22.350 korona helyett. 

Már a számok, a maguk ridegségében 
mufafiák,  hogy minő előnyös a jeleni helyzet 
a múlthoz képest. Azonban sajnos, a fürdő 
jövedelmében oly visszaesés állott be s ez 
már egy évtized óta igy van, hogy a fürdő-
szövetkezet az előnyös kincstári adósságot sem 
tudja törleszteni. E visszaesés oka, amint a 
kincstár részéről is megállapittatott, legfőkép-
pen az, hogy Tusnádfürdő  a fejlesztés  teréről 
lecsúszott. A fürdőt  fejleszteni,  annak bevéte-
lét fokozni  s igy az eddigi terhek helyes tör-
lesztési módozatáról gondoskodni az az ut, 
melyet, mint hosszú időre szóló bérletet a 
kincstár is, mint helyest megjelölt. 

E kibontakozó ut keresése volt a közgyűlés 
feladata  a bizottság jelentése alapján. A bizott-
ság jelenlését a kormány kiküldöttei, Deininger 
Imre udv. tanácsos és dr. Bathó Elek jogügyi 
főtanácsos  Hagy gyakorlattal és szaktudással 
rr Jegelték, uj módozatokat jelöltek meg, mig 
». -it többek hozzászólása után a közgyűlés 
most már az igazgatóságnak adotl megbízást 
az ajánlattevőkkel folytatandó  tárgyalásra. Ha 

sikerülne a megvitatott inódon a szerződési 
létesíthetni, Tusnádlürdö, e páratlan szépségű 
lennészeli kincs, egyik elsőrendű hazai für-
dőnk lenne és ineginenletnék az újból fenye-
gető anyagi romlásiéi. 

A közgyűlés tárgysorozatának 3-ik pontja 
Gál Elek és néhány társának Kállay elnök ellen 
intézett azon beadványa volt, melyei a -Csiki 
Lapok« fent  jelzett száma szórói-szóra közölt 
s melynek egyetlen célja Kállay lemondatása 
volt. — 

Most a közgyűlés után megállapíthatjuk, 
hogy a hálátlansággal méltán bélyegzeit vál-
lalkozás csúfos  kudaicot vallott és a közgyű-
lés Kállay Uhuinak a legfényesebb  eléglclell 
adva, egyhangúlag bizalmai szavazóit. Ez 
azonban nein ment simán, meri a íeltámadi 
indulat olyan reprodukálhatatlan kiiejezésekel 
váltott ki indítványozókkal szemben, hogy 
azokat c helyen mellőzzük. 

Tudni kell ill azt, hogy Kállay ellen a moz-
galom megindítója, Gál plébános a kormány 
kiküldötteire, majd a kormány vármegyei ex-
ponensére és képviselőjére hivatkozott, mini 
akiknek kívánsága Kállay eltávolítása az elnöki 
székből, ki politikai befolyását  elvesztette volna 
s aki miatt nem tett a kormány semmit a lürdo 
érdekében. 

E tudni jóhiszeműségében irlák alá néhá-
nyan azon beadványt, melyről fennebb  emlí-
tést tettünk. 

Midőn Kállay elnök a gyűlés kezdetén az 
ellene indított akció ezen okait nyíltan és őszin-
tén feltárta,  kijelentene, hogy nem ragaszko-
dik az elnöki álláshoz és inert Gál és lársai 
az napra kitűzött indítványa személyéi érinti, 
az elnöki széket elhagyta és Vajna lslván alel-
nöknek átadta. 

Nagy voll a meglepetés azonban Gál és 
néhány "társa indítványa tárgyalása első percé-
ben, mert egymásra jelentették ki az azt alá-
írók többje, hogy nem azonosítják magukat 
azzal. 

Ez indítvánnyal szemben volt azonban egy 
más indítvány, mely mögött a szövetkezet 
óriási többsége állolt, melyei az elnök iránti 
becsülés és hála érzete töltött el. Ez indítvány 
a következő: 

«Tekintettel arra. hogy Gál Elek és lársai a 
•Csíki Lapok« folyó  évi 32-ik számában is nap-
világol látott, a mai közgyűlés tárgysorozatá-
nak 3-ik pontjában felveti  kérelmük ugy for-
májánál, mint tartalmánál fogva  a legnagyobb 
mérvben sértő nem csupán az elnök ur ömcl-
tóságával, de magával a szövetkezet egyete-
mével szemben, indilványozzuk : 

mondja ki a közgyűlés, hogy elnök ur 
őinéltóságával szemben a legnagyobb elisme-
réssel és hálával van eltelve mindazon lény-
kedéseérl, melyet a szövetkezelnek ügyeiben 
mindenkor és sikeresen kifejteit,  ezek közt 
legfőképpen  éppen azon lényéért, mellyel szö-
vetkezetünk lehető legzilállabb anyagi helyze-
tében, a vagyoni bukás szélén, személyes be-
folyásával  a kormány anyagi segítségét a szö-
vetkezeti adósság konvertálásával kieszközölte, 
hogy a szövetkezel egyéb függő  adósságai 
biztosilásául minlegy 38000 korona erejéig 
mai nap is személyes hitelét adta oda; 

mondja ki a közgyűlés, hogy elnök ur őmél-
tósága iránt teljes bizalommal van eltelve a 
jövőre is; 

mondja ki végül, hogy a megindított sze-
mélyes irányú mozgalmat a fenti  morális okok-
tól eltekintve, a szövetkezet érdekével össze-
egyeztethetőnek most, midőn a fürdő  ügyének 
végleges megoldása a legnagyobb mérvű össze-
tartást igényli, nem tartja s mert ezen együt-
tes működést most már csak ugy találja a 
közgyűlés a jövőre biztosítottnak, ha a moz-
galom indítója a szövetkezeti ügyek habár 
részbeni intézésétől elmozditlatik: Gál Elek 
szövetkezeti tagot, hivatkozással a keresk. tör-
vény 194. g-ára, a felügyelő  bizottsági tagság-
tól elmozdítja. 

(Nagyszámú aláírás következik Künnle T. 
dr. kezdesével). 

Az indítványok felolvasása  után a kormány 
kiküldöttjei nevében Deininger udv. tanácsos 
valótlanságnak nyilvánította, hogy valaha Gál 
Elekkel beszélt voina ily tárgyban s felhívta, 
hogy igazolja állítását, mert inig ezt nem teszi, 
azt valótlanságnak és rágalomnak jelenti ki. 

Erre Gál Elek kijelentette és esküvel erő-
sítette meg, hogy sem a kormány kiküldöttei, 
sem Gyalókay főispán  nevét akciójában fel 
nem használta. 

Annál nagyobb volt azonban a megdöbbe-
nés, midőn feláll  Orbán János csíkszeredai 
gyógyszerész és erélyes szavakkal rácáfolt  Gál 
lilék kijelentésére, mint aki többekkel együtt 
szem- és íüllanuja voll Gál Elek a miniszteri 
kiküldőitekre való hivatkozásának. 

E kijelentéseket óriási vihar követte, melyet 
Kállay zugú éljenzése váltott fel. 

Ez .i azonban még nem éri minden véget. 
Az izgalom tetőpontra hágott, midőn Sáfránek 
János dr. ig. főorvos  Gyaiókay Sándor főispán 
felhatalmazása  folytán  felolvasta  a főispán  tá-
viratát, melyben erélyes szavakban ítéli el a 
Kállay Ubul elnök ellen indiloll hajszál, hang-
súlyozza Kállaynak a Tusiiádíürdü felvirágoz-
tatása köriil szerzett elévülhetetlen érdemeit és 
felháborodással  utasítja vissza a feltevésnek 
még lehetőségéi is, hogy a szövetkezel elnöki 
állásál elfoglalni  szándékában állott volna vagy 
állana. 

Az óriási zajban, a Kállay mellett most már 
osztatlanul megnyilvánuló tüntetés közepette 
álltak fel  a szónokok egymás ulán és súlyo-
sabbnál súlyosabb megjegyzések záporával 
árasztották cl azon vállalkozási, mely Kállay 
Ubul személye ellen irányult. 

Ezután a közgyűlés Gál és lársai indítvá-
nyát egyhangúlag elvetette, de egyhangúlag 
elfogadta  dr. Künnle Tivadar és lársai bizalmi, 
előbb szószt ríut közölt indítványát, kiegészít-
vén azt azzal, hogy a hajszál megbotránkozva 
elítéli, vvj;rc annak végső, azon részét, melyei 
Gál Eleknek a lelügyelő bizottsági tagságtól 
elmozdítását indilványozták, névszerinti szava-
zással 131 sz-vatl.,1, 7 ellenében fogadta  el. 

Erre indítvány foi.-íán  Mikó Bálint v. b. I. I. 
cs dr. Künnle Tivadar igyvéd tagokból álló 
bizottság hivta nu-g Káüay Ubul elnököl el-
nöki szeke újbóli elfoglalására  és gyűlés vé-
géig lelkes tüntetési.' -n részesítette a hálás köz-
gyűlés érdemes elnÖKel. 

Az Emke jubileuma. 
Nemzeti kultur csem.'tiy lesz folyó 

év szeptember 8-ikán az Emke negyed-
százados ünnepi közgyűlése Kolozsvárt. 
K közgyűlésen a magyar társadalom 
érdekében folytatott  25 éves munkás-
ság eredményeit fogják  megállapítani 
és ünnepi formában  kifejezésre  juttatni. 
Az eddig elért eredmény >kről szépen 
és híven tájékoztat minket pákéi Sán-
dor József  t. alelnök főtitkár  jelentése. 
Nein akarjuk részletesen ismertetni a 
jelentésben feltüntetett  számszerű ered-
ményeket, mert a lapunk keretén tul 
menne ; tájékozás végett elegendő csak 
annyit megemlítettünk, hogy kizárólag 
t á r s a d a l m i utón 9,478.725 K 39 
fillért  hozott össze, melyből kulturális 
és közgazdasági célra 5,851,696 K 37 
fillért  fordított,  3,627,029 K 02 fillér 
pedig az alapvagyou. Az Emke műkö-
désének mértékét különben nem a pénz-
ben kifejezhető  ténykedések adták meg, 
hanem sokkal inkább talán azok, me-
lyek pénzzel nein értékelhetők, de ha-
tásuk a magyar társadalomban megbe-
csülhetetlen. 

Az Emke egyik, mondhatjuk legki-
válóbb eredménye azon közművelődési 
társadalmi mozgalomnak, mely a kül-
földi  izgatás és a nemzet egységre való 
törekvés folytán  megindult. E mozgalom 
a magyar társadalmat akarja erősíteni 
ugy kulturális és közgazdasági téren 
mindazon helyeken, hol az állam már 
nem tehet. Azon, valóban helyes elvből 
indult ki és áll fönn  ma is ez a köz-
művelődési mozgalom, hogy maga a 
társadalom segitseit önmagán és bajain, 
s ne várjon mindent az államtól, mert 
annak is kimerülnek eszközei, szóval a 
társadalom működjék, mint egy szerve-
zet, mely maga termi meg bajai ellen-
szerét. A magyar társadalomnak mint 
szervezetnek, egyik igen jól működő 
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orgánuma éppen a jubiláló Kinké. Az 
Emke ott van mindig, mikor magyar 
kulturális érdekről van szó, támogat, 
kezdeményez hasznos intézményt kei. 
melyek a magyarság szempontjából nél-
külözhetetlenek. Iskolákat állított fel  » 
lege apónál tabb helyeken, s mint hatal-
mas erkölcsi testület jótékonyan érez 
tette és érezteti hatását ott, hol a ma-
gyar kultura ingadozik. Ahol a magyarság 
helyzete romlaui kezd, ahol csökken az 
ellenálló képesség, s a faji  jelleg cp e 
miatt kiveszőben van már, ott meg-
szokott jelenni az Emke, hogy valami-
képpen segítsen, s ha eszközei nem is 
volnának mindig elég hatjkonyak, na 
gyo i sokat lendít a dulgou az, hogy 
megjelenésével önbizalmat, kitartást önt 
» cdlggedók szivébe. Éppen az, hogy 
a magyarságnak üuuiugúbaii es erejé-
ben való hitét fetiu  tudja tartani, u 
megbecsülhetetlen. 

Az Kink o hatása azért szinte párat-
lan n maga nemclieii, meri uz elinuli 
negyed század alatt kuliur tevékenysé-
gét nem egyoldalúan, hanem a legál-
talánosabb értelemben veve fejtette  ki, 
vagyis u szellemi, mint uz anyugi előre 
haladásért serényen működött. Azok 
pedig, kik az ünnepi közgyűlésen inini-
egy hivatalos birálalot fognak  inundaţii 
az Kinkéről, joggal mondhatják, hagy 
kötelességét becsülettel teljesítette. Kö-
zelálló jubileuma alkalmából üdvözöl-
vén az Kinkét, niváujuk, hogy továbbra 
is hasonló szellemben és eredménnyel 
működjék, mint eddig. 

A Mely SzövetsBE nao uita Torflán. 
Turda, augusztus 22. 

— Hujál llldúailóuklól. 
A Székely Társaságnak marosvásárhelyi 

Szövetsége idei Yl-ik nagy gyűlését augusztus 
hó 22-én tartotta meg Turda városában. A 
gyiiles minden izében a legimpozansahbul, a 
legfek  melóbh hatással folyt  le közelről és 
távolról összesereglett nagy közönség részvé-
telében. A gyűléssel kapcsolatos ünnepségek 
is progrunim szerint a legszebb sikerrel foly-
tak le. 

Auguszius 21-én ihétfőn)  a deli 12 óra 12 
perckor berobogó vonattal érkeztek meg az 
Krdélybül és a Királyhágón tuli r-székből ér 
kezelt vendégek Deák I.ajos kir. lunacsos. 
Marostoid» vármegye kir. tanfelügyelője,  a 
szövetség illusztris elnökének vezetésével. 

Az érkezés és a pályaudvaron történt fo-
gadás valóban impozáns volt. A varu.-i lu vő 
zenekar hangjainál berobogó vonatból kiszálló 
közel 400 főnyi  tömeget a város tanácsa és 
közönsége nevében Boross Klek főjegyző,  he-
lyettes polgármester fogadta  Udvü/ló ht-szed-
del. Beszédében kifejezte  azt, hogy a városnak 
igazi ünnepe ez az alkalom, amikor hagyo-
mányos vendégszeretettel falai  közölt lisztéi 
heti a derék székely testvéreket, kik az er 
ilélyi magyarság boldogabb jövendőjéért küz 
denek. 

Az üdvözlésre Deák Lajos elnök válaszolt 
s meghatva mondott köszönetet, hogy Turda 
varos közönsége oly nagy száinhan jelent ine, 
a székelyek fogadására.  Biztosította a varos 
lakosságát arról, hogy a történelmi hagyomá-
nyokkal megszentelt városban a székely test-
vérek otthon érezik magukat. LelkeB éljenzés 
követte a szép szavakat, mely után hosszú 
kocsisorban vonult be a menet a fellobogózott 
városba s az elszállásoló bizottság mindenkit 
szállására vezetett 

Délotán 2 órakor a lordai Székely Tarsaság 
elnökének : Dózsa Ferenc kir. t.-zeki bírónak 
és a társaság titkárának: Gallos Aladár gaz-
dasági iskolai tanárnak vezetésével u vendégek 
kivonultak a sóbányához, melynek érdekes 
beosztását és többszörös vizbangját gyönj őr-
ködve bámulták. Ezután a Szabó József-fele 
földmives  iskolát tekiutették meg s a nagy-
nevű alapitónak síremlékét kegyeletes Ünnep-
ség keretében megkoszorúzták. Innen a város 
tolajdonál képező, u. n. „Bánya" sósfürdöhöz 
hajtattak, ahol az érkezőket Kastaly Árpád 
fürdőigazgató  fogadta  a város szineivel ellátott 
virágcsokrokkal lepte meg és kalauzolta. Egy 
Benedek Lacika nevil kis fiu  lelkes tűzzel el-
szavalta : „A Székely Testvérekért- cimü ver-
set. A vendégek kellemesen megfűrdöttek  és 

megozsonáztak, estére hosszú kocsisorban 
visszahajtattak a városba. 

Este 8 órakor a .Liget* hatalmas terje-
delmű csarnokában 400 terítékű közvacsora, 
illetve ismerkedési estély volt, melyen a meg-
vendégelte a jelenvoltnkat. A gazdag asztal 
mellett a vendégek a legkedélyesebben töl-
tötték az időt s a jó hangulatot fokozták  az 
elhangzott toasztok. A város nevében Dr. Szen 
kovies Aurél tiszti ügyész Üdvözölte a vendé-
geket, kiknek nevében Deák Lajos elnök mon-
dott köszönetet magas szárnyalású s a város 
közönségét érdi-kló felköszöntövei.  Frenetikus 
hatású gyönyörű toa.iztot tartott Lovassy An-

r Tordaaranyos vármegye kültóslelkü alis 
panja. Beszéltek még többek között Benedek 
Elek iró, Dr. Vertán Endre orsz. képv., Be-
nedek Sándor kir. közig, biró, Máthé József 
székely szövetségi főtitkár  és még többen. 
Zugó tapsra ragadta a közönséget, több ked-
es magyar tlaluak gyöuyörü előadásával, a 

tordai dnlkör, mely immár 40 éves szép múltra 
tekint vissza s magas színvonalánál fogva  első 
és legerősebb, a missziót teljesiló vidéki dai-
gyletek között. 

Megkapó jelenet volt az, amidőn este fél 
10 órakor megérkeztek a bukaresti, romániai 
zékely testvérek családjaikkal együtt, nkikel 

kitörő éljenzés és hosszas ováció fogadolt  és 
akik köuyizve. meghatva mondtak köszöuetel 
Torda város közönségének meleg vendég-
szereteléért. 

Augu.-zius 22 én (kedden) d. e. !l ólakor 
kezdődőit a közgyűlés. A városi Vigadó ha-
talmas, tágas disztermét, hol a gyűlés lefolyt, 
zsúfolásig  megtöltötte a közönség, a páholya 
kat díszes hölgykoszorú foglalta  el. A tunácsi 
páholyban Dr. Belegh Miklós, a megye fő 
ispánja, Lovassy Andor alispán, Koús Mihály dr. 
miniszteri tanácsos, székely kirendeltségi ve 
zelő, Zilahi Sebess Andor a város agilis polgár-
mestere foglaltuk  helyet. Deák Lajos kir. ta 
nácsos, elnök lelkes tűztől áthatott magas 
szárnyalású beszéddel nyitotta meg a közgy ü-
lést s szeretettel üdvözölte mindazokat, akik 
megjelentek. Bejelentette, hogy a kereske-
delemügyi miniszter Dr. Belegh Miklós főis-
pánnal, a főldmivelésügyi  miniszter l\oós Mi-
hály miniszteri tanacsos, székely kirendeltségi 
vezetővel képviselteti magát. Üdvözölte a hu-
kurest'., debrcczeni, budapesti, kassai küldött-
ségeket és mint-gy 40 székely társaság kép-
viselőit. Ismertette a Székely Társaságok és 
az ezeket kebelébe foglaló,  a Székely Társa-
ságok Szüvetsegéiiek nemes nemzetépítő hiva-
tásai. céljait és működését. Felhívta a haza-
fias  magyar közönséget e nagy nemzeti munka 
intenzív támogatására. Ismertette a székely 
kérdést s ebben a székely kirendeltség funk-
cióját. Krtiély közgazdasági viszonyainak széles-
körű tudással való ismertetése kapcsán fejte-
gette az erdélyi transversális vasút ügyét s 
kiemelte, hogy e tekintetben a Kolozsvár vá-
rosából kiiudult terv, illetve tervbe vett vasul-
vonal, miután a legjelentősebb székely vi-
dékeket nem érintené, Erdély magyarságára 
nézve, felette  há'rántoa lenne. Erdély egyet-
lin helyes vasúti politikájának iidvös meg 
oldása, az az egetóen szükséges vasútvonal 
létesítése lehet, mely Kolozsvár városát Tor-
dával, Marosvásárhellyel, Székelyudvarliellyel 
és Brassóval kötné össze. 

Szomorú jelenségként mulatott rá arra, 
hogy a magyar sajtó egyes orgánuma bizonyos 
éruekeklől vezettetve, nem hogy támogatnák, 
hanem még sértően lekicsiuylik a székely tár-
saságok és ezekkel egyUtt a Székely Szövet-
seg usgy, nehéz munkáját. Sok tájékozatlan-
ság, ferde  gondolkozás és losszakarat nyilat-
kozik meg ezekben a támadó cikkekben. 

Éppen ezért a szövetség méltóságán alóli-
nak tartaná ezekkel érdemileg foglalkozni, 
egyszerűen, mint teljesen alapnélkUli gáncso-
lásokat visszautasítja. (Hosszantartó lelkes él-
jenzés és taps.) 

A közgyűlést megnyitva, bejelentene a kül-
döttségeket éB képviseleteket, majd megala-
kittatott a kandidáló bizottság, mely után a 
tárgysorozat rendjén Máthé dézsef  szövetségi 
főtitkár  terjesztette elő nagy terjedelmű tit-
kári jelentését, mely gondos összeállításban, 
alapos részletességgel, pontos adatok lelsoro 
lása által felölelte  a szövetség egy évi mun* 
kunságát és az összes székely társaságok hasz-
nos müködéfét. 

A gondosan összeállított titkári Jeleulésért 
általános taps honorálta a buzgó titkárt. 

Ezután uz elnök átutalta a szót Dr. L'gron 

Gábor nyug. főispánnak,  aki .Az erdélyrészi 
telepítési politika nemzeti szempontból* cimU 
értekezését adta elő a hallgatóság figyelmét 
mindvégig lekötve. Qyönyörü ékes irályban 
megirt s magával ragadó hévvel előadott ér-
tekezése nagy és mély hatást tett a közön-
ségre, melynek soraiból logikus fejtegetései 
nyomán gyakorta zúgott fel  a helyeslés, éljen-
zés és taps. 

Az erdélyi telepítési politikát fejtegette  ta-
nulmányában s kiemelte, hogy magának uz 
államnak a kötelessége bármily áldozatokkal 
is helyes programmos telepítési politikát vé-
gezni, mert csak ezzel az Üdvös akcióval le-
hetue ellensúlyozni a ucmzet sorvasztó erdélyi 
kivándorlást. A jelenlegi telepítési feltételek 
mellett, mivel ezek igen terhesek, nincs ered-
ménye a telepítésnek. Sürgős módosításra BZO-
rul tehát maga az ide vouatkozó törvény. 

A székelység pusztulása oly sajgó, tátongó 
seb a neiuzet testén, melyet, hogy az elvér-
zésnek elejét vegyük, helyes telepítési politi 
kával sietve, intézményesen kell az államnak 
orvosolnia. Lelkes éljenzés.) 

Előadása végén határozati javaslatot nyuj 
tott he, melyet a közgyűlés egyhangú lelke 
sedéssel fogadott  el és amely u következő volt: 

Hntánnnti  javaslat. 
.4 Székelj'  Társaságok  Szövetsége  uz 

1011. évi augusztus hó 22-én Tordiin  tar 
tott  közgyűléséből  felir  a m. kir.  föld-
mivrlesügyi  kormányhoz,  hogy az előző 
kormány  által  már előkészített  -A tele 
pitésröl,  az ingatlan  feldarabolásárúi  és 
egyéb birtok  politikai  intézkedésekről' 
szóló törvénytervezetet  sürgőben  a tör-
vényhozás elé terjeszteni  kegyeskedjék 
mert a közgyűlés  meggyőződése  az, hogy 
csak e javaslat  törvényerőre  emelkedé-
sétől  remélhető  a Székelyföldön  gazda• 
sági, társaduimi  és nemzet fejlesztő  te-
vékenység.  Hz  tarthatja  csak vissza a 
székelyséijet  u tömeges kivándorlástól 
és ez lehet az alapja a székelység  gaz 
dnsági  lejlőilésének  és létszám szerinti 
emelk  edésének. 

Sajgó  sebünk gyógyítását  kérjük,  mi-
alatt  elvérzenénk,  mert meggyőződésünk, 
hogy a székelység  és Erdély  sorsa el-
váluszthatatlun.  Erdély  megmentése és 
fejlődése  pedig  n magyar nemzeti állam 
kiépithetésének  elengedhetetlen  leltétele.' 
Elnök a határozati javaslat egyhangú elfo-

gadását kihirdetve, a közgyűlés nevében hálás 
köszönetet mondott I)r. Ugrón (tábornak, mint 
a szövetség lelkes buzgóságu munkatársának. 

Ezután I)r. Vertán Endre, a tordai kerület 
országgyűlési képviselője tartott értekezést 
Tordaaranyos vármegye közgazdasági és kul-

tnlasi viszonyairól." 
Előadásában szintén elitélte egyes lapok 

indokolatlanul támadó sértő cikkeit, majd át 
térve a székely akció hivatásának fejtegeté' 
sére, kiemelte, hogy ennek végcélja uemcsak 

szorosan vett székelység, hanem az egész 
erdélyi magyarság megmentése. Így szélese 
dett ki uz akció az erdélyi magyarság akció-
jává a igy lelt bevonva a munkaterületbe 
Tordaaranyos vármegye is. 

Behatóan ismertette Tordaaranyos vár 
megye közgazdusági állapotait és kulturális 
viszonyait. Kiemelte, hogy a 0 éven felüli  la-
kosságnak 73 százaléka aualiabeta. E tekin-
tetben a magyarság helyzete kedvezőbb, mert 
a be nem iskolázottak 90 százaléka a román-
ságra esik. A kulturális viszonyok Bzoros össze-
függésben  vannak a gazdasági állapotokkal 
tlizetes tapasztalatai alapjáu ismertette ezeket, 
kiterjeszkedve a Bzékely kirendeltségnek a 
tenyészállatok és vetőmagok kiosztása körUli 
akciójára és enoek eredményeire. Rámutaiott 
a tordai Szabó József-féle  földmives  iskola 
működésének áldásos eredményére. Majd a 
vármegye ipari és kereskedelmi viszonyait 
fejtegetve,  hangoztatta, hogy mily nagy vétek 
volt annak idején az erdélyi vasúti fővonalat 
Torda kikerülésével kiépíteni és ezzel stag-
nálásra kényszeríteni és fejlődésében  meg-
Iránltani ezt a jó magyar várost. (Ugy van I 
Éljenzés I) 

A közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet sza-
vazott Dr. Vertán képviselőnek tanulságos 
előadásáért. 

Ezután 10 perc szünet következett, mely 
után a bethlemi székely társaság kiküldötte 
tartott előadást a nemzetiségi vidékeken élő 
magyar gyermekek védelme és megmentése 
érdekében. Határozati javaslatot nyújtott be, 

melyet a közgyűlés magáévá téve kimondot 
hogy felír  a kormányhoz s az akció támof 
tását s a bethlem iskolával kapcsolatban e 
internátus felállítását  kérelmezi. 

Elnök felolvasta  a főldmivelésügyi  minit 
ter Üdvözlő sürgönyét, mely lelkes éljenző 
váltott ki. 

Hints Sándor pénztáros előterjesztette 
pénztári számadásokat. A- közgyűlés egyha 
gulag tudomásul vette és a felmentvényt  me 
adta. 

Az egyes indítványok során a közgyUI 
elvileg elfogadta  a kassai székely társaságul 
azon indítványát, hogy egy nagyobb alaptöké, 
bank létesíttessék Erdélyben a székely birt 
kok visszahóditása céljából. 

Ezután a tisztújítás következett, melyne 
rendjén egyhangú lelkesedéesel ismét elnökne 
választotta a közgyűlés Deák Lajos kir. tai 
felügyelót,  alelnököknek Székely Ferencé 
K. Nagy Lajosi, László Gyulát, Dózsa Kereu 
tordai kir. törvényszéki birót ée Dr. Ugro 
Gábort. Főtitkárnak Máthé Józsefet,  másot 
titkárnak Szentgyörgyi Dénest, pénztárosua 
Hints Sándort, ellenőrnek Biró Sándort é 
Dezső Kálmánt, gazdának Székely DéneBt. 

Végül Szakács Péter iparkamarai titká 
indítványának egyhangú lelkesedéssel törtéi 
elfogadásával,<Dr.  Benedek Sándor kir. közi; 
birót a közgyűlés diszeluökévé választolta, al 
ezért szép szavakban mondott köszönetet. 

.4 jövő közgyűlés  helyéül  Csikszeredi 
lett  megállapítva. 

Elnök ezután köszönetet mondott a meg 
jeleuteknek eljövetelükért, Torda város közön 
gégének és polgármesterének, valamint a torda 
Székely Társaságnak azért az értékes támo 
gatásukért, mely a szövetség közgyűlése szé| 
sikerének érdekében hazafias  buzgó;ágga 
közreműködtek. Ezzel bezárta a közgyűlést 
mely az elnök lelkes éltetésével és a szózal 
eléneklésével délután fél  2 órakor véget ért. 

Közgyűlés után több azáz terítékű bankét 
volt a Korona-szálló éttermében, mely délutáu 
4 órakor ért véget. Ezután a közönség meg-
tekintette Torda gyártelepeit s mint a Mendel-
cég vendége kedélyesen uzsonnázott a Mendel 
sörgyár telepén. 

Este 8 órakor a Vigadóban gazdag műsoru 
hangverseny volt, melyen a kolozsvári Nem-
zeti színház művészei és művésznői nagy si-
kerrel szerepeltek. 

Másnap (23-án) a vendégek tiszteletére jól 
sikerűit egész napos kirándulások voltak a 
tordai hasadékhoz és toroczkara a székely-
közhöz. 

A vendégek a legkellemesebb emlékekkel 
eltelve távoztak el Tordáról, több ízben kife-
jezést adva e város szives, magyaros vendég-
látásáért való köszönetüknek. B. E. 

Reflexiók. 
A történeti hőség és igazságnak tartozom 

akkor, midőn u b. lapnak 32-ik számában 
.TusuádfÜrdöről'  megjelent cikkre reflektálok. 

Cikkíró vagy nem volt jelen jun. IS iki 
közgyülésüukön, vagy elfeledte  az ott történ-
teket; vagy talan csak akarta registralni itta 
nyilttéren, mi inti" ciójáuak inkább megfelel. 
U. i. miért nem -jJiti a gyűlést domináló 
hitelszövetkezeti kérdést? Mellyel Tusnádfür-
dót nem csak egy élelmes ismeretlen társa-
ságnak dobnők oda, hanem 5-6 év alatt világ-
fürdővé  fejleszthetjük.  Igen, én már jegyeztem 
10 ezer kor. részvényt és ha a fürdóazövet-
kezet többi tagjai ennek megfelelő  arányban 
jegyeznek és bevonjuk a hazánkban virágzó 
kétezer hitelszövetkezetet; különféle  egyle-
tek, testületeket; vármegyét, városokat ath. 
lűrdói kedvezmények kilátásába helyezésével; 
főleg  a 4 tulajdonos község közvetlenül erde-
keit gazdáit: a hitelszövetkezet-központ ily 
gazdasági jellegű hitelszövetkezettől el nem 
zárkozhatik; az állam subveuciónálás elől kl 
nem térhet. 

Ezen sarkallott a juniusi közgyűlés és ai 
e végett kiküldött bizottság a nélkül, hogy 
csak tagok és részvények gyűjtésére gondolt 
is vólna — pedig es létalapja és sinequa nonja 
egy hitelszövetkezetnek — egyszerűen a für-
dőt kizsákmányoló, Borszékről is jól ismert 
bérbeadási álláspontra helyezkedett. Pedig én 
alólirott egy-két szóra az ország minden ré-
széhez tartozó részvényeseket találtam. Pláue 
egy aradi bazáros szolid és vagyonos egyén 
egy szóra 4000 kor. részvényt jegyzett, azon 
ígérettel, hogy ha létesül a tervem szerinti 
hitelszövetkezet, akár 10 ezer korona rész-
vényt is jegyez. 

KÜlay elnök urnák teljeB elismeréssel ho-
naraijuk faradozását  a konverzió közül, me-
lyet az akkori kormány közgyűlésünkből folyó 

pressiója alatt hajlott végre, 
kellett a konversió, vagy 

alternatívának 
T. i. választania 
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fürdőnknek  román, esetleg szászbank kezére 
jutása között. 

Tehát a kormánynak, amit tett, szigora kö-
telessége volt megtenni. 

Távol állott éa állani fog  tölllnk minden, 
ha sértené nagynevű elnökünk becses sze-
mélyét ! De engedjen meg a világi Közügy, 
közérdek, közjó — én ugy tanultam éa tudom — 

ter tanítóképzői tanár gyászolja. — Temetése 
folyó  hó 24-én általános réasvét mellett ment 
végbe. 

— Id. Potovszky Lászlóné szül. Boltresz 
Veronika folyó  hó 2&-én, 66 éves korában 
Csikszentgyörgyön meghalt. 

— Kineveaes. A pénzügyminiszter Zikeli 
elébb való minden azemelyea érdeknél s midöii„Mibály csíkszeredai p. U. lővigyázót id. min. 
a fUrdó,  mint közjó érdekében szólunk es 
irunk szép kérés alakjában nagyrabecsült el-
nökünkhöz : oly távol állunk a személyi Bér-
lésnek még csak gondolatától is, miuk Makó, 
Jeruzsálemtől. 

Hogy milyen „konszolidált helyzetben" van 
Tusnádfürdó  a konverzió után is, azt éppen 
a junius 18 iki közgyűlésünkön siró lélekkel 
kellett hulljuk miniszteri izenet idakjáoan, mely 
ugy hangzott: hogy ba a fürdő  terhének ka-
maiját, mi ma is a híres konverzió utáu 5°/0-ot 
pontosan nem fizetjük',  éppen ugy fejünk  felett 
függ a bemokles kardja, mint azelőtt! No éa 
azt hiszi valaki, eme kamatot is bírjuk fizetni  ? 
Ilui ribile dictu I Még egy fillért  sein fizettünk 
a kuuverzió után- vem'? ? ! ! 

Azért ne szépítsük a dolgot és ne leplez-
tük inhetetlenségünköt I Ne csináljunk bérbe-
állásul, egy koldustarisznyából kenőt, hanem 
tf̂ yúk  a baj gyökerére a fejszét  és nyuljunk 
uiy orvosság után, mi a fürdőnek  nemcsak 
szanálására, de teljes felvirágzására  is vezet. 
Kzt azonban csak ugy érhetjük ei, ha a bérbe-
adással összekötött személyi kicsinyes érdekek 
kizárásával a hitelszövetkezeti nagyszabású s 
áldásos térre lépünk; engagirozzuk a 4 tulaj-
donos községet is eszménk mellett, tni akkor 
teljes mertékben székely segély akcióba is 
vágva, magas kormányunk meg kell adja a 
szubvenciót, illetve szubvenció gyanánt el kell 
engedje tartozásunkat. Ezáltal felszabadulva  a 
lidércnyomás alól fűrdóuk;  oly nagy mérték-
ben indul meg az építkezés, régi épületek 
rekonstruálása, Tusnád községnek a régi ország-
út melletti parcellázott uj fUrdótelepnek  ki-
építése : hogy mi mint Hitelszövetkezet, akár 
3 millió korona kölcsönt el tudunk helyezni 
iu magunk körében is. Ezt pedig — tessék 
jól megjegyezni — 60 ezer korona évi jöve-
delmet jelent a fürdőnek. 

De akkor a fürdővendégek  száma az ország-
szerte hitelszöv. tagokul bevont érdeklődőkkel 
biztosan megtízszereződik. Könnyű kiszámítani, 
hogy ily publikum u legolcsóbb kurtaxa s más 
kedvezmények mellett is, micsoda jövedelmet 
biztosítana a fürdőnek  ? Hát az államnak az 
uriaşi módon emelkedett házbérjövedelem után 
iizetendó adóban, nem térülne-e meg sokszo-
rosan a nekünk szubvenció gyanánt átengedett 
lóké, kamataival együtt? Aztán ne ineltóz 
lásson félni  t. elnökünk a cukrázda fele  obli 
gótól sem.jnert én hitelszöv. alakulása eseten 
másodmagammal személyileg is szívesen vál-
lalom az obligót. Félre lehat a személyes ér 
dekból folyó,  szük látkörü kicsinyeskedéssel I 

Tusnadfürdőt  ez ölte mindig s ha fel  nem 
hagynak vele, teljesen megöli vegkeppeu I 
Hozzá termeszetes valami, hogy csau akkor 
fordulhatunk  magas Lormányuukhoz — bármily 
jellegű is legyen az — szubvencióért, hu elóite 
grata perszónaban egyesül a fürdő  kerése. Ezt 
pedig méltóztasson elhinni nem kicsiuyeskedés 1 

Azért videant consules és ne nézzék igény-
telenségét annak — harki legyen az — ki a 
biztos közjót ajánlja, baneni fontolják  meg azt, 
amit mond .Non quis sed quid." Végül is csak 
meg annyit, hogy saját tapasztalatomból isme-
rem a szövetkezeteket, hisz fogy.  szöv. elén 
állok és A nagy Károlyi gróf  iu Erdélyben 
plébániámon Nagyernyen telte az első kísér-
tetet Hitelszövetkezet alapításával, lehat nem 
szivoiu a kis ujja>nból azt, amit beszélek. 

Tusnádfürdó,  1911. évi augusztus hó 11. 
Gaal Elek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tanari klnovezes. A gyulafehérvári 

róm. kath. főgimnáziumhoz  Péter János dr. 
helyébe, akit tudvalevőleg a kézdivásárbelyi 
főgimnázium  igazgatójává neveztek ki, Albert 
Vilmos nagyszalontai állami főgimnáziumi  ta-
nárt nevezték ki rendes tanári minőségben. 

— Kineveseaek. A ker skedelemUgyi mi-
nisztérium vezetésével megbízott pénzügymi-
niszter Lázár Jenő és Sala Albert csíkszere-
dai m. kir. posta- és távírda tiszteket a for-
galmi és pénztári kezelés A) csoportjának Vil. 
fizetési  díjosztályába kinevezte posta- és tá-
vírda főtisztekké.  A magyar posták és távir-
ünk vezérigazgatója pedig Oegó Dávid csifc-
szeri-.lai posta éa távírda gyakornokjelöltet, 

tiszti tanfolyam  hallgatót a forgalmi 
r nztárl kezelés A) csoportjába gyakornokká 

K:iie\x-zte. 
Hymen. Dr. Hankó Domokos brassói 

U. közjegyzői helyettes, folyó  hó 5-én házas-
b ó l kötött Brassóban Szunyogszéki Vilma 

'«üuratanitónővel. 
Uaiáiosáaok. Dományáncz Bandi jog-

li ii'u uc folyó  hó 23-án 23 éves korában Csik-
.-«jiri „ii meghalt Az elhunyt szimpatikus fíatal-
Hiui-rt, ki a zene minden ágában ritka tehet-
ség volt, mélyen sújtott atyja, Dományáncz Pé-

sdijas p. ü. számgyakvrnokkáa zalaegerszegi 
p. ü. ig. melle rendelt számvevőséghez ki-
nevezte. 

— Aa ügyvédi pálya megnehezltese. 
Az ügyvédi szervezetmódositó törvényjavaslat 
a képviselőház előtt fekszik.  Ebból most már 
pár bét alatt kétségtelenül törvény lesz, mert 
hiszen Székely minÍBZter és Balogh államtitkár 
több izben kijeleutették, hogy ezt a kérdéBt 
i»*kintik az igazságügyi ÉB kultusztárca leg-
f0etcbb  B leggyorsabb megoldást követelő 
problémájának. Az ügyvédjelölti gyakorlat meg-
hossznbitására vonatkozó törvényjavaslat már 
beterjesztetett a képviselőházba. Ez az uj tör-
vény az ügyvédjelölti gyakorlatot két évvel 
meghosszabbítja s a gyakorlat megkezdését 
a doktorátus megszerzésétől teszi függővé. 
Akiknek tehát jogi vizsgái (szigorlat, alap-
állainvizsga, ügyvédi) vannak hátra, saját ér-
dekükben siessenek, inert az uj rendszer az 
egész vonalon a vizsgák anyagának megtizsze-
rezódését és eddig u- m ismert Bzigoruságot és 
precizitást hozd majd magával. E tendencia 
különben már is érezhető, mert a censorok 
lépten-nyomon fokozódó  követelményeket tá-
masztanak a vizsgázóval szemben. Ne áltas9a 
senki magát azzal, hogy a törvény méltányos-
ságot fog  gyakorolni, hanem fogjon  azonnal a 
készüléshez, amelynek egyedül célra vezető: 
időt, láradtságot és költséget megtakarító gyors 
és biztos módját .A jogi vizsgák letétele" c. 
munkában (IV. kiadós, negyvenedik ezer) ta-
lálja leirva Díjmentesen küldi dr. Dobó, Ko-
lozsvár, Bolyai-utca 3. 

— Vármegyénk aa Bmke jubileumán. 
Az Emke 25 éves jubiláris ünnepségein, me-
lyen a király személyét József  kir. herceg 
fogja  képviselni, vármegyénkből részt vesznek 
Gyalókay Sándor főispán,  dr. Oaal Endre vár-
megyei aljegyző, Botár Béla árvaszéki ülnök, 
dr. Ujfulusi  Jenő Csíkszereda polgármestere, 
l'álffy  András a Jegyzó-Egylet elnöke, dr. 
Hankó Antal, dr. Kovács Gyárfás,  Oláh Alajos, 
Kusz Sántba János és Fülöp Mór. Előrelátha-
tólag azonban még igen sok bejelentés lesz a 
vármegye minden részéből. Az országos ünne-
pélyen Magyarország és Erdély mindeu része 
képviselve lesz. 

— Értődte,m>  ugy a helybeli és vidéki 
kovács- és lakatos mestereket, hogy a bükkfa 
szénen kívül koksz elárusilással is foglalkozom, 
mely kizárólag nálam kapható. Karda Gyula, 
vegyeskereskedő, Csíkszereda, Mikó-utca. 2—10 

— Házasság. Kodor Gáspár madéfuivi  áll 
el. iskolai tanitó folyó  hó 27-én tartotta eskü-
vőjét Császár Nándor s. tanfelügyelő  és neje 
László Polixéna szép éa kedves leányával 
Erzsikével. 

— Magyar papirt. A kultuszminiszter a 
maga hatáskörébe eső összes hatóságoknak 
elrendelte, hogy az iskolai tan- és segédköny 
veket, tanári vezérkönyveket, csak, ha magyar 
papírra nyomják, fogja  engedélyezni. A papir 
magyar voltát a kereskedelmi mazeum fogja 
megállapítani. 

— A király. A budai várban a királyt 
Bzeptember végére, vugy október elejére vár-
ják Arról, hogy mely nap érkezik, még érte-
sítés'nem jött. Csak azt tudják, hogy hosszabb 
ideig marad Itt. Lehet, hogy a hadvezetőségi 
válság utolsó mozzanatai is Budapesten ját-
szódnak le. 

— a b Idén nem lesznek ellenőriéit 
szemlek. A honvédelmi miniszter rendeletet 
intézett az arra illetékes hatóságokhoz, amely' 
ben tudtul adja, bogy az Idei katonai legény-
ségi ellenőrzési szemlék nem tartatnak meg, 

— A városok segltese. A költségvetés 
törvényerőre emelkedése a városok számára 
is meghozta a rég várt állami segítséget. A 
belügyminiszter a belügyi tárca 19U. évi költ-
ségvetésében előirányzott három millió koro-
nából most kiutalványozott két millió koronát, 
tehát ugyanakkora összeget, mint a mennyit 
eddig is — 1909. és 19l0-ben — torditoilak 
a városok segitésere. Ez a kiutalványozó» 
nagy örömet szerez a városi tisztviselőknek, 
akik igy részükre megállapított segítséget az 
év elmúlt hónapjaira azonnal egy összegben 
kézhez kapják, a hátralevő hónapokra eső se-
gítséget pedig havonként előre vehetik fel. 
De ennél is sokkal örvendetesebb és közszem-
pontból nagyjelentőségű birt boz a kiutalvá-
nyozást kisérő miniszteri leirat. E Bzeriut a 
kormány a lehetőséghez képest mé; ez év-
ben törvényjavaslatot terjeszt be a törvény-
hatósági, valamint a rendezett tanácsa váro-

sok állami eegitségének végleges szabályozá-
sára. A fónmaradt  egy millió korona megsza-
vazott állami segítség hovafordításáról  is ez 
a törvény fog  intézkedni. Ezzel közéletünk 
egyik nagyfontosságú  kérdése: városaink pénz-
ügyeink rendezése a komoly megvalósulás stá-
diumába lép. A kormány az elmúlt évben öt-
szer koronát adott ily címen Csíkszereda vá-
városának. Ez évben is ennyit utalt ki. 

— Drágább less a szesz AZ 1911. évi 
XIV. t-cikk 8-ik §-ában foglalt  rendelkezés 
szerint szeptember 1-től kezdve a szesz után 
hektóliterenkint az eddigi 130 korona helyett 
150 korona adó lesz fizetendő.  Ilyképpen a 
szeszes folyadékok  literenkint 20 fillérrel  drá-
gulnak. Most jelent meg a pénzügyminiszter 
rendelete, mely szerint a meglevő Bzeszkész-
let Bzeptember hó 3-áig bejelentendő az illető 
pénzügyőri szakasznál. A rendelet nemcsak 
a kereskedőket, <fé  a magánosokat is érdekli, 
azokat uevezeteseu, akiknek szeszes folyadék 
van birtokukban. A rendelet szerint, ha az 
égetett szeszes folyadékok  Ös9zes készlete az 
1899. évi XXV. t-c. szerinti elárusitására, 
vagy kimérésre jogosultsággal biró személy 
birtokában van 10 liter, más háztartásokban 
pegi a családfő  birtokában 5 liter tiszta alko-
holt meg nem haladt, azt nem kell bejeleu-
teui. Ennél nagyobb készlet azonban okvetlen 
bejelentendő megadóztatás végett. A bejelen-
tést elmulasztókra magas bírságot fognak 
kiróui. 

— Éljen a hasasságtörés I A római fe-
ministák i muiry istenigazában meg akarták 
mutatni a világnak, hogy ők nem tréfálnak. 
Csakugyan uj rendet akarnak teremteni a tár-
sadalomban, amely homlokegyenest ellenkezik 
iiz ósdi világ fölfogással,  aminek a mai filisz-
turek bódoluak. Az olasz nők kongresszussá 
elhatározta, hugy követelni fogja  a házasság-
törés büntetésének teljes eltörlését, mert ez 
ellenkezik a szabadszerelem elvével. Az olasz 
feministák  most minden feminista  egyesület-
nek megküldik ezt a határozatot, igy bekö-
szönt a h^jos irás majd hozzánk is . . De 
azt hisszük, itt még n leglelkesebb feminista 
se fog  u hutározat pártjára szegődni. A femi 
niata lányok m-g éppen sehol se pártolják a 
javaslatol, mert ha ilyen elveket vallanak: ki 
az ördög veszi óket feleségül  V Már pedig egy 
férj  mégis többet ér, mint a feminista  elvek. 

— Törvény a tisztességtelen ver-
senyről. Tudvalevően a koalíciós kormány 
törvényjavaslatot dolgozott ki a tisztességte-
len versenyről, amely azonban nem került 
parlamenti tárgyalás alá. A jelenlegi kormány 
a törvényjavaslatot átdolgozta és minthogy az 
osztrák kormány is ilyen javaslatnak a be-
nyújtását tervezi, a két kormány egyes pon-
tok iránt közös tárgyalásokba bocsátkozott. 
A napokban a két kormány delegáltjai a m. 
kir. kereskedelmi minisztériumban ülést tar-
tottak, a melyen több pontra nézve megegye-
zésre jutottak. Igy remélhető, hogy ez a fon-
tos törvényjavaslat a jövő évben a parlament 
elé fog  kerülni. 

— Uj rend a szegények gyógyszer 
rendelésére. Gróf  Khuen-Héderváry Károly, 
inint belügyminiszter, megkereste az Országos 
Közegészségügyi Tanácsot az iránt, hogy az 
országos betegápolási alap terhére, valamint 
közkórházban való gyógyszerredelés és a ren-
delés ellenőrzésének módosítására nézve részle-
tes utasítást dolgoztasson ki. Az Országos 
Közegészségügyi Tanács a belügyminiszter 
megkeresésére tárgyalta ezt a kérdést és dr. 
Deér Endre előadása alapján kidolgozta a 
gyógyszerrendelésre vonatkozó uj utasítás ter-
vezetét. A szabályzat főbb  intézkedései a kö-
vetkezők : Az országos betegápolási alap költ-
ségére hatósági orvosokon kivűl csak a be-
lügyminiszter által megbízott magánorvosok 
rendelhetnek. Amennyiben az orvos olyan re-
c-pten rendelné a gyógyszert, amelynek a 
betegség neve, a beteg neve, kora és lakó-
helye feltüntetve  nincsen, ez esetben az ilyen 
recept árát az országos betegápolási alap még 
akkor sem téríti meg, ha a beteg utólag sze-
génységi bizonyítványt szerzett. Kivétel a sür-
gős veszély esete, ez azonban a recepten fel-
tüntetendő. Az országos lietegápolási alap és 
a betegsegélyező pénztárak költségére csupán 
érvényben levő magyar gyógyszerkönyvben 
és a hivatalos árszabályban foglalt  gyógyszerek 
rendelhetők Kivételesen gyógyszerkönyvben 

m foglalt  szerek is rendelhetők. A gyógy-
szerek és kötószerek rendelése csak a beteg 
rendszerek megvizsgálása után történjék. Tá-
vollevő betegnek gyógyszert rendelni, vagy a 

rendelést más gyógyszerrel beezerólnl tilos. 
Gyógy azerkülönlegeasógeknek, valamiatUVa-
lalos szereknek szó védj egyezett néven való 
rendelése tilos. Sebkezelési célokra.aetbwhe-
lyett benzint kell rendelni. 

— Poataügyaöksög Balánbányáa. Ba-
lánbánya telepen .Balánbánya" elnevécénél 
újonnan berendezett postai ügynökség műkö-
dését 1911. év Bzeptember hó 1-én Aegkeadi. 
Nevezett postai ügynökség kézbesítő köre Ba-
lánbánya telepre terjed ki. A postai ügynök-
ség ellenőrzés és leszámolás tekintetében a 
csikszentdomokosi posta és távírda hivatalhoz 
osztatott be és forgalmát  a csikszentdomokosi 
postahivatalhoz berendezett naponkint egyszer 
közlekedő gyalogjárit közvetíti. 

— jV//om  Uitvünltok  elemi  inbolui  ta-
nítók  rémére.  A vallás-  és közoktatásügyi  mi-
niszter ur 1910. évi 92005. számú rendélete 
alapján Lengyel Róbert kir.  tanfelügyelő  a vár-
megye tanítóihoz  felhívást  bw-sájiott ki,  melyben 
az „Osztálykönyv"  eimii és a népiskolai  rendtar-
tartási  nyomtatványok  összeállítását  tartalmazó 
munka beszerzését  melegen ajánlja. Ezen „Osztály-
könyv'  magában foglalja:  1. az osztott  és osztat-
lan lieti  órarendjet,  2. a népoktatási  teendők  pon-
tos határidő  nyilvántartását,  amely a tanítói  kart 
minden  tekintetben  tüzetesen tájékoztatja  is amely 
magában foglalja  az állami isktlai  igazgatás  ösz-
szes ügyeinek  alaki  és időbeli  ellátását  határozó 
120000—1910. sz. rendeletben  foglalt  összes ha-
táridőket,  !J.  az iskola  látogatási  naplót,  4. a tan-
évi adatok  naplóját,  3. a felvételi,  előmeneteli  és 
mulasztási  naplókat,  6. a beirt tanulók  betiisoros 
jegyzékét,  7. a statisztikai  kimutatást,  8. a más 
iskolába  járó növendékek  nyilvántartását,  9. az 
iskola  tanszemélyzetére,  a tanítói  ifj.  könyvtárra 
s az ifj.  egyesületekre  vonatkozó  nyilvántartásokat, 
10. az iktatót,  11. a leltári  naplót,  12. a szak-
leltárt,  1.1. a tananyag heti kimutatást  (szorgalmi 
és haladási  naplót),  tehát a tanítói  kar  e könyvben 
mindent  együtt  talál,  amire szüksége  von s a 
tanév végén az összes adatokat  együttesen  letár-
hatja s a könyvét  évről-évre  megőrizheti,  miáltal 
újból sok kereséstől  szabadul  meg. Az „Osztály-
könyv"  mór megrendelhető  Szvoboda  József  könyv-
ét papirkereskedőnél  Csíkszeredában. 

— Betratások. A csíkszeredai állami el. 
fiu-  és leány-népiskolában az 1911/12. tanévi 
javító- és felvételi  vizsgálatok szeptember hó 
4-én délelőtt 8-tól 11 óráig fognak  megtar-
tatni. A beiratások szeptember 5, 7, 9. nap-
jain lesznek, délelőtt 8—11 és délután 2—4 
óráig. Szeptember hó 11-én — ha alispán ur-
nák értesítése'addig megjön, hogy ahimUtyár-
vány megszűnt — a tanítás kezdetét veszi. 
Az I-EŐ osztályba iratkozó tanulók szülői; tar-
toznak igazolni azt, bogy gyermekeik a 6-évet 
betöltötték. 

— Tánoiskolai jelentós. Diószegi J. 
Sándor okleveles táncmester szeptember hó 
2-án kezdi meg » Vigadóban hat hétre terjedő 
tánctanfolyamát.  Beiratkozni lehet Szveboda 
József-féle  papirűzletben. A tanórákat kiseb-
beknek d. u. 5—7-ig, felnőtteknek  este 8—10 
óráig tart. Vasárnaponkint 8—'/«12-ig veadég-
estély, uraknak 1 korona, hölgyeknek 60 fillér 
belépti-díj mellett. Privát érát a nap bánziely 
szakában a tánciskolában, vagy privát hámál 
is ad. 

— SzerenOBÓUenaég Madaíalvan. Sú-
lyos szerencsétlenség történt Madéfalván.  Ku-
pac Antal csikcsicsói fuvaros  egy faragott  fá-
val megrakott Bzekérrel az áilomáahoz kanya-
rodott be a CSÍCBÓÍ országútról. Kozák Marci 
István baróti lakos a sebesen bajtó saekér 
elől az ut szélére tért ki, a szekér hátaó ke-
rekei azonban még itt is elérték s az üreg 
embert elütötték és pedig oly szerencsétlenül, 
hogy ugy a balkarját, mint a ballábát 3 4 -he-
lyen eltörték. Az állomásfőnök  Intézkedésére 
a szerencsétlenül járt embert vonaton a csík-
szeredai kórházba szállították. — Minthogy a 
kart, ngyBzintén a lábat is amputálni kell, a 
megsérült magas korára való tekintettel alig 
hisszük, hogy megéljen. A gondatlan keesis 
ellen az eljárást megindították és a helyszíni 
szemle, valamint a Bzemtanok vallomása alap-
ján fogja  az illetékes hatóság eldönteni, váj-
jon szándékosan avagy gondatlanságból oko-
zott sufyoB  testisértés esete forog-e  fenn. 

Betöréses lopás. Benedek Lajos tekerő' 
pataki hatósági erdőőr lakására folyó  hó 21-én 
fényes  nappal, mig a család minden «gyes 
tagja mezei munkával foglalkozott,  még eddig 
ismeretlen tettesek betörtek és 460 kanna 
készpénzt, mely kettős ládába volt elzárva, 
magukhoz véve elmenekültek, anélkül, hegy 
valaki észrevette volna. Benedek Lajos mikor 
a mezőről hazaérkezett, a bezárt ajtót ayitva 
és a ládát, melybe megtakarított pénze állott, 
feltörve  találta. Nevezetes a dologban, bogy 
az ellopott pénz mellett, mely egy bortttkba 
állót, még volt 120 korona, melyet a tolv^ok 
«tt hagytak. 
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ölti Szövetség azon kéréssel fordult  a közok-
tatásügyi miniszter úrhoz, hogy a tUzoltászat 
fontos  ügyének megismertetése, valamint a 
gyermekek s közvetve a nép érdeklődésének 
a tűzoltóságok szervezése és működése felé 
terelése céljából rendelje el az iskoláknak egy 
.tűzoltó nap" tartását. Tekintettel arra, hogy 
folyóiratunkban  a .tűzoltó nap"-ra vonatkozó 
anyagot is óhajtunk adni, felhívjuk  a hozzá-
értőkét, miként alkalmas költeményeket, fel-
olvasásokat, kis színdarabokat, dialogokatstb. 
beküldeni szíveskedjenek. A kiválóbb műveket 
kívánatra, szerényebb díjazásban is részesítjük. 
Cím: .Iskolai ünnepeink" szerkesztősége Ma-
rosvásárhely. 

Srdőőri és vadöri szakvizsga Brassó-
ban. Az erdóóri és vadőri szakvizsgák folyó 
évi október hó 16-án és az erre következő 
napokon az erdélyi részekben Brassóban, Nagy-
szebenben és Kolozsvárt a vármegye székhá-
zában délelőtt 9 órakor fognak  megkezdetni 
és folytatólag  megtartatni. Akik az erdőőri 
vagy vadőri vizsgát letenni óhajtják, az erre 
vonatkozó engedélyért a szükséges kellékek 
bírását igazoló bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványaikat,  folyó  évi szeptember hó 
30-áig ahhoz a kir. erdófelügyelóséghez  nyújt-
sák be, amelynek székhelyén vizsgát tenni kí-
vánnak. 

— A tanitok flzetesrendezese.  Zichy 
János gróf  vallás- és közoktatásügyi miniszter 
* kultusztárca képviselőházi tárgyalása alkal-
mával UiesBwein Sándor képviselő határozati 
javaslatát elfogadva,  kijelentette, hogy a taní-
tók tizetésrendezésének ügyében szeptember 
havában tanácskozmányt hiv össze. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter most a Tanítók 
Országos Szövetségének és az összes megyei 
tanítóegyesületeknek elnökségéhez meghívót 
intlzett és felkérte  azokat, hogy a tartandó 

— Tűzoltó nap. A Magyar Országos Tüz- tanácskozmányon magukat elnökükkel képvi 
_ .. . . • . > •• • i. < t > laipiia al»h seltessék. A meghívók most vannak leírás alatt. 

— Átlátszó Jevélboritekok. Átlátszó 
résszel ellátott levélboritékoknak használatai 
postán továbbított levelezésnél oz 1909. évi 
október hó 10-én kelt 62071. számú minisz-
teri rendelet szabályozza. Nevezett rendelet 
most ugy módosult, hogy átlátszó papirbetét-
tel, vagy vegyileg átlátszóvá tett résszel ellá-
tott borítékban feladott  küldeményt ajánlott 
levélben sem belföldre,  sem a külföldre  többé 
felvenni  nem szabad. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. A. Indokolás az, hogy több mint 15 éve 

a vármegye területéről eltávozott. Ingatlan-
tulajdon befolyással  nincs. Példaképpen fel-
hozott csak 11 év óta van távol, ennélfogva 
igényjogosultságát még nem vesztette el. Így 
szólnak a ma még érvényes paragrafusok. 

F O G O R V O S 

PERLJÓZSEF 
AMERICAN DENTIST 

szeptember hó 6-án Csíkszeredába érkezik. 

A községi jegyző urak 
figyelmébe! 

Az uj községi költségvetési nyom-
tatványok nyomás alatt vannak. 
Tiszteletlel: SZVOBODA JÓZSEF. 

Falura üzletvezetőnek kerestetik 
lehetőleg a z o n n a l i belépésre 

mészáros- és hentes-segéd. 
Ajánlatokat kér Krausz J e n ő 
kereskedő, Csikszentdomokoson. 

Sz. IÍI4-19II. végrli. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. S-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. évi V. 757. számú végzése következ-
teben dr. Dóezy Kálmán ügyvéd által képviselt 
lischwindt-léle szesz-élesztőgyár javára, 110 
korona 09 lillér s jár. erejéig 1911. évi julius 
hó 19-án foganatosított  kielégítési végrehaj-
tás utján lefoglalt  és 720 koronára becsült kö-
vetkező ingóságok ti. iu : lovak, kocsik stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kii. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  110 ko-
rona 09 fillér  tőkekövetelés, ennek 1911. evi 
január hó it-ik napjától járó 5"/t kamatai, ';a°/n 
váltódij és eddig összesen 59 korona 80 
fillérben  bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig végrehajtást szenvedő lakásán 
Csíkszeredában leendő megtartására 1911. évi 
Szeptember2-ik napjának d. u. 6 óraja ha-
táridőül kitiizetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t-e. 107. és 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén beesároti alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltalták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volua. ezen árverés 
az 1881. évi XI,, te. 120. <j-a értelmében ezek 
javára.is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 
. napján. 

1911. évi auguszlus hó 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. veiţreliujlu. 

14 lóerős benzinmotor dinamóval 
csépléshez kölcsön adatik esetleg 
eladó. Megtekinthető a Vigadó-
szállodában Csíkszeredában, -r, 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csikdiín-

falvi  közbirtokosság Csikmadaras II. rósz 
Dotnukpataki-a hajló Sugó nevtl erdejében 
törzsenkénti felvétel  utján 7186 in3-re 
becsült fenyőhaszonfa  tömeg értékesí-
tése céljából folyó  évi szeptember 
hó 9-én délelőtt 11 órakor Csik-
dánfalva  községházánál nyilvános szó-
beli és zárt Írásbeli versenytárgyalást 
fog  tartani. 

Kikiáltási ár 02.000 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 lO'o-át kitevő bánatpénzt árverési 
bizottság kezéhez letenni. 

Zárt Írásbeli ajánlatok az árverés 
megkezdése előtt adundók be szabály-
szerű bélyeggel és bánatpénzzel fel-
szerelve az árverési bizottság kezéhez. 

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

Az értékesítendő erdőrész a gyimes-
középloki vasúti állomástól miutegy •>'> 
ktu. távolságra fekszik. 

Csikdánfalva,  1911. aug. hó 16-án. 
Antal Dénes, Antal Gergely. 

I'irt. jcpvsíő. 2 - 3 

ISKOLAI TANKÖNYVEK 
minden iskolához, továbbá irkák, 
vonalzók, rajzeszközök, ironok, 
tollhegyek, tollszárak, könyvhordó-
szijak, táskák radirgummik, tusok 
és ténták stb. nagy választékban kapható 

SZVOBODA JÓZSEF-féle  könyv- és papirkereskedésben 
Csíkszeredában. 



35. ssAm. C S Í K I l a p o k 6-ik oldal. 

A g a z d á l k o d ó k ö z ö n s é g f i g y e l m é b e ! 

AZ IDEI TERMÉSBŐL ERDÉLYI UJ ROZS YETÖMACx 
K A P H A T Ó 

FEKETE TESTVÉREK hengermümalmi lisztraktárában, CSÍKSZEREDÁBAN. 

K A L M Á R é s E N 6 E L 
MOTOR- ÉS ŐÉPCYÁR 

B U D A P E S T 
farost  caUlár is iroda: Gyár: 

V.. Lipot-körut 22. VI., Üveg-utcza 19. 
Világhírű! Eredeti! „Benz"! 

Szivógázmotor telep. — A jelen 
koi legolcsóbb ilzeme. 

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

Elismert legjobb gyártmány. 
Ajánlja benzin-lokoruobilos eséplókészleteit, 
amelyek bámulatos egyszerű szerkezetűek. 

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

25—28 

(
DESZKA, PALLÓ, LÉC, (SYALULT PAPLÓ PESZKA ÉS (SEREN PA 

mindenfele  méretben és mennyiségben. 
• HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FŰRÉSZPOR 
I SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEH 
^ állandóan kapható: 

i Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész telepén. Tlil.El-'ON 19. 

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

(Háromszekmcgye.) 3-3 

B H = ! i e = = " 1 • 

O Jóforgalmu singes üzlete-
met elfogadható  felté-

Q telek mellett junius 1-től 

E L A D O M . 
« A bolthelyiséget a legjutá-
Sl nyosabb áron bérbeadóm a 

I Zakariás L. Antal, Szépviz. | 

M o d e r n kutépités. 
üj kutak épitését cementgyűrük-
kel, sülyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb súlyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, u-
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Egy vagy két gimnáziumot végzell jó 
családból való fiu  tanulónak felvé-
telik Veress Elek füszerüzletébc 
Csíkszeredában. 5-5 

Egy kétfogatú  fedelhs  k o c s i , 
hasznait allapotban eladó. Ér 
tekezhetni Orbán Józsefnel 
Csíkszeredában 

A VASLÁBI MÁRVÁNYBÁNYA 
É S - f c ^ w i r r p  a T=> 15. 1". 

e a A r v d m y a a y a g - á t és ir l tüjo.<3 
mlXLŐoögTl xamaxét 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 ó r s z á m r a is kapható. 3 -

E g y v a g y ké t ló u t á n való 
stráíszekér eladó. 

Megtekinthető a kiadóhivatalban. 

Pénzbeszedö felvétetik 
a Villanyos irodában. 

T O 
a. 

„Brassói Butorkészitő Iparosok 
Árucsarnok Szövetkezeténél" 

oloso és finom  kivitelben, 
jutányos ăroD, kedvezd fel-
tételek mellett kapható. 

Raktár készlet: hálók, ebédlők, uri-szobák 
és szalni-beremlezésekból; elvállal: tel-
jes lak-, középületi és komhahercndezé 
seket: készit: commers es kárpitos árukat. 

Költségvetés díjmentesen. 
(megtekintés vételkötelezettség nélkül. 

Kolostor-utca 36. Cell-palota. 
17 20 

ERTESITES! 
Van szerencsém a nagyérdemű kiizünséií becses liiry elmét folliivni, 
niiszcimi a R a k o c z i - u t c a 2 3 . sz a l a t t i s a j á t h a z a m b a n li-v-i 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó inunkak elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivtti-íiieii olcsó árak mellett pontosan elké-
s/.item K.ikiáinn tartok a mai kornak ine.'feleló.  mindenfele  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mituleiiki be:-;erezhesse szf.l.-síj.'letét  ép oly olcsó 
árban, mini bármely nagyobb városban. — T «válj'i.i tiuiatom még a 
melyen tisztelt Közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Yégiil a nagyérdemű közönség szives figyelmét  feli  ivom azou körül-
ményre, bogy a kocsik, valamint ininilen e szakba v. j>ó munkák 
javítását elvállalom. — Magamot a nagy érdemű közönség jói ml u-

latu pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tíszK lettel 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
( ' s i k s z e í v d a l m n . I í á k ó c z i - u l c a s z á m . 

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 . 

m 

m 
m ^ 

^ 
m 

É R T E S Í T É S I 
Van szerencséin u t. hölgyközönség szives tudomására liozni, 
Imjiy a miiül aeröm egy elsőrendű b esi diszítöiiövel szaporodott. 
Kizárólag a li é c s i és p á r i z s i mintára dolg zunk 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 ti) 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 ór iás i választék.— Mindennemű kézi-
munka diszek es 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 i t á s o k, úgyszintén 1 ó s z ő 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. hölgyközünség szíves párt fogását  kérve, tisztelettel: 

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

Vidéki meereodelesek gyorsan es pontosan eszközöltetnek 
immmwMXBBsi 

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

H B SZVOBODA JÓZSEF KÖNYV-, PA PIR-, RAJZ- ÉS IRÓSZERKERESKEPÉSÉBEN,  CSÍKSZEREDÁBAN. B H 



8-ik oldal. % C S Í K I L A P O K 35. uám. 

F I G Y E L E M ! 

h É Mm n OftttETTAPAPUSOK  CSAK AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓDIAK. 4» I l t ^ ^ l . 1 1 ' * 
* >: OVAKOD'UNK cRTEKTFI-EN UTÁNZATOKTÓL! >: 9 flmLBtPE-gffln. 

Az amerikai poroellán-puder esak akkor 
vaiodi ha TES szóval van ellátva, kap-
ható 6-fele  szinben 3 és 5 koronás dobo-
zokban. Folyékony YES-PUDER (Liquid-
Pouder) ára 4 kor. Nappali krém ara 3 K. 

A Orand Fayence szappan a legjobb 
a világon, ára csak 1 korona SÓ fillér. 

Kapható: FEKETE VILMOS illatiitr- éi pipere-Bzletében. CiikucrttL 
Postai megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

43—52 

FIGYELEMRI: 
olcsó munka m-m mindig olcsó, inert sokszor csalódik nz ember 
benne es :il;l:or késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  elli. mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Kgyuttal tudatni kívánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol 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 általain javított órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: 
BREZINA F. órás. ékszerész és látszerész. Csikszereda. Kossuth L.-utca. 

4-52 
Óraláncok, gyűrűk, fülbevatók,  szemüvegek ói hömórók állandóan kaphatók! 
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HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓ! 
Építési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-ntca 48. szám alatt nagy épitési anyagraktárt rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési 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. Nad fűzve  stakaturokra es egyéb fák  eltakarásara. Valódi aszfalt 
fedillemez  többféle  minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Asifalt  elszigetelő lemez es kaiu-uk-a-zf  dt nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátranv es carboliiieiiin fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Albestt pala igen köiinvü és tartós. Teljes lii-le.-eket elvallalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, 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 -SO—1-1*1. l"_»l>. I ÖO—"J 00 3 (H) és 4 IK) méter átmérőjű kutak-
hoz. ezek készítését is elvállalom sűlysztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  sziliben, betoncsövek, hidak es átereszek készítése. Beton- és mdkőlépcsök, szí-
nes járda es burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató és etetfivaluk  min-
den nagvsághan. Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatét lemeiek. Kemény- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beinti- és cemenlipar-vállalat, gi'anit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítési- stb. stli. 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: 

Nagymihály Sándor építész, Csikszereda. 
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Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, júétvágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

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

ZF'őra.lctá.r C s i k v á r m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, C s í k s z e r e d á b a n . 

Dréher-féle  poharas sör — naponkén t friss  c s a p o l á s — 
csakis Lénknél a Hutter-szálloda kávéházában 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 
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I J ^ l e t á t l i e l v e ^ é s 
Van szerencséin a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-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 melleit. — Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A n. é. közönség szives párliogását kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csikszereda 
I M l l c i - t a t r a , i e . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzet t segéd azonnal felvétetik. 
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Corona nyersolaj-motorok, tnrbina-

telepek, teljes Diapi, íelmaps és 

sima őrlő malom taoderák. 

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! 

É r t f s i t é s l  ^ a n S í ! e r e n t ; s ® m Csíkszereda város és vidéke nagy-1 érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 
Csikszeredaban a Kossuth Lajos-utca 9. szám (Luk&os Juliska 
bérpalota) helyisegében egy teljesen uj modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktáron tanom a legkényesebb igényeknek meg-
lelelo összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u. m.: szalon-, ebédló-
es hálószoba berendezések, valamint vas- és rézbutorok a legjobb gyárt-
mányú. hajlított és borszékek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
ebédlő díványok, valódi lószőr- és afrik  madracok jutánvos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék' 
párok 0—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az ösBzes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész-, 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és' 
central bobbín varrógépek diszes kivitelben is. a legjutányosabb árak 
mellett, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
den árfelemelés  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
parakhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök 
Elvállalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó munkálatok jutányos árért Baját miihelyeimben 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  kéri 
Ackermann Ignátz asztalos, kárpitos és dlszitö, Csikszereda. 

Főraktár Gyergyószentmlklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 
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jHosszurovó Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható ^ ^ ^ 
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UyoMtott Sirobo4» Jöuaf  kOuynyoMfUjibu,  Ceikueredábu, 1811 




