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Megnyitó.*) 
„Az ifjúságnak  legnagyobb érdeke, 

hogy erőit s tehetségeit kifejlessze  s e 
réven boldog s munkaképes életnek vesse 
meg alapját. Ez a föladat  isteni törvény 
s isteni hivatás is." E szavakkal indul el, 
Melyen Tiszlelt Közönség és Kedves Ifjak, 
;i mi ifjúságunknak  sokaktól irigyelt lapja 
uj evi útjára. A nagy magyar filozofus 
püspöknek ritka erős szónoki nyelve eze-
ket az igéket vési oda a .Zászlónk" hom-
lokára, hogy lássa meg és hallja meg és 
vésse szivébe minden magyar ifjú:  az ű 
hivatásához nagy odaadás és lelkesülés 
kell, az ö feladatának  megoldására kitartó 
munkával és törékvö iparkodással kell 
fölfegyverkezni.  De amit ez iparkodásban 
különösen hangsúlyoz a lánglelkü Pro-
hászka. Kedves Ifjak,  az, hogy azt senki 
helyettünk el nem végezheti. Ha vannak 
is segítőink, irányitóink, oktatóink, de 
önmagunk neveléséről s tehetségeink tu-
lajdonképeni fejlesztéséről  csak ott lehet 
szó, ahol a gyermek, az ifjú  önmaga kezdi 
a föladatot  látni és belátni, ahol önmaga 
fogja  és kezeli magát, szóval, ahol a ne-
velésben önmaga szerepel mint első, ön-
tudatos, készséges tényező. 

Ilyenforma  gondolatoknak volt nem 
régen is alkalmam kifejezést  adni s örö-
mest ismétlem azokat egy nagy ember 
tekintélyének súlyával most, ez ünnepies 
pillanatban, amikor e fényes  uj palotában 
először ad nyilvánosan életjelt magáról' 
ifjuságunk  „Önképzőköre." Hiszen az ön-
képzésnek, a tudatos önművelésnek arany 
igéi ezek. 

Vajha minden ifjú  megértené és meg 
fontolná  mélységes tartalmukat! Hiába az 
iskola minden törekvése, ha magunk 
őszinte nekilendüléssel nem akarunk. — 
Az emberi lélek nem grammofon,  amely-
nek üres lapjára belebeszélhetünk akár-

') Elmondotta Kádir Ferenc fógiinn.  tanár, a 
esikaxerrdal főgimnázium  Ö.iképzökürének október 
6-ikl diszgyQlésén. 

mit. Élő valóság az, melynek arra való-
ságait csak megindítják külső eszközök, 
de igazi fejlődését  magának kell mun-
kálnia. 

Ennek az egyedül gyümölcsöző /ma-
gunk-müvelésének, ennek a semmivel 
nem pótolható autodidaxisnak kertje, al 
kalmas tere a mi „Önképzőkörünk," 
Mélyen Tisztelt Közönség, amely ime 
ma, e gyászos emlékű napon lép a nyil-
vánosság elé. 

Mintha küzdelmes nemzeti multunk 
tragikuma kisértene abban is, hogy anii-
kornekünk az ép említettem okból örülnünk 
kellene, sajgó érzések töltik el keblünket. 
Hiszen igaz: agg Kliónak érctáblája vé-
sése közben sokszor tolult könny a sze-
mébe. De sötétebb szomorúság sose ülte 
meg a lelkét — bár voltak nekünk Mo-
hácsaink s bukott el nem egyszer Rákó-
czias ügyünk — sose ülte meg a lelkét 
sötétebb szomorúság, mint ma, mint okt. 
6-án. Fáj nekünk, hogy gyászkeretes a 
kép, melyet bemutatunk. De a fátyol  alatt 
ott van a nemzeti szin, az emlékezés me-
lanchóliájába belerezdül egy-egy zöngéje 
a jövő reményének. Egy két vonása a 
mai nap historikumának ifjú  lelkek derű-
jén szűrődik át és azért kedves lesz, azért 
— bizton hiszem — jóleső öröm birto-
kában távozik el e szerény diszgyűlés 
végén a Mélyen Tisztelt Közönség, mely 
szives megjelenésével a 13-ak örök em-
lékének is áldozott. — Nem nagy stílű, 
amit adunk. De az „Önképzőkörnek," az 
iskolának nem is célja tapsok kultusza, 
nagy méretű müvészkedések produkálása. 
Egyszerű, meghitt családi ünnep ez. S oly 
jól esik érdeklődőket látnunk itt. Oly jól 
esik családi ünnepünkön képviselve látunk 
a szülők nagy sokaságát, hacsak pár tag-
gal is. Mert bizony, Mélyen Tisztelt Kö-
zönség család és iskola, szülők és nevelők 
elvégre is egymásra vannak utalva, egy-
más kiegészítői. S nem volt a pedagógia 
művelői között tán soha általánosabb az 

óhaj, mint ma, hogy a nevelés nagy és 
fontos  munkájának e két egyformán  lé-
nyeges faktora  közelebb jöjjön egymás-
hoz. Hogy a rideg közönynek az a vas-
tag khinai fala,  mely a társadalmat, a szü-
lőket az iskolától, az iskolai élet minden 
megnyilvánulásától elzárja,leomoljékvégre. 
Hogy mi sok minden sajnálatos követ-
kezménye van e semmi alapon nem he-
lyeselhető ferde  állapotnak, hogy mennyi 
mulasztás terheli e tekintetben a társa-
dalmat, mennyi az iskolát, most nincs 
módunkban lejtegetni. 

De hogy a helyzet tarthatatlan, hogy 
az iskola és szülők közötti viszonynak, 
kapcsolatnak — melyet talán a viszony-
talanság szóval lehetne ma legtalálóbban 
jellemezni — közvetlenebbé, bensősége-
sebbé keil lennie, mutatják azok a re-
formtörekvések,  amelyek erre vonatko-
zóan kivált nagyobb városokban — mond-
hatnók — hetirenden vannak. Ankéteket 
tartanak a nevelés legaktuálisabb problé-
máiról a szülők bevonásával. Szülők fo-
gadására külön termet nyit meg minden 
újonnan épített iskola. És sok-sok egyéb 
uton igyekeznek összevezetni azt a két 
legtestvéribb és sajnos igen sokszor mégis 
idegen nyesegetőjét, ápolgatóját ifjú  haj-
tásoknak, akiket a próza nyelve tanító-
nak és szülőnek — tágasabban iskolá-
nak és társadalomnak nevez. 

Hogy e tekintetben egészségesebb 
közszellem alakuljon ki nálunk, igen al-
kalmasoknak látom én erre ilyen és ha-
sonló üléseinket, ünnepélyeinket. A nevelés 
szempontjából igen előnyös, hogy az a 
tanuló, az a pirkadó gyermeki lélek, bár 
ünnepiesebb órákban, egy levegőt szívjon 
vezetőit megértő, őket ertekelő s velük 
együttérző szülőivel. A nevelő-oktatás 
munkája korántsem ismeretek elsajátítta-
tása csápán! Az érzületvilág izgékony ta-
laja az, ami, ha kapálatlan marad, sok 
gazt terem, de ha együttes, szociális ér-
zések izzó kohójában salakjától megvál. 

nagy tetteknek, erkölcsi jellemnek lesz me-
leg ágya. Az olyan iskolai ünnepély, 
amelyen szülő és tanító erkölcsi alapon 
nyugvó, humánus érzések láncával egy-
befűzött  barátokként borongnak a múl-
ton, építgetik a jövőt s gyönyörködnek 
egyúttal a tanítvány, a gyermek szárny-
próbálgatásán, a legideálisabb előkészítője 
annak a jobb világnak, amikor szülői ház 
és iskola, nagymegértőn egymást valóban 
támogatják, hogy közös fáradozásuk  gyü-
mölcsében egykoron nagy legyen közös 
örömük is. 

Ilyen gondolatoktól eltelten üdvöz-
löm én örömmel a megjelenteket és ké-
rem szives körzemüködésüket e jelzettem 
gyümölcsözőbb közös iskolai szellem ki-
alakitásására és kérem erkölcsi- és mert 
az „Önképzőkör*-nek anyagi gondjai is 
vannak, és mert a jutalom reménye erős 
rugója volt és marad kivált az ifjúi  mun-
kásságnak — alkalomadtán kérem ez if-
júsági kör részére anyagi támogatásukat is. 

Ezzel „Önképzőkörünk" első diszgyfi-
lését megnyitom. 

Október 6-án. 
Most 62 éve . . . 
Tizenhárommal szaporította a bakó 

u nemzet vértanúinak gazdag sorát. 
Hiába keletkezik uj szellemi áram-

lat, -hiába kfttfluihflmtl  tűnő idő.* 
messze multat: az aradi Golgotha em-
léke elöragyog s a tűnő idők fátyolén 
még dicsőbb a vértanúság. És igy is 
marad időtlen időkig. Annak a tizen-
háromnak emléke a nemzeti szabadság 
fájának  élő rügye s soha se kislelküsöd-
jünk azon, hogy a vértanuk kultusza 
gyöngülne ebben a szecessiós kozmo-
polita világnézletek korában; 

Mert nem gyöngül. 
íme nebány jelensége: 
Kiss Brnöuek, Schweidel Józsefnek, 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
B. Ilonkához. 

Aki az ember ujját Bebzi meg 
Az ilyen lányok nem kegyetlenek. 

Találjon fel  iţ|at vnlami mást 
Jobban tanulja meg a gyilkolást. 

Ha nem látszik a seb, mit kése vág 
Csak akkor oszt majd életet, halált; 
Később: lehet nem la soká talán 
És akkor lesz Magácaka nagy leány. 

(Gyenes-Díás). Mátrai Ferenc Bila. 

ta«» u r 1 * t í 1 . . . 
Kötik  Földes  Zoltán. 
Attila levele Xrrlnhe*. 

Édes  Errial 
Csodálkozom, Testvér, hogy a .Hetilap" 

clmil újságban közzétett cikkelyem megdöb-
bentett írod azt is, hogy: .remélem azonban, 
az idó, mely mindent elfeledtet,  a visszatet-
szést, melyet a közlemény mindenfelé  okozott, 
megszűnteti". 

Krósen kételkedem, bogy modern, gondol-
kodó tanitók körében elitéltek volna a miatt, 
mert én Is uembaazálltam a csiki inkáraátus 
felfogással,  mely a tanítót még mindig haran-
gozó csimaszból tanító-cserebog árrá alakult 
káut'ramnak nézi. E pontnál, tanító testvérem, 
emlékeztetlek • Budapesti Hírlapban vezető-
cikkely gyanánt megjelent közleményre: .Heg-

történt valóban"... Ugyebár, szükséges mégis 
a küzdelem, a nekiszánt bus csata, hogy egy-
részt öntudatot öntsttnk alvó seregünkbe, más-
részt e sereget serkentsük (elkelteni jogáért'/! 
Hogy megtörjük a túltengő alázatot; teremt-
sünk önérzetes viadalban megbecsülést és igaz-
ságot. 

Bocsás meg, Ervin szókimondó va-
gyok — Te szemforgató  vagy. Ama kartársak 
közül való vagy, akik félnek  a közvélemény-
tói, mely viharként zudul ellenünk: „Hallgas-
sanak, elég jól vannak!*... Te ijedŐB vagy, 
mint a havasi csikó, amely délcegen halad a 
maga utján, de menten megriad, ha egy csil-
logó is sikongó automobil bukkan fel  előtte. 
De vigasztalódjál, vannak nálad színeskedőb-
bek is. Olyanok, akik otthon a hetvenhetedik 
pokolba küldözgetik a felsóbbséget  a nyomor 
miatt; azonban, ba ugy kívánná valamelyik 
„felettes",  még a cipőjét is készségesen ki-
subickolná... A Sipulusz vegetáriánusa jut 
eszembe. Ez a földszinten  a növényevők esz-
ményképe volt, a pincében pedig igencsak 
hozzálátott a szalonnához I... Bub rosa: a leg-
radikálisabb busevó volt... 

Nem becsületesebb magatartás-e, ha a fel-
sőbbeknek megadjuk a tiszteletet, őszintén és 
készségesen; e mellett azonban — szintén 
nyíltan és igazán — jogaink védelmére kelünk 
és igazságos elbánásért folyamodunk?  Mert 
én, Ervin, őszintén és odaadólag tisztelem elöl-
járóimat, mert meggyőződésem szerintők, kü-
lönböző mértékével a hatalomnak, Istent kép-
viselik. Mindazonáltal ez a tudat korántsem 
gátolja Bzabad mozgásúmat a tanítóság anyagi 

helyzete érdekében. Sót vallásos életnézetem 
erósit e küzdelemben, mert ha Isten az Igaz-
ság Lelke, akkor csak jóságos akarattal gyá-
molítja ügyünket... Mivelhogy beismert valóság 
a néptanítók középfokú  képzettsége, intelli-
genciája és munkájának fárasztóvolta  és nem-
zetfenntartó  fontossága.  Követelésünk tehát 
igazsággalteljes, midőn emez iskolázottsághoz, 
értelmességbez és munkához mért Hzetést kí-
vánunk. 

Édes Testvérem, azt gondolom, hogy Csík-
ban még a Bzolgaság szelleme kisért. Mert 
rettenetes jelenség az, hogy a midőn az egész 
ország tanítósága gyűlésezik és határozatokat 
hoz, sót hatással vannak a köztörvényhatósá-
gokra; amikor mozgalmuk eredményeképpen 
csaknem az összes megyék és nagy városok 
elismerik a tanitók igazát és feliratot  intéznek 
az érdekünkben a kormányhoz éB a képviselő-
házhoz ; midőn a nagy agitáció sikare abban 
nyilvánul, hogy a miniszter ankétet hív egybe 
lizetésrendezésüuk ügyében: — akkor a csiki 
tanitók közül többen, szemükfehérjét  muto-
gatva, indiguálódva mordulnak rám. A helyett, 
bogy az egész országban, Csíkon kívül min-
denütt elismert és társadalmilag istápolt moz-
galomhoz szívvel-lélekkel csatlakoznának. A 
helyett, bogy az akciót, mely már a siker elsó 
lépcsőjéhez segített, diadalra segítenék! — De 
azért, Édep Ervin, tudom jól, bogy e szem 
forgatók  közül egy sem fogja  visszautasítani 
a özetésjavitást; sőt amikor gátfekvésük  da-
cára megjön a nagy siker: ők lesznek azok, 
akik még a csizmájukat is lehúzzák, hogy 
eleve oda érhessenek a gőzölgő fazékhoz.  Pe-

dig, Krvin (Téged is beleveszlek), mi a har-
cosok, elóre felhívunk  Titeket, hogy: hanem 
vettetek részt a küzdésben, az osztalékról 
mondjatok le I Becstelen eljárás: a tűzvonal-
ban küzdőket gyalázni, komprommittálni éa a 
ránk csaholók előtt farkatcsóválva  bókolni és 
végül mégis a csatanyert sereghez simulni és 
az eredményben osztozni. Erre van egy jó 
magyar szó, Ervin. 

Te nemcsak mint kolléga, hanem mint 
unokatestvér is irai hozzám. .Azzal, hogy fel-
tárod a nyilvánosság előtt anyagi állapotodat, 
Bzégyenbe hozod a családunkat". Ervin, hidd 
el, ez álszemérem. Ha családi viszonyainkat, 
intimitásokat, bűnöket éa takargatni való rém-
Bégeket (ha volnának I) vinnék a szőnyegre, 
rossz volna. De szegénységünk nem szégyen. 
Szégyene mindenesetre a tényezőknek, kik 
nyomorkodni hagyják ezt a tisztes testületet. 
Egyéni helyzet bemutatása — érdeke a köz-
nek. Mert a legerősebb bizonykodáB sem ér 
semmit, ha a közönség nem lát példákat, ese-
teket, melyek hűségesen illusztrálják a siral-
mas valót: a kar helyzetét. Egy osztály hely-
zete egyesek anyagi is erkölcsi szituációjának 
összetétele... Különben sem szégyen a sze-
génység az egyénre és a családra, ha nem 
bizonyos cél szolgálatában tárul is fel.  Hanem, 
igenis, szégyen, Edes Ervinem, ha valaki ta-
kargatja a szegénységet; módot, gazdagságot 
igyekszik mutatni, holott sok a baj és mind 
bokros; ruhára, ékszerre költi pénzét, ahelyett, 
bogy teBtét és egészségét Jól konzerválná s a 
világra fUtyUlne;  és ha tem akaija belátni a 
„Bokát akar a szarka"... él „addig nyújtóz-
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Leiningen Károlynak szobrát ebben az 
évben leplezték le. 

Tavasszal országos ünnepek között 
Szolnok város hazafias  felbuzdulásából 
a hösök bősének, Damjanics Jánosnak 
lovasszobrát leplezik le. 

Az aradi szabadság téren áll a nem-
zet legmonumentalisabb szobra, Zala al 
kotása. 8 ehhez a szoborhoz micsoda 
mélységes kegyelet vezet. Ott a tör-
vényhozás, melynek küldöttségét a kép 
viselóház elnöke vezeti. Arad minden 
kor a honfi  kegyelet zarándok helye 
lesz s nekünk a nagy időkre kővetkező 
generációnak megadatott élni, bogy pár-
tus tusák nélkül, fölolvadva  a legma-
gasztosabb hazafiúi  kegyelet tiszta ér 
zésében a gyászünnepbeu részt vesz 
egységeseu a magyar nemzet Megada-
tott élnünk, hogy ugy mint Simeonnak, 
aki égi kegyelemből láthatta az Üdvö-
zítőt, mi is látjuk az iţj történelmi idők-
nek elkövetkezését, hogy a harcmező 
hősei, majd vértanúi a történelem táv 
latán megnőnek, mint Csaba királyfinak 
égürben Küzdő harcosserege. Mitlioszi 
alakokká finomulnak,  hogy példájuk, 
nemes önfeláldozásuk,  hőslelkük elviiá-
gositson, tündöklő fáklyafényt  szórjon 
a nemzeti érzés növelésére, ápolására. 

Ha látták ezt most hatvankét év 
elótt azok a nagyok, ezek a dicsők, 
ezek a vértanuk, — akkor a hitóhoz 
amint tették is — fölmagasztosult  leiek-
kel léptek. Űrökre tanítást adni egy 
nemzetnek, a legnagyobból: hogyan kell 
a hazáért meghalni, — micsoda nagy 
dicsőség ez . . . 

Nem haltak ők meg! — dalolja ró-
luk a költő. És igaza van. Hazafiúi  lé-
lekkel csak egy óhajtásunk legyen, hogy 
válságos időben adjon a magyarok Is-
tene ismét olyanokat, milyeneketa nem-
zet virradásán adott e kis maroknyi 
nemzetnek. 

Nehézségek az iskolai beiratkozások 
körül. 

Nem tudom más helyen igy van-e, de mi 
nálunk nagyon nehezen megy és sok kelle-
metlenséggel is jár a beiratkozás. 

Szeptember 10— 15-ig mindig iratkozunk, 
reggeltől estig várjuk a tanuló sereget s még 
is alig mutatkozik egy néhány. 

15 én d. e. 8 órakor, mikor a tanítást meg 
kellene kezdjük a 280—300 tanköteles gyer-
mekből alig van beiratkozva 10—15 s ezekből 
ú 3 - 4 van jelen. 

kocljál"... kezdetű szólásmondások igazságát és 
végnélküli zavarokba kergeti házatáját. Csu-
pán azért, hogy egynehány Üresfejű  utána bá-
muljon és Cifra  Miranda meg Páva Marcsa 
elismeréssel adózzanak. Mert a higgadtak, az 
okosak nem gúnyolnák az egyszerűségért . 
Kiles Krvinem, csak lássa és tudja az egész 
világ az én szegénységemet; netn szégyenlem, 
cs:ik legyek becsületes, józan, müveit és — alá-
zatos... 

Aki engem csak a fényért  becsülne: annak 
a barátsága ugy sem ér egy „pityókát". S ba 
nem maradna számomra senki más, csak az 
Isten, (I elég lenne nekem. 

Még egyet, Drága Ervinem... Ne bidd azt, 
hogy én magamért küzdök. Nálam megelége-
ilettebb ember aligha van. Akik ismernek, jól 
tudják. Te is tudod. Én a tanitóság közérde-
kéért faradok.  Mert, hiszen, jómagam még 
krumplin éB megélnék, zúgolódás nélkül s há-
lát adnék Istenemnek. De a kar anyagi hely-
zetét feltétleuül  emelni Bzeretném, mert: a 
képzettségünkhöz képest kijáró dotáció jog 
szerint megillet; — mert: csak rendezett álla-
potú tanítói kar töltheti be nagy hivatását, 
nyugodtan odaadólag csak ilyen munkálhatja 
a népkulturát; — és mert: a szükséges tekin-
tély alapfeltétele  manapság a tisztességes 
fizetés. 

Még azt is elárulom, Ervin, hogy az én 
Jövedelmem éppen nem a legsilányabb. A leg-
több kartáreé gyengébb. Én talán mitsem nyer-
nék a lizetésrendezéssel. Küzdök — szolida-
ritásból, szeretetből I 

Isten Veled Ervin I Máskor ne írj ilyeneket, 
mert megharagszom. 

Csókavár, 1911. október hó. 
Ölel szeretettel: AUilm. 

Igy tehát nincs mit tenni, meg kell indul-
junk a sok kellemetlenséggel járó sétára, a 
be nem iratkozott tankötelesek összeírására. 

Bizony Bok belyen nem igen kedves a fo-
gadtatás azért, bogy a „tanitók miért szedik 
ilyen hamar a gyermekeket", de hiába nekünk 
rendelik, pedig szívesen elengednék az ilyen 
házalást. 

Helylyel, helyijei akad egy-egy okoskodó 
atyafi  vagy veszedelmes szájú néne, aki bi-
zony szembe száll a tanító úrral s megmondja 
aini lelkén fekszik,  mert neki még szüksége 
Vini gyermekére s mivel ilyen korán amúgy 
sem adja iskolába, azért ne is merészelje fel-
írni (t. i. a statisztikai lapot, intőt kitölteni) s 
mert .még a hó nem esett le s a jubok és 
marhacskák sem rekedtek le a havasról". 

Hiába is magyarázza a tanító az iskolázás 
szükségességét, a rendet, pontosságot ó nem 
enged az övéből » igy sok belyen félóráig  is 
el kell kérdezgetni amíg bevallja az iskolás 
gyermekét s esetleg aláírja az intőt. 

Természetesen a 11—12 évest nem igen 
tartja tankötelesnek, mert már felhasználhatja 
maga mellett faragottfa  hordásra vagy elsze-
gődteti inasnak, a 13-14 éves leánykáját pe-
dig küldi feltétlen  Pestre szolgálni. ( Ezért van 
nálunk cseléd hiány!' 

Négy napi vegyes társalgás, házalás után 
befejezve  a kijelölt utcákban levó be nem irt 
tankötelesek számbavételét, sajnos meglepő az 
eredmény;, mert szeptember l'.t-én még a köz-
ség feléből  nein iratkozott volt be 140 min-

ugy is van, de ennek nem a pénzkezelő 
az oka. 

Most pedig megkérlek kedves községem, 
meg ne bántódj, hogy e sorokat megirám, de 
minket tanítókat ne hibáztass, mert mi köte-
lességünket tudjuk és végezzük is, de polgá-
raid is legyenek pontosabb és figyelmesebbek 
az iskolai beiratkozások körül, mert rend a 
lelke mindennek. Gábor Gyula. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Október 6-lka a osikszeredai fő-

gimnáziumban. Városuuk közönségének ta-
lán eszébe se jutott volna, hogy az aradi örök 
életű halottak emlékezetét még fel  is lehet 
újítani, ba gimnáziumunk ifjúsága  kegyeletes 
percekkel nem áldoz a magyar nemzet nagy-
pénteki mártírjainak. Igy azonban a Hargita 
aljából is vitt el egy két hangot a madéfalvi 
turul sikongó bugása abba a nagy mélabús 
muzsikába, melynek hangjai igy ősztájt egy 
nemzet fájó  sóhajából rakódnak össze Arad 
vértől áztatott sikja fölött.  Erról tanúskodik 
alábbi értesülésüuk. Üuuepet ültünk: szerényt, 
családiast, lélekemelőt. DisztermUnk széksorain 
ugyan nagyobb számú érdeklődő közönséget 
szerettüuk volna látni, de az érdeklődés igy 
is az ünneplők lelkes csoportjában az ifjúság 
nemes ambícióját kielégítő módon nyilatkozott 
meg s köszönetünket feiezzük  ki mindazok-
nak, kik megjelenésükkel ünnepélyünket még 
iinpozáusabbá tették. A változatos műsor sok 

dennapos és isin. növendék és ezen kívül volt'érdekességgel kiuálkozott B a Hatal önképző 
kereskedő-tanonc! köri gárda ezen első fellépésével 

tatta, hogy méltó a somlyói nagy 
38 irva harmincnyolc iparos 
tanköteles, amelyekből 4—5 jár a gazdasági 
ismétlő iskolába, a többi az iskola mellett, 
mert nincs tanouc-iskola. i Különben a beirat-
kozások még mindig folynak'. 

A tanítók által elvégzett házalás után kez-
dődik a dolog nehezebb fele  a tanítók szen-
vedése. 

Megindulnak az esküdtek és egy-egy teher-
hordó, a büntetés és zálogtárgyak szedésére. 

Ekkor hallanád szegény tanító mint hull 
az áldás a fejedre  s hogy dicsérnek atyádfiai 
a kedves látogatásodért. 

Szidják kegyetlenül a tanitót iskolástól sót 
még az esküdtet is. 

S akad olyan kemény májú atyafi  is, kitől 
az esküdt csak szépen kéri a zálogot s ha 
akar és neki ugy tetszik megengedi, hogy egy 
használhatatlan rozsdás fejszét  elemeljen, mert 
erélyeskedni nem mer s nem is tanácsos s 
igy a kellemetlenségek elkerülése végeit egy 
házzal tovább áll s majd meglepi máskor, mi 
kor bátran vibeti a gazda honn nem létében a 
Bzekérkötó láncot. 

Ha nehezen is megy a záloglás mégis van 
egy kis eredménye, mert indulatba hozza a 
haragos asszonyokat az iskolába a tanítókhoz, 
nem gondolva, törődve azzal, hogy a tanítás 
foly  s ilyenkor a tanterembe bemenui nem 
szabad. 

A beiratkozást idóböz, órához kiitui nem 
lehet, mert mindez nálunk nem szokás, hanem 
tanítás közben is el kell fogadni  a néniket, 
mert hanem liaza megy még nagyobb harag-
gnl, azt állítva a tanító nem irta be a gyer-
mekét s akkor megy a panasz mindenfelé. 
Náluuk ez dívik. A példa vonz! 

Hogy mily nehezen megy a beiskolázás, 
ÖBBzeirás, beiratkozás igazán elszomorító, pe-
dig e miatt későre tudunk hozzáfogni  a ren-
des tanításhoz. Rajtunk nem múlik I Mindeze-
ken lehetne segíteni, csak akarat kell. 

A rendes és pontosabb beiratkozásra már 
rég feltalálták  az orvosságot, amelyet ha nem 
használnak a tanügy kárt szenved, a baladás 
nem lesz kielégítő, de akkor ne a tanítóba ke-
ressék ám a hibát. 

A be otm iratkozott tankötelesek összeírá-
sával, vagy mint itt mondják házalással is 
más embereket kellene megbízni, mert az ez-
zel járó nehézségek nem ápolják a szülő és 
tanító közötti belső szoros viszonyt, bizalmat, 
szeretetet a még kevésbbé emelik a tekintélyt. 

Amúgy is kijut az oroszlán rész a jóból 
akkor, miilón a havi iskolai mulasztókat kimu-
tatjuk, mert a mulasztás is megdöbbentő. 
<Egy-egy tanévben osztályonkint 1200-1300 
félnap  is van s ebből 700 -800 igazolatlan). 

Utólag megjegyzem én sziveBen elenged-
ném a be nem irt tankötelesek összeírásáért, 
házalásért járó napidijat, a 4-4 fillérrel  együtt, 
n Tt ízt amúgy is nehezen, 5—6 kérésre 
fizeti  ki a pénztáros, azt mondja niocs pénz 
a kasBzába — a tanítóknak — s lehet, bogy 

i megmu-
őshüz s a 

közönség bizalmát méltán kiéidemelheti.—A 
Himuusz lélekemelő akkordjainak elhangzása 
után Kádár Ferenc, az önképzőkör vezető ta-
nára, lép a közönség elé s mondja el megnyi-
tóját, melyet lapunk más helyén egész terje-
delmében közlünk. Utána Baky József  és Za-
kariás L. VIII. oszt. tanulók hegedű duettjük-
kel mély ünnepi érzést szántottak az ünnep-
lők lelkében. Az ekképpen preparált lelkekre 
nagyon jól hatolt Baky József  VIII. o. t. sza-
valata: a „Rácltel siralmáé nak ügyes, meg-
kapó, eleven megjelenítése. A lelkekben tá-
madt vegyes érzelmeket ezután az ünnepi 
szónok, Karda István VIII. o. t. vezette, s az 
elmélkedő lélek gondolatait terelte uj mezőkre 
s rövid de velós beszédében fájó  retuinisceu-
ciával mutatta meg, hogy .Magyarnak lenui 
fájó  gyönyörűség!" Még zúgott a taps, midón 
lmecs Ákos és Zakariás Bálint VIII oszt. ta-
nulók a „Tavasz elmúlt" akkordjaival — szép 
zeuekisérettel — percekig lebilincselték a kö-
zönség tigyelmét s méltán kiérdemelték annak 
zajos tapsát. Midőn a lelkek ilyetén módon 
hangolva voltak, lépett Be»e János VIII. o. t. 
az emelvényre. Feszült figyelemmel  csüngtek 
szavain, melyek festettek:  képeket, október 
ti iki képeket. Felolvasásában a fájó  reminis-
cenciák balk zenéje szólt s késóbb „szép jö-
vínkbe vetett szebb reményeink" viharos lel-
kesülése: „Magyarnak lenni büszke gyönyörű-
ség!" A felolvasás  alatti áhítatos csend las-
sankiut tapsá viharosult. Még Zakariás B. VIII. 
o. t. szavalata volt hátra. Mély érzéssel, meg-
kapóau adta vissza Váradi: „Tizenhárom"-ját. 
Szavalatát, mely a lelkekben mélyen szántott, 
egy ügyesen előadott ljuartette követte, me-
lyet szintén taps-vihar honorált. A Szózat ün-
nepi hangjainál oszlott szét a közönség s re-
méljük kedveB emlékekkel gazdagodva is. So-
kan fosztódbatiak  meg egy kedves ünnepség 
lélekemelő jeleneteitől. Talán azért, mivel ün-
nepségünk hir hullámai el sem jutottak min-
denüvé. — Más alkalommal talán még többen 
szerencséltetnek meg látogatásukkal. 

— Kineneséa. Püspök ur őnagymeltósága 
Xántus Dávid csikszentdomokoBÍ állami tani-
tót a csiktaplocai róm. kath. elemi népiskolá-
hoz rendes tanítóvá kinevezte. 

— Házasság. Perényi Péter báró dr. folyó 
hó 5-én házasságot kötött Künnle Katussal, 
szentkatolnai KUnle Tivadar dr. és neje Gidó-
falvi  Ilona leányával Sepsiszentgyörgyön. 

— Mozgósítási rendelet. A háború ve-
szélye — mely ugyan, amint a legújabb távi-
ratok mutatják távol van — mozgósítási ren-
deletet szült. A miniszter a következő körren-
deletet küldte Bzét a városokhoz és megyék-
hez: A belügyminiszter körrendeletben felhívta 
a vármegyei és városi törvényhatóságokat, 
hogy a fennálló  gyakorlatnak megfelelően  a 
közös badsereg, valamint a magyar királyi 
honvédség kötelékéhez tartozó azoknak a vár-
megyei éa városi tisztviselőknek névjegyzékét, I 

akiknek állásaira a jog- és államtudományi 
tanulmányok bevégzésének igazolása megkí-
vántatik B akiknek az 1902. év folyamán  eset-
leg elrendelő mozgósítás egész tartamára pol-
gári alkalmaztatásukban való meghagyása a 
közszolgálat érdekében elkerülhetetlenül szük-
ségesnek mutatkozik, a szokásos minta sze-
rint külön a közös hadsereghez és külön a 
honvédséghez tartozó egyénekre nézve két-két 
példányban azonnal állittassék össze s a név-
jegyzékek másodpéldányait legkéBŐbb novem-
ber 20-ig minden sürgetés beváráBa nélkül ter-
jesszék fel. 

— A kolozsvári üzletvezető Hadé-
falván.  Jármay Béla a máv. kolozsvári üz-
letvezetője külön vonatja a mult héten Madé-
falván  járt. Kíséretében voltak Váczy István 
főellenőr  és Balló József  brassói forgalmi  fó-
nök. Jövetelének célja a pályaudvar megvizs-
gálása volt. Ugyanis a máv. a pályaudvart 
kibővíteni szándékozik. Jármay az esti személy-
vonattal Brassóba, onnan a gyorssal Kolozs-
várra utazott. 

— Féláru Jegyek Igazolványai. Az állami 
és törvényhatósági tisztviselők, a községi és 
körjegyzők, a rendezett tanácsú városok tiszt-
viselői, a nem állami tanszemélyzet, továbbá 
az állami és törvényhatósági nyugdijasok fél-
árujegy váltásra jogosító arcképes évi igazol-
ványai a jövö 1912. évre leendő érvényesítés 
végett az államvasutak igazgatóságához (Bu-
dapest, Andrássy-ut 73 75. sz.) már beküld-
hetők, legkésőbb azonban december hó 31-ig 
okvetlenül beküldendők. Azoknak az igényjo-
gosullaknak, kiknek a folyó  évben arcképes 
évi igazolványuk még nem volt, a jövö 1912. 
évre azonban ily igazolványt szerezni kíván-
nak, az igazolvány kiállítást ugyancsak a feni 
jelzett időben kell kérelmezniök. Különösen 
figyelmeztetjük  az érdekelteket, hogy az iga-
zolványok érvényesítéséért és az ujak kiállítá-
sáért járó 2 korona kezelési illeték magyar 
királyi poslabélyegekben (léhát nem okmány-
bélyegekben) rovandó le. A postabélyegek a 
beterjesztendő kérvényre vagy névjegyzékre 
felragasztandók.  Készpénz vagy okmánybélyeg 
kezelési illeték fejében  el nem fogadlalik.  — 
A kérvények és a hivatalok részéről beterjesz-
tendő névjegyzékek az előirt záradékkal és a 
hivatali pecséttel látandók el. Hz alkalommal 
a nyugdíjasokat arra is figyelmeztetjük,  hogy 
a kérvényeiken a lakhelyükre illetékes közigaz-
gatási halóság által igazoltatni kötelesek, hogy 
seminifele  díjazott tisztséget vagy fizetéssel  járó 
hivatalt nem viselnek. 

— Ipari kihágások fóruma.  Az ezídén 
életbelépett kihágási bíráskodás a hatóságok-
kal egysorban szerepel ajl ipari és gazdasági 
közérdekel képviselő egyes területeknek és 
bizottságoknak is és pedig vádemelő, indítvá-
nyozó és fellebbező  hatáskörben. Mivel az er-
ről szóló rendelet az 1884. évi XVII. t.-c. ál-
tal alkotott és több Ízben hatóságoknak dek-
larált ipartestületeket ezúttal mellőzte, az Ipar-
testületek Országos Szövetsége ma fölterjesz-
tést intézeti a kereskedelemügyi miniszterhez 
annak érdekében, hogy az ipari kihágási eljá-
rásban hatósági szerepre hivatott úgynevezett 
szakképviselők közé pótlóan az ipartestületek 
is fölvétessenek. 

— 1912-ben megmarad az finnepek  ed-
digi rendje. A pápa Őszentsége 1911. augusz-
tus 31-én jóváhagyta a S. Congregatió Con-
sili-nak azon javaslatát, amely szerint az esz-
tergomi bíboros hercegprímás kérésére Ma-
gyarországban az 1912. évre az ünnepek régi, 
illetőleg rendje magmaradjon. 

— Iparosképző tanfolyamok.  A kereske-
delemügyi miniszter ezen a télen is rendez a 
brassói állami faipari  szakiskolában tovább-
képző tanfolyamokai  építőiparos, faiparos  és 
fémiparossegédek  részére. A beírásokat az in-
tézet igazgatósága már megkezdte és naponta 
eszközli. A tanfolyamok  tantárgyai ipari szak-
rajz. mértani és szabadkézirajz, ipari számtan, 
Qgyirálytan és könyvvitel. 

- Nagy takarniánylnség az Alföldön.  A 
Hortobágyon seregestöl pusztulnak az állatok 
az éhség miatt, mert a legelök teljesen kiég-
tek, szálas és vetett takarmány pedig nem ter-
mett. A takarmányinség oly nagy, hogy a hor-
tobágyi állatorvos hirdetményben figyelmez-
teti a gazdaközönséget állatainak táplálására, 
nehogy azok az éhségtől pusztuljanak el. 

— Az erdélyi szén. Egy angol pénzcso-
port tárgyalásokat folytai  az erdélyi homoród-
völgyi barnaszén-területek megszerzése céljá-
ból. Ha a tárgyalások sikerre vezetnek, az an-
golok H o m o r ó d v ö l g y és Románia között vasúti 
összeköttetést létesitnek, hogy a homoródi 
szénnek állandó elhelyezést biztosítsanak. Ezt 
a vasutat személyszállításra is berendezik. 

— A népfelkelők  Jelentkezése elmarad. 
A hivatalos lap vasárnapi száma a m. kir. hon-
védelmi miniszter körrendeletét közli, amely 
szerint a m. kir. népfelkelők  időkszaki jelent-
kezése az 1911. évben nem fog  megtartatni. 

— Kitiltott tankönyv. A vallás- és köz-
oktatásagyi miniszter «Geografia  pentru scó-
lele poporale romane. Lucrata de D. Faegae-
raesan si S. Moldován professori  Braşov. — 
Editura lui H. Zeidner 1886« című tanköny-
vet, helytelen és szabálytalan meghatározásai, 
közjog- és alkotmányellenes tanításai miatt, a 
haza elemi népiskolákból kitiltotta. 
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— Megőrült segesvári Járázbiró Pár 
nappal ezelőtt Gagyi Dénes nyugalmazott se-
gesvári járásbirót a családja bevitte Kolozs-
várra, hogy ott súlyos idegbaját kórházi ke-
zeléssel gyógyítsák. A járásbirót a Vöröske-
reszt-kórházban helyezték el, ahol a legna-
gyobb gonddal ápolták az elmezavar küszöbén 
álló embert. A napokban súlyosabb tünetek 
mutatkoztak a betegen, melyek a vele szem-
ben alkalmazott bánásmód óvatosabbá tételét 
tanácsolták. Aztán teljes erejével kitört a sze-
rencsétlen emberen az őrület B a kórház ve-
zetősége meg is tette már a szükséges lépé-
i-eket, hogy az elmegyógyintézetbe elhelyez-
hesse. Hozzátartozói azonban megakadályoz-
ták a megtébolyodott járásbirónak az elme-
gyógyintézetbe való haladéktalan szállítását. 
A Vöröskereszt-kórház személyzete óvatosság-
ból rázárta az elmebajosra az ajtót, bogy 
egyrészt az egyedüllét megnyngtatólag hasson 
rá. másrészt pedig izolálja a veszedelmes em-
bert. A járásbiró egy órizetlen pillanatban fel-
szakította az ajtó reteszét s észrevétlenül ki-
szökött a pavillonból az utcára. A szökést még 
idejében észrevették s két ápoló utána futott. 
Az ápolók egészen a főtérig  kisérték az őrül-
tet, ahol az őrszemes rendór segélyével sike-
rült a főkapitányság  ügyeletes szobájába csalni. 
Ur. Szombathelyi Gábor li - tósági orvosi véle-
ménye utáu a szerencsétlen birót beszállítot-
ták az elmegyógyintézetbe. 

— Elszámolás. A csiki róm. kath. taní-
tóegyesület által rendezett tanszerkiállitás cél-
jaira és költségeire szívesek voltak adakozni 
a következő községek: Gyergyószentmiklós 
r.-t. vároa 100 kor. Csíkszereda r.-t. város 
60 korona. Csiktaploca, Csikcsomortán, Csik-
karcfalva  és Várdotfalva  községek 20 —20 kor. 
CsikcBobotfalva  község 15 kor. Csikjenőfalva 
10 kor. Gyergyócsomafalva,  Csikszentsimon. 
Csikzsögöd és Csikcsatószeg községek pénz-
tárai ö—5 kor. A kiállítás 270 látogatója kö-
zül, azok akik szíves adományaikat nem a 
perselybe adták, hanem a látogatási naplóba 
jegyezték be, a következők: Incze Domokos 
15 kor. Paál Gáborné, Bálint Lajos és Sass 
Antal 2 - 2 kor. Lengyel Kóbert, Agner Béla, 
Putyó Antal, Csedó István (Bánkf.)  Hollandé 
János, Zsögön Zoltánné, Bocskor Ilonka, özv. 
Kovácsné, Sipos Károly, Török Ferenc, Szabó 
György, Gyurii Ignác, Koncz István, Káduly 
Benjamin, Dr. Gnal Endre, Mészáros József, 
Gábosi Dénes, Köllő Kelemen, Székely Endre, 
Szabó Bálint, Gernárdt Anna, Lőrincz Sándor, 
Xántus Dávid, Lukács Vilmos, Barthos Sa-
rolta, Lőrinc János és Imre Jenő 1—1 kor. 
Wéger Jánosné, Ambrus Dénes, Ambrus Ju-
liska és Antal Pál 30—50 fill.  Dr. Élthes Zol-
tán, Bálint Alajoané, Bálint Alajos, Apponyi 
Lajos, Balog József  és Ferencz István -10—10 
fillér.  Gál Sándor 30 flll.  Zsögön Zoltika 20 
fillér.  Jánó István 10 fillér.  Egyesek adomá-
nyainak összege 55 kor. 20 fillér.  A persely-
ben talált összeg 25 kor. 96 till. Fennebb irt 
12 község adománya 275 kor. Ezekhez járul 
Vákár Lajos urnák árucikkekben adott 10 K. 
értékű adománya, valamint a csíkszeredai fú-
részgyár igazgatója K'ngwald urnák áldozat-
készsége, aki az elhasznált deszkákat és lé-
ceket a nemes célra ingyen adta. Egyéb be-
vételek éa netalán ezúttal befolyandó  adomá-
nyok, úgyszintén a kiadások ÍB később lógnak 
elszámoltatni. Addig is az itt megnevezett ne-
measzivü város, község, urak és úrnők fogad-
ják a kiállítás rendezőbizottaágának bálás kö-
szönetét. Zsögön Zoltán elnök. 

— Egy vidéki kisebb állomás pályaud 
varán történt Hosszabb ideig kellett a vonatra 
várakoznom, ezért betértem egy vendéglőbe. 
Egyszerre csak bejön egy jóképű, csizmás, 
mentés atyafi,  a mellettem lévő asztalhoz Ql 
és egy pohár sört rendel. 

A sört egy hajtásra kiissza, aztán ujat ren-
del. Félóra múlva már a kilencedik pohárnál 
tart Amikor a tizediket is megrendeli, a pincér 
nem tudja megállni, hogy ne mondja: 

— Ejnye, de jól tud uraságod innil 
A magyar ember ránéz a pincérre, aztán 

megvetően szól: 
— Hátha még nem volnék antialkoholista I 
— Automobil aaerenosótlenseg. Bras-

sóból jelentik: a tömöai orezáguton a napok-
ban Coroiaciam bukaresti automobil kereskedő 
automobilja felborult  ás tengelye eltörött — 
A tulajdonos, valamint a cbauffeur  kiestek az 
automobilból, azonban szerencséjükre az ijedt-
ségen éa néhány kisebb horzaoláson kivül 
egyéb bajuk nem történt. 

7- A jogi viaagák rendaaerváltozása. 
A jogi oktatás és vele a jogi vizsgák mai 
rendjének gyökeres reformja  kUszöböo áll. 
Balogh államtitkár már az ankét megtartása-
kor kijelentette, hogy ezt a kérdést tekinti a 
kultusztárca legégetőbb s leggyorsabb meg-
oldást követelő problémájának. Sót, bogy a 
reformterv  kivitele még gyorsabban történhes-
sék — annak rendeleti uton való életbelépte-
tésére is felhatalmazása  lesz. Az ügyvédje-
lölti gyakorlat megbosszabitására vonatkozó 
törvényjavaslat már beterjesztetett a képvi-
selőházba. Abból rövidesen törvény lesz, amely 
az ügyvédjelölti gyakorlatot két évvel meg-
hosszabbítja s a gyakorlat megkezdését a dok-
torátus megszerzésétől teszi függővé.  A kik-
nek tehát jogi vizsgái, (szigorlat, alap-állam-
vizsga vagy ügyvédi vizsga) vannak hátra 
saját érdekükben siessenek, mert az uj rend-
szer az egész vonalon a vizsgák anyagának 
megtizszereződését és eddig nem ismert szi-
gorúságot és precizitást hoz majd magával. 
E tendencia különben már is érezhető, mert 
a cenaorok lépten nyomon fokozódó  követel-
ményeket támasztanak a vizsgázóval szemben. 
Aki tehát csak teheti fogjon  a készüléshez, 
amelynek egyedül célravezető: időt, fáradsá-
got és költséget megtakarító gyors és biztos 
módját .A „jogi vizsgák letétele" c mun-
kában (IV. kiadás, — Negyvenedik ezer) ta-
lálja leírva. Díjmentesen küldi Dr. Dobó, 
Kolozsvár Bolyai u 3. 

— Telefon  az utoán. Marosvásárhelyről 
jelentik : Érdekes ujitás dolgában tett előter-
jesztést Bernády dr. polgármester a városi ta-
nácsnak. Azt indítványozta ugyanis, hogy a 
legnagyobb forgalmú  utcákon a gyalogjárók 
szelén telefonállomásokat  állítsanak tol, hogy 
a rendőrök sürgfis  szükség esetén segítséget 
kérhessenek vagy jelentést tehessenek. Tűz 
vagy más veszedelem esetén az utcai telefon 
állomás a nagyközönségnek is rendelkezésére 
állana. A tanács a javaslatot elfogadta,  úgy-
hogy már legközelebb a közgyűlés elé fog 
kerülni. 

— A villámhárító. Egy borsodmegyei 
nagyközségben községházát építettek. Amikor 
az épület elkészült, a tanács összeült és a fő-
bíró  javaslatott tett, bogy a községházára vil-
lámhárítót állítsanak föl.  Simán ment a do-
log. Sőt! 

Az egyik polgár fölállott  és ellenjavasl.itot 
nyújtott be, mely igy hangzott: 

„Fölösleges dolog emiatt költségekbe verni 
magunkat. Várjunk a villámhárítóval addig, 
mig szükség lesz rá." 

Az ellenjavaslutot elfogadták. 
— Harmaa ikrek. Esztolyka János ká-

szonimpéri füldinivest  a mult héten neje két 
leánnyal és egy tiuval ajándékozta meg. — 
A fiu  meghalt, ellenben a két leány egeszsé-
ges. Az ;i nyán egyáltalán nem latszik meg a 
három gyermek szülésével járó betegség. 

— Újított tiz paranosolat. Egyik elemi 
iskolánkban a napokban a hitoktato éppen a 
tiz parancsolatot hagyta fel  leckéül a gyere-
keknek s lelkükre kötötte, bogy a parancso-
kat nagyon jól megtanuljak. 

A következő vallás órán felszólít  egy gye-
reket, hogy mondja el a tiz parancsolatot. 

A gyerek pedig kisebb nagyobb ziikkenés 
után igy dolgozta át a felebaráti  szeretet pa-
rancsolatát : 

— „Szeresd felebarátodat,  mintha tennéd 
magadat..." 

— Nemzetgazdasági pazarlás. Az em-
berek némely kicsinyesnek látszó dolgot nevet-
séges színben látnak. Az ilyen kicsinyes dol-
gokat magasabb néző pontról tekintő és eb 
bői kifolyólag  megbecsülő embertársaikat vic-
celik. vagy fösvénynek,  zsugorinuk nevezik. 
Így történik meg aztán, hogy a legtöbb em-
ber szégyenletében sem takarékoskodik, csak-
hogy fukarnak  ne mondják. Ez pedig nemzet-
gazdasági szempontból és erkölcsi tekintetben 
is óriási kárt okoz. Itt van pl. a villamos lám-
pák fém-  vagy szénszálas égője. Ezek a reinek 
alkotások, ha a szálak kiégnek belőlük, a 
szemétdombra jutnak, holott bevásárlásuk elég 
sok pénzbe kerül Nem lehetne ezeket vala-
hogyan értékesíteni? Alig hisszük. Az emberi 
elme már sokkal nehezebb problémákat is 
megoldott. Várjuk e kérdésben a városi vil-
lamos telep üzemvezetőségének szakértői út-
baigazítói nyilatkozatát. 

— A cigány adója. A minap egy csa-
vargó cigány került a rendőrségre. 

— Miért nem dolgozol ? — kérdé tőle a 
kapitány. 

— Nágyserű, hát ásért, hogy ne kélljen 
kéréséti ádót flzsetni... 

— A gyufamonopolinm.  Mint egy kő 
nyomatos hírforrás  éltesül, a pénzügyminisz-
tériumban már hozzáfogtak  a gyufamonopo-
liumról Bzóló törvényjavaslat elkészítéséhez. 
Az illetékes ügyosztályok kétféle  tervezeten 
dolgoznak, az egyik szerint a jelenlegi gyufa-
gyárakat megvenné az állam, a másik szerint 
pedig a gyufagyártáet  éppen ugy, mint a szesz-
gyártást, kontingens szerint adná bérbe. A két 
terv természetesen még megvitatáa alá kerül, 
azután fog  csak Lukács pénzügyminiszter ez 
ügyben dönteni és valószínű, hogy a törvény-

javaslat a jövő év elején a képviselőház elé 
kerül. 

— Egy kis fólreértés.  Van Csíkszere-
dában egy elegáus aranyifjú,  előkelő, délceg 
megjelenésű, akinek azonban egy nagy bibája 
van: nem szeret fizetni.  Cipésznek, szabónak, 
divatárusnak tartozik évek óta és ha azt a 
bizonyos adósok feketekönyvét  megvalósítanák, 
ó volna az első helyen. — Tegnap délután a 
szabó próbált szerencsét az ifjúnál.  Az ifjú 
még nem volt odahaza s igy a szabó helyet 
foglalt  az előszobában. Félóra múlva belépett 
a nagyreményű ifju.  Amikor a szabót megpil-
lantotta, udvariasan kérdezte: 

— Kégóta vár, mester uram ? 
A szabó fájdalmas  pillantást vetett az if-

júra b keserű humorral válaszolt: 
— Már — hat év óta.. 
— Az anyós mint bontó ok. A m kir 

Kúria egy válóperben hozott legújabb határo-
zatában mindkét alsóbirósági ítélet megváltoz-
tatása mellett, a házasfelek  közötti házassá-
got a férj  hibájából bontotta fel,  kimondván 
ítéletében, hogy a férjnek  az a cselekménye, 
hogy a feleségét  anyósa bántalmazása elleu 
meg nem védte, a férj  terhére a háztartási 
kötelesség megsértését, a H. T. 8. §. a) pont-
jában meghatározott bontó okot állapítja meg. 

— Figyelem. Lapunk mai számához Mol-
dován Péterné nói fodrász  egy körlevelét mel-
lékeljük, melyet ajánlunk olvasóiuk figyelmébe. 

— Drótnélküli táviras. A hamburgi 
hajótulajdonosok egylete az 1U10—11-iki év-
ről nem rég közzétett évi jelentésében nagyon 
behatóan foglalkozik  a drótnélküli távirással. 
A jelentés utal arra, hogy a német kereske 
delmi hajóraj nagy mértékben használta ki e 
találmányt, ami már abból is kitűnik, hogy 
immár 139 drótnélküli állomás van német ha-
jókon és több teherszállítási hajóvállalat — 
habárosak kísérletképpen — is kezdett már 
ily állomásokat berendezni. Ez minden esetre 
bizonyítja, mily jelentőséget tulajdonítanak a 
drótnélküli távirásnak német hajózási körökben 
és mennyire buzgólkoduak a hajótársaságok, 
hogy ennek az utasokra, a hajóra és a rako-
mányra annyira fontos  berendezésnek hatását 
minden módon (okozzák. 

— Az ipari p&lya megkedvel tetése. 
Zichy János gróf  kultuszminiszter rendeletben 
felhívta  a tanfelügyelőket,  hogy figyelmeztes-
sék az összes állami és polgári népiskolák 
igazgatóit és tanitóit, hogy az iskolából kike 
rlilt ós tizenkettedik évet meghaladott liuk 
szüleit, hogy amennyiben gyermekeiket ipari 
vagy kereskedői pályára szándékoznának adni, 
azt jelentsék be az intézet igazgatóságánál. 
Az igazgatók pedig a kínálkozó tanoncot je-
lentsék be a budapesti ipari- és munkásköz-
vetitő intézetnek, mely díjtalanul és nagy 
gonddal igyekszik a tanoucokat Budapesten, 
esetleg vidéken megfelelően  elbelyezui. 

— Nem teheti. Esketi az anyakönyvve-
zető az uj párt s lelkükre köti, hogy tartsák 
be e >ymás iránti kötelességeiket, amely sze 
rint a férlinak  szent kötelessége az asszonyt 
megvédeni, az asszonyé pedig férjét  követni. 
Azonban alig hangzanak el szavai, a boldog 
inennyasszouy szomorúan kijelenti, hogy 
ezt nem teheti, s az urát nem követheti. 

Miért? kérdi csodálkozva az anyakönyv-
vezető — 

Mert a lérjem levélhordó. 
— A legelöbirtokossag költségvetése. 

Felmerült eset alkalmából elvi határozatban 
mondotta ki a földmivelésügyi  miniszter, hogy 
a legelőbirtokosság költségvetése nem igényli 
a vármegye közigazgatási bizottságának jóvá-
hagyását. A szervezetlen birtokosság ügyvite-
lei a községi elöljáróság díjtalan köteles el-
látni. A birtokossági követelés nem foglalható 
össze legelóalap elnevezéssel a községi költ-
ségvetéssel. 

— Papirostörúlközők az iskolákban. 
Kansasban a most kezdódó tanévben az ösz-
szes iskolákban papírostörülközóket fognak 
használatba venni, mert minden kísérletezés 
fényes  bizonyságot tett ezeu törülközők mel-
lett. — Az állam közegészségügyi hivatala 
két év előtt betiltotta az iskolákban a közös 
ivópoharak használatát és azóta az egész ál-
lamban megszűntek a dipliteria járványok és 
csakis szórványod megbetegedések fordulnak 
elő. Vasúti állomásokon tilos a közös ivó-
poharak használata, de eredményes is a tu-
berkulózis elleni védekezés. A papírtörülközők 
alig kerülnek többe mint az eddig használt 
törülközők mosatása. A hosszuk '/, m, széles-
ségük '/, m és nehéz, fölBzivóképes  selyem-
papirosból vannak készítve. Egy 1000 darabot 
tartalmazó tekercs ára a mi pénzünk szerint 
körülbelül 9 korona. Használat után a törül-
közőket elégetik. 

Éhezett és borbély akart lenni. De a bor-
bélyok nem akarták bekebelezni az .okleve-
les" uj kollégát... És ó sírva ment — tani-
tani . . . (Napihir az „Alkotmány'-ból.) 

Kénytelen volt, családja megmentése vé-
gett, diplomával, ipari pályára lépni. Az intel-
ligens tanonc csakhamar fel  is szabadult — 
(Napihir.) 

Van egy község (vagy talán nem ÍB egy). 
A fizetésüket  itt nem kapták ki rendesen a 
tanitók. Kénytelenek voltak nyugtáikat zálogba 
csapni kereskedők kezéhez . 

* 

Egy tanító pedig csak a minap panaszko-
dott ebben a lapban, hogy mily furcsa  módon 
egészítették ki a fizetését • 

Egyidóben egy székely faluban  voltam ta-
nító. Itt történt meg velem, hagy az — állam-
segélyem elévült!... U. i. az állam és egy-
házközség között iratváltás volt a miatt, hogy 
az állam fizesse-e  a lakbért vagy a hitközség. 
Maga a segély meg volt ígérve, — a fizetés 
kiegészítése. Nos, én vártam a fejleményeket 
Az lett belőle, bogy a buza-vona az egyik 
esztendőből a másikba terjedt át, amíg a do-
log elintézést nyert Ekkor azonban az állam-
kormány (elévülés cimén-e ? . . .) a részemre 
járó segélyt csak a második évre vonatkozóan 
utalta ki; az előző évit (mely a huzavona 
okából ki nem utaltatott) nem kaptam meg. 
S igy én csupán a hitközség nyújtotta évi 
száz koronát kaptam kézhez. A püspök ur szi-
ves jóságából, házi pénztárából és a segély-
alapból, még vagy 120 koronát kaptam. Ergo: 
abban az évben summa summárum kaptam 
cirka 220 koronát, mint tanítói fizetést. 

' F. 

Szemelvények az életből. 
A minap olvastam az újságban, hogy egy 

idősebb tanító — mozi-tulajdonossá lett. Nagy-
váradon állított mozgószinházat, mert úgy-
mond, hátha — így megél ? ! . . . (Egy tan 
szaklapból. A napilapokban is benne volt) 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermea" Magyar Általános Viltóüilet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti JelanUae 1 tőzsde-

forgalmiról  és péazplacirél. 
Budapest, 1911. október 5. 

Az a szinte pánikszerű mozgalom, melyet 
a tripoliszi kérdés az európai tőzsdéken és igy 
a budapesti tózsdén is, az előző héten előidé-
zett, az utóbbi napokban nyugodtabb felfogás-
nak aJott. belyet és az olasz-török konfliktus-
nak nem tulajdonítottak az európai békét ve-
szélyeztető jelentőséget. A budapusti tózsde 
különben is a háborns bonyadalmakkal szem-
ben aráuylag nagy ellenállóképességet tanúsí-
tott és az alacsonyabb árfolyamokat  a közön-
ség vásárlásokra használta fel,  ami az irány-
zat szilárdulását ereoményeztn éa ugy a nem-
zetközi, mint a helyi piacon az árfolyamok 
színvonala emelkedett A helyzetnek kedvezőbb 
megítéléséhez hozzájárult azon körülmény ia, 
bogy a pénzviszonyok a nemzetközi pénzpia-
cokon erősen javultak és a devizaárfolyamok 
az utóbbi napokban — az erős emelkedés 
után — visszamentek, amely körülmény az 
esetleg tervezett ujabb kamatlábemelés való-
színűségét erősen csökkenti. A newyorki tózsde 
irányzata is nyugodtabb volt és igy ez sem 
befolyásolta  kedvezőtlenül a szilárduló irány-
zatot. 

A helyzet kedvezőbb megítélése u vezető 
értékek közül leginkább a magyar hitel és a 
Rimamurányi vasmű részvények árfolyamában 
jutott kifejezésre.  Utóbbiakat a jó mérleg, na-
gyobb osztalék és a kedvező konjunktira ha 
tása alatt nagyobb tételekben vásárolták. — 
Egyéb bankrészvényeink, úgyszintén a Köz-
úti éa főleg  a városi villamos vasúti részvé-
nyek szintén jó keresletnek örvendtek. 

A helyi értékek egész sora iránt érdeklő-
dés mutatkozott és különösen számottevő ár-
emelkedést értek el a Magyar gázizzófény. 
Magyar általános és Salgótatjáni kőszénbánya 
részvények. — Kereslet mutatkozott továbbá 
Ganz-Danubius és Magyar cukoripari részvé-
nyek iránt, melyeknek árfolyama  az elmúlt 
héthez képest szintén jelentékenyen javult 
Beavatott oldalról igen keresettek voltak a 
Nasici tanuiugyári részvények. A többi forga-
lomba került papír nem szenvedett lényeges 
árváltozást. 

A sorsjegypiac változatlan. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Táactanilási  jelentés. 

Fodor Lajos okleveles láncmester, aki vá-
rosunkban 1895. év óta a csikmegyei polgári 
leányiskolában és a róm. kath. főgimnáziumban 
mindig nagy eredménnyel tanított, ez iskolai 
tanévben 1911. évi szeptember hó 25-én a 
tanítást megkezdette. 

Elemi iskolás-gyermekek a tekintetes igaz-
gatóság engedelmével délután 5—6-ig részt 
vehetnek. Beiratkozni a polgári leányiskolában 
az igazgatóságnál lehet. 

Privát órákat háznál is adok. 
Tisztelettel 

Fodor  Lajos, 
oklevelea táncmester. 

Lakása: Gáspár Józsefnél  a «Központi, kávé-
házzal szemben. 

*) (E rovat alatt köilVttekért nem (elelós a 
uerkesató). 



4-k oldal c s i k i l a p o k 4. 

Keresztes István gyergyóditról vas-, 
fűszer-  és vegyes-üzletében, azonnali 
belépésre egy első- vagy másodéves 

F I A T A L S E G É D 
alkalmazást nyer. — Az üvegezésben 
ha jártassága van, előnyben részesül 

E g y 14 é v ó t a f e n n á l l ó  h í r 
n e v e s j ó f o r g a l m n  v i d é k i 

f ű s z e r -  é s v e g y e s - ü z l e t 
e r ő s i t a l m é r é s s e l b i r é s j ó f o r g a 
l o m m a l , m á s v á l l a l a t m i a t t á t a d ó 
a z a z e l a d ó . Hogy hol ? arra nézve szí 
vesen ad felvilágosítást  a kiadóhivatal. 

Egy csinos fiatal  úrinő, ki a háztar-
tás minden ágába jártas házvezető-
nőnek ajánlkozik, magános úrhoz 
vagy plébániára. Válasz: „Barna" je-
lige alatt, gyimesi postahivatal. 2-3 

Az a m e r i k a i p o r c e l l á n - p u d e r 
c s a k a k k o r v a l ó d i b a a z a 

s z ó v a l v a n e l l á t v a , k a p h a t ó 
6- fé le  s z i n b e n 3 é s 5 k o r o n á s 
d o b o z o k b a n . F o l y é k o n y Y e s -
p u d e r ( L i q u i d - P o u d e r ) á r a 
4 k o r o n a . N a p p a l i k r é m , á r a 
3 k o r o n a . A O r a n d F a y e n c e 
s z a p p a n a l e g j o b b a v i l á g o n 
á r a 1 k o r . 5 0 flll.  — Kapható: 

FEKETE VILMOS, 
f/Jatazer-  éa pipere-űiletéfaen,  Csíkszereda. 
Poslai megrendelések pontosan eszközöllelnek. 17— 

I W e n e t r e n d , é r v é n y e s 1 9 1 1 . é v i o k t ó b e r h ó 1 - t ő l . 

ad. 952. á—1911 száin. 
H i r d e t m é n y 

A kereskedelemügyi m. kir. minisz-
ter ur folyó  évi szeptember hó 27-én 
kelt 53376. száiuu rendeletével a Héj-
jásfalva-csikgyiinesi  állami közút 87-88 
szakaszáu levő 21. sz. 4*0 m. nyílású 
Somlyó-patak hidnak kóaiépitméunyel 
es vasbetoii tedlappul való helyreálli 
tását engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálatok kivitelé-
nek biztosítása céljából az 1911. évi 
november hó lH-ik napjának 11 órá-
jára a csíkszeredai tn. kir. államépité-
szeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

Az alépítményre és vasbeton szer-
kezetre csak együttes ajánlat nyújtható 
be, azonban az egész hidnak vasbeté-
tes beton szerkezettel leendő megépí-
tésére is tehető ajánlat. 

A vonatkozó műszaki művelet az 
alulírott hivatalnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthető: ugyanott az aján-
lati költségvetés ivenkin' 50 fillérért, 
az ajánlattevők, akik a munkálat telje-
sítésére törvényes képesítéssel nem 
bírnak, tartoznak már ujáulatukban ké-
pesítéssel biró megbizo tat megnevezni 
es annak képesítését igazolni. Oly pá-
lyázók kik a kereskedelemügyi ininis-
terium, illetőleg a csíkszeredai állam-
épitészeti hivatal felügyelete  alatt mun-
kálatott még nem teljesítettek, tartoz-
nak szállító képességüket és megbíz-
hatóságukat az illetékes kereskedelmi 
és iparkamara bizouylatával igazolni. 

A versenyezni óhajtók felhívatnak, 
hogy a fentebbi  munkálatok végrehaj-
tásának elvállalására vonatkozó zárt 
ajánlataikat az ajánlati költségvetéssel 
együtt a kitűzött uap 10 órájáig a ne-
vezett hivatalhoz annyival inkább igye-
kezzenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  uem fognak 
vétetni. 

Az ajánlathoz, az ajánlati költség-
összeg 5 százalékának megfelelő  bánat-
pénznek az állampénztárnál, adóhiva-
talok, vámhivatalok, sóhivatalok stb 
történt letételét igazoló pénztári nyugta 
csatolandó. 

M. kir. államépitészeti hivatal: 
Csíkszereda, 1911. évi október hó 8 

Oda Székelykocsárd—Madéfalva—Brassó Vissza 

Szv. 
8016 
1—III. 

Szv. 
8002 
I—III. 

Szv. 
8004 
I—III. 

Szv. 
8006 
I—III. 

205 | 935 
2OO:80O| 
1051 646 

525 
5-31 

I 5-39 
__ 546 

jjj 555 
608 

609 
615 
6-22 
6-35 
645 
6-54 
7-01 
7-20 
7-35 

Szv. 
8014 
I—III. 

627 
633 
646 
710 
730 
739 
748 
757 
802 

Pap Domokos 
liivatul-főuok. 

820 
909 
916 
924 
930 
943 
952 

1CK>5 
102« 
1031 
1Q4I-. 
. j-'' 
1107 
1116 
U25 
405 

11-40 
11-47 
11-58 
12-08 
1219 
12-42 
1-00 

730 
1230 
959 
348 
920 

220 
255 
235 
238 
245 
257 

1004 
224 

830 
836 
842 
848 
856 
907 

615 
122» 
832 

Szv. 
8008 

III. 

Szv. 
8010 
i - m . 

_ j 700 
930 705 
1Î5 I 458 

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

1154 
1200 
1206 
1212 
1220 
1231 

335 
341 1 

346 
451 
459 
410 

g Indul Budapest 
nfugoli  p. u.-ról 

300 
305 
3~l 
351 
329 
356 
345 
355 
412 
435 
435 
503 
5ÎT 
5T5 
525 
535 
Ó4~ 
545 
555 
6fe 
613 
627 
640 
655 
706 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 

1000 
1006 
1017 
1040 
1059 
1107 
1116 
1125 
1130 

909 
914 
920 
930 
939 
946 
952 

1009 
1022 
1052 
1100 
1113 
1122 
112» 
1136 
1145 
1151 
1155 
1205 
1215 
1223 
12 6 
1247 

104 
115 
132 
138 
152 
203 
234 
245 
258 
313 
326 
334 
354 
400 
411 
432 
452 
500 
509 
518 
523 

1233 
1239 
1245 
1255 

104 
ÍM 
117 
133 
146 
206 
214 
227 
235 
243 
250 
259 
3U5 
309 
314 
324 
333 
346 
359 
414 
425 
442 
448 
503 
512 
555 
606 
6 2 
638 
6Şi 
65» 
7~y 
725 
735 
757 
815 
823 
832 
84i 
846 

413 
418 
424 
434 
449 
456 
502 
5 2 1 

534 
607 
615 
62? 
62? 
644 
61' 
7OO 
7Ö6 
7!ö 
718 
728 737 
750 
804 
8L6 

82» 
845 
851 
905 
914 
942 
953 

1007 
1024 
1037 
1045 
érk. 

Szv. 
8012 
1—111. 

832 
838 
844 
850 
858 
955 

600 
1217 

910 
9T5 
921 
931 
939 
946 
9Ş2 

1009 
1022 
érk. 

ind. Székelykocsárd 126, 130) érk. 
Marosnagylak 2. sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház 
Maroscsúcs 6. sz. őrház 
Maroskecze . . 

érk. Marosludas (129) ind. 

Szv. 
8003 
I—III. 

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

IÖÖ I 

ind. Marosludas (129) érk. 
I Marosbogát . . 

Kutyfalva  16. sz. őrház 
! Radnót 

Maroscsapó . . 
Marosugra 24. sz. őrház 
Kerelőszentpál 
Ny ár ád lő . . 

j érk. Marosvásárhely ind. 
! ind. Marosvásárhely . . érk. 

Marosvásárhely felsőváros 
Nagyernye 43. sz. őrház 
Sáromberke 
Gernyeszeg . . . . 
Körtvélyíája 49. sz. őrház 

— : Petele 51. sz. őrház 
— 1 Radnótfája  52. sz. őrház 
— crk. Szászrégen ind. 
— ind. Szászrégen érk. 
— j Idecsfürdő 

Marosvécs 
~ Magyaró 
f  Déda megálló 
= Déda 
=_ Ratosnya 
S, Szalárd 82. sz. őrház 
E i Palolailva 
< 'Bánffyháza  . 

Gűdemeslerliáza . . . 
— Maroshéviz (Borszckfürdő) 
— ! Galóczás 
— Várhegy 
— Ditró 
— 1 Szárhegy . . . 
— il érk. Gyergyószentmiklós ind. 

ind. Gyergyószentmiklós érk. 
Tekerőpatak 

— I Vasláb 
— ! Marosfő 
— 1 Csikszcntdomokos 
— I Karcfalva 

I Csikinadaras 
— 1 Csikrákos 
— érk. Madélalva 136) ind. 

150 
125j725 

420 
1246 
1240 
12S 
123 
12ÎÎ 
1255 

224 
1004 

1206 
1200 
U54 
U45 
U37 
1129 
1123 
1106 
1052 
1032 
1025 
1012 
1005 
958 
950 
941 
935 
931 
926 
917 
909 
857 
844 
838 
828 
8'0 
805 
750 
741 
724 
704 
652 
637 
623 
614 
549 
543 
533 
515 
450 
438 
428 
417 
410 

Szv. 
8009 
I—III. 

955 
935 

12% 
755 
749 
743 
737 
730 
718 

Szv. 
8007 
I—III. 

955 
545 

J2& 
10« 
1041 
1036 
1030 
1023 
1011 

Szv. 
8005 
1—III. 

720 

544 
212 
206 
200 
154 
147 
135 

Szv. 
8001 
I—III. 

730 
1230 
959 

Szv. 
8015 
I—111. 

657 
65Î 

6® 
633 
655 

10-55 
10-49 
10-42 
10-36 

•Sí  10-28 
1015 

f  Érkezik Bpesl ! 
nfugoli  p. u -ra 

1217 
600 

715 
709 
702 
653 
645 
637 
631 
614 
600 

Szv. 
8011 
I—III. 

—SUT 
903 
854 
838 
815 
804 
755 
743 
737 I 

1008 
1002 
955 
946 
938 
929 
923 
906 
852 
8<4 
807 
750 
743 
736 
728 
719 
713 
709 
659 
650 
642 
6 » 
614 
608 
555 
536 
531 
5"5 
SÍZ 
450 
430 
418 
403 
348 
340 

134 
128 
121 
112 
104 

1256 
1250 
1233 
1219 
1148 
1141 
1128 
1121 
1113 
1105 
1056 
1050 
1046 
1040 
1031 
1023 
1011 
958 
952 
942 
924 
919 
904 
855 
838 
818 
805 
749 
733 
724 
700 
654 
645 
629 
604 

554 
515 
535 
555 I 

619 
613 
607 
558 
551 
543 
537 
521 
507 
455 
448 
435 
428 
421 
414 
405 
359 
355 
349 
340 
332 
319 
308 
302 
248 
229 
224 
209 
'201 
145 
125 
112 

1256 
1242 
1233 
1153 
1147 
1138 
1122 
1058 
1045 
1036 
1026 
1020 

130 
200 

708 
740 

— crk. Gyimcs (136i 
— crk. Palanca (136) 

1143 
1255 

104 
115 
123 
133 
144 
206 
21« 
231 .: 
24J 
256 
310 
319 
329 
744 I 

4 00 
407 
418 
4-28 
4-39 
502 
5-20 

533 
550 
557 
605 
611 
619 
629 
640 
651 
701 
714 
721 
732 
740 
748 

808 
815 
8-26! 
8-35 
8-46 
908 
9-26 

856 
908 
érk. 

420 433 

440 
448 
454 
501 
510 
518 
528 
539 
552 
600 
613 
621 
629 

— 10-23 

<A J? 
o T 

O. N ~ O O 
« S . 

c 
640 640 1 — 

125 725 125 
612 
814 

612 

6-47 
6-55 
7-06 
716 
7-29 
7-52 í 
8.10 I 

ind. Madéfalva 
Csíkszereda 
ZsögödfUrdő  . 
Csikszentkirăly . . . 
Csikszcntimrc 35. sz. őrház 
Csikszcntsimon 
Csikverebes 
Tusnád . . 
Tusnádtürdö . . 
Scpsibükszád-Bálványosfüred 
Málnásfürdő 
Málnás . 
Sepsibodok . . . . 
Sepsikőrbspatak-Gidófalva 

érk. Sepsiszentgyörgy (134) . 
érOereczk (134)~ T 
ind. Sepsiszentgyörgy >134) 

Kilyén 
Uzon 
Kökös 
Prázsmár . 
Szászhermány . . . 

érk. Brasső (126, 137, 138) . . 

ind. 
ind. 

• érk. 

220 I 
1.13 _ 

ind. 
ind. 

, érk. 

. ind. 

350 
336 
251 
242 
235 
230 
217 
210 
155 
140 
123 
112 

1258 
1246 
1235 

727 
714 
637 
630 
623 
618 
604 
556 
541 
528 
514 
504 
452 
443 
433 

7-34 I 11-32 , — 

1219 
7-00 

érk. Budapest t p. (Nagyráradon át 126) . ind. 
érk. BDdapest l P. l- (MOH 41 126., 153). . ind. 
érk. Kolozsvár (126) . ind. 
érk. Predeál (126) . ind. 
érk. Bukarest ind. 

1218 
1210 
11-58 
11-46 
11-35 
1116 
1100 

820 
800 200 

906 

3-59 
3-51 
3-39 
3-28 
318 
2-59 
2-44 

I — 

9 » 
1220 
646 

1220 
750 

830 
743 

523 
510 

1000 
947 
901 
854 
847 
842 
832 
824 
814 
756 
741 
733 
722 
713 
705 

1014 
,01007 
•a 9-59 
" 9-48 
~ 9-39 
• 9-29 
^ 9-23 

9 05 
8-50 

Szv. 
8013 

I—III. 

1005 
952 
941 
933 
926 
921 
911 
903 
852 
841 
828 
820 
808 
756 
749 

— I — 4-39 

<=>•3 
m . 
_ a. 
a ~ 

"U ra 
e bi 

6-46 
6-38 
6-26 
615 
605 
5-46 
5-31 

820 
200 
906 

7-30 
7-22 
710 
6-59 
6-48 
6-29 
613 

349 
930 

V FIATAL, SZARAZ, KÜBIK-ÖL, TŰZIFA 
MEGRENDELHETŐ 

A KIADÓHIVATALBAN. I 



41. . c s i k i l a p o k -k olda 

0 
É R T E S Í T E M 

ugy :t helybeli és vidéki k o v á c s -
és l a k a t o s m e s t e r e k e t , hogy a 

BÜKKFA SZÉNEN KÍVÜL 
KOKSZ ELÁRUSITÁSSAL 

is loglalkozom, m e l y k i z á r ó l a g 
n á l a m k a p h a t ó 

KARD A GYULA vegyeskereskedő 
C s í k s z e r e d a , Miko-utca. 

m 
m 
KAUCSUK5AR0K 

Kádár munkás keieslet! 
A Szászrégeni Kádár Iparosok Termelő 
Szövetkezete mint az Országos Központi 
Hitelszövetkezet tagja Szászrégen 

keres gépekre és villanyerőre be 
rendezett üzeméhez némileg szak-
avatott kádár munkásokat, ugye* 
és szorgalmas erők jó keresetre teltet-
nek szert, áru feldolgozás  csakis fenyő 
fából,  bővebb felvilágosítást  — levéli 
leg is — a szövetkezet igazgatósága szí-
vesen ád. Tanoncok is kerestetnek. 

Épület- és bútorasztalos munká-
kat, száraz anyagból, jótállás mellett, 
csinos és tartós kivitelben elvállal 

NAGY ALBERT mnasztalos, Kászonajfalu. 
2 - 4 

Egy 3 szoba, konyha, kamra és ve-
randából álló lakás, szép gyümölcsös 
és veteményes kerttel és egy istálóból 
álló belsőség Főutcán örök áron eladó. 
Cím a kiadóhivatalban megtudható. t_;i 

Azonnali belépésre keresek egy kovács-
segédet, Bálint Molnár József,  Taplocza. 

Házeladás. 
Borszékhollósarkán, Klein gözliirészé-

vel átellenben, országút mentén (borszék-
tölgyesi állami útvonalon), négy lakrészes 
uj ház, 552 •-ölnyi telekkel eladó. Kan-
linnak, üzlethelyiségnek nagyon alkalmas. 
Az épülő nagy iparvasut végállomása a 
ház közelében lesz. 

Borszék, 19ll. október hó. 
Földes Zoltán, 

1—3 tanitó. 

LIXOIjKI'M. SZŐXYKÜK-
KKT ÚS Kl (i(iÖXVÖKKT 

ajánlja dus választékban, legujabb 
kivitelben, olcsó árak melleit az 

Í . E T J H Á Z 
Brassó, Búzasör 9. szám. 

Minták bérmentve beküldetnek. 
2 - 1 0 

Brassói férfi ruhaszövetek 
utolsó idény újdonságait 
privat vevők részére gyári 
á r a k m e l l e t t s z á l l i t : 

I E L L M A N N É S S P H I L 
brassói posztóraktar es szétküldesi üzlet 

B r a s s ó , Búzasör 8- szám. 
Minták kívánatra azonnal bármentve elküldetnek. 

I I Egy liter friss töltésű 
§ Kászoni Boldizsár-viz 12 fill. 
09 Repáti-viz . . . 12 fill. 

KászoniSalutaris-viz 14 flll. 
Hosszuasszói viz . 10 fill. 

á J l a n d . ó a . n . l i a . p t i a . t ó 
NAGY GYULA fűszer-  és csemege-

üzletében, Csíkszeredában. 2 

TISZTA HAVASI VIRÁ6MÉZ 
kilója 1 korona 40 fillér.  Kapható 
Xántus Dávid tanítónál, Taploczán. 

Kitűnő GÁZKOKSZ kénmentes 
mely alkalmas szobafütésre,  köz-
ponli fittesre,  kovácsok, szívógáz 
motorok, építőmesterek stb. számára 

kapható Bras sóban a 
VÁROSI LÉGSZESZGYÁR 

városi Irodájában, Kapu-u. 60. sz. 
Ugyanitt gázfőzök,  gázfürdő 
kályhák, melegviz automaták 
síb. állandó kiállítása és eladási helye. 

Hagy butorraktár Gyergyószentmiklóson | 
Csíki-utca saját ház és a Főtéren a Merza-féle  uj bolthelyiség. 

Teljes szolia-berendezések minden kivitelben. Iiáló. ebédlő, sza-
lon. iroda és uri szobák. Vas-, réz- és töltött bútorok. Toneth-
lé!e liajlilotl butorok kizárólagos raktára. Képek, líikrök. varró-
és dis/aszlalkák. Szobor virágállványok és 1111'ivirágok, gyerek-
kocsik. sodronv- és löllölt-inalracok. Fa-, rez-fii^ony-riKlak  és 
esztergálvns-ánik előnyös árak melleit. — I'011 tos és gyors 

kiszolgálás . — Teljes tisztelettel: 

1 - S T 1 V Ó T Ó y ^ T h ^ V Íadiszmü, bútorasztalos, 1 A-L W 7 ^) V f  A ^ / 1  esztergályos és kárpitos 
G Y K R G Y Ö S Z E N T M I K L Ó S O N . 

Modern kutépités. 
Dj kutak épitését cementgyirük-
kel, súlyesztő rendszerrel s kisza-
radt regi kutak lennebb súlyesz-
téset jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 2U-
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

ELSŐ M A G Y A R VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANGSZERGYÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
cs. és kir. uilvfiri  szállító, színházak, zenedék, hadtwre? stl». Rzállitój:i, a Kákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchid-u. 5. Gyár: Öntöházu. 2. 

Ajánlja a sajtit gyárában készült lm ros, vonón, fúvó  ús ütő 
hangszereit és uzok ulknlrészeit, (Jninttiszfik  hurokul. 

H e g e d ű k 3. 4. 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb íelsz-relés 
szerint. — T á r o g a t ó röpuíából. tijezüst billentyűvel és is-
kolával 30 forinttól  feljebb.  — H a r m o n k ó k legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkul 2.50. 3, 4. 5 írttól feljebb.  Különle-
gesség a« élhatign hangverseny hurmonikák, saját minták. 
STOWASSER a hangfokozo  gerenda feltalálója,  moly 
által bármily hegedű vagy gordonka jobb, erősehb és lá-
gyubb hangul nyer (biztos siker) hegedühe juvitásaul 4 frt 
H a r m ó n i u m világhírű legjobb gyártmány 65 íntól feljebh. 
J a v í t á s o k az ö»szes hangszereken kitlonlegc-» szaks/.erti 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljes felsse-
r e l é se előnyős (elteletek mellett. jutányos árban, elismert 
kittiuö minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

Magyaroraság legnagyobb vonós és. fúvós  hangszerek gyára általánosan a legszolidabb kis/ol-
I— gálásról elismerve. — Ár jegyiek kívánatra Ingyen és bérmentve. —20 

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

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

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

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

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel : 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csikszemlálmii, Rákóczi-iilca k2<J. szám. 

!l—2(i 

Í DESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PAPLÓ DESZKA ÉS GERENDA 

mindenféle  méretben és mennyiségben. 
• HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FŰRÉSZPOR 
| SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 
^ állandóan kapható: 

Í Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész telepén. 
TELEFON 19. 

m mmmmmmmmwmmmm 
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Van szerencsém a t. hölgyközönség szives tudomására hozni, 
hogy a munl aerőm egy elsőrendű bécsi diszitönővel szaporodott. 
Kizárólag a b é c s i és p á r i z s i mintára doigozunk és abban a 
szerencsés helyzetben vagyuDk, 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 m e g é r k e z t e k . 

Állandó raktár egyszerű disz- és gyászkalapokból. 
Selymek, bársonyok, szallagok, struc és disztollakból, 
valamint kalaptük, csattok, fátylak,  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 é s 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. Iiölgyküzüuxég szives pártfogását  kérve, tisztelettel: 

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

Vidéki megrendelések gyorsan es pontosan eszközöltetnek. 
M B S M B B M B B /jtvm /ft»  m̂ /jtv /n» /jn /m w n> n» /jT* /fiv  /m 'tt* TH in 



6-ik oldal. c s i k i l a p o k 41. BBám. 

6ÉPÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM-
Kiváltai ugy épület- mint butor-asztalos munkákat bármily kivánt kivitel-
ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ltáz ablakait 

unim 10 nap alatt elkészíti. 

Elvállal különösen épület munkákat szakszerű gépei által kidolgozni az 
asztalos mester uruknak mérsékelt munkadíj ellenében és a megmunkáló 

anyagot el- és visszaszállítja. 

• c 
U' 'fit  i 

Inga-, fali-,  ébreaetö- éa «sebórák állandóan nagy raktáron. T I 
FIGYELEMRE MÉLTÓ! 

U.csó niunkn nem mindig olcsó, inert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször lóriiul elő, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az úrajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van inalva. Kgyuttal tuilatni kiváltóin, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
h azt szolid és jutányos árban bocsátom a 111. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

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

10-52 
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Óraláncok, gyüriik, fülbevalók,  saemüvegek é-i hómérök állandóan kaphatók! J J 

HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Épitési anyagraktár, vasbeton, miikö- és cementárugyár. 

i 
Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csikszeredaban, a Kossuth-
Lajos-utca 48. szám alatt nagy épitési anyagraktárt reDdeztem 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 legkiiiinőbb minóségii. Gipsz staka-
tur es szobrász. Nad fűzve  slakatiirokia és egyéb lak eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez tiibhlele minőségben. Kollarit börlemnz, mázolást nem igényel, kiz.-irólagos 
elailasa. Aszfalt elszigetelő lemez es kauc-iik-aszl';.lt nedves l'alak és l.tkások szá-
razzá teleiéhez, katranv es carbolineiim l'á- telilésére, gomba és rotludas ellen. 
Azbeszt pala igen könnvii és tartós. Teljes V eket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen merct szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Schamotte tűzálló 

tégla és föld  stb , mindennemű építési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kiilkarikák betonból -K)—100, Pál), 1 -.10—-JOO-;|(I0 és 4'00 méter átmérőjű kutak-
hoz. ezek készítését is elvállalom sűlyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak es átereszek készítése. Beton- es mükőlépcsők, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató és etetövaluk min-
den nagyságban. Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kemény- es fal-
fedkivek. Mindennemű beton- és cenientipar-vállalat. granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítésé stb. stb. Nagybani eladásoknál 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. 
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TJzlet 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 Apaífi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

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

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
X ^ U r ó - t i t c a 2.S. s z á m . . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 
44— 

ŢŢT\ * UJTI Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I U A IUI I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U J Ha azt akarja,hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F ó r a l r t á r C t e l l ^ v d r m e g r y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör — naponként friss  csapolás — 

csakis Lénknél a Hutter-szálloda kávéházában 
az Európa-szállodában és a vasuli étterembe kapható. 
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Gilitoer motorok (Diesel rendszer), 
Corona nyersolaj-motorok, torbina-
telepek, teljes magas, lelmap és 
sima firii  malom berendezések. 

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

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

F r t P « í Í t P « i l ^ "" 9zl-' ' 'el l lJ 'J ,-'nl Csíkszereda város és vidéke nagy-
— • érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 
Csikszeredaban a Kossuth L:ijos-utca 9. szám (Lukács Juliska 
bérpalota) helyisogeben egy teljesen uj modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktáron tarlóm a legkényesebb igényeknek meg-
lelelo összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon-, ebédló-
és halószoba berendezések, valamint vas- és rézbulorok a legjobb gyárt-
mányú. hajlított és borszékek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
ebédlő díványok, valódi loszór- és afrik  madracok jutáoyos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok ü—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron lartom, az összes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és 
central bobbin varrógépek díszes 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-
párokhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Klrállalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó muukálatok 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  kéri 
Ackermann Ignátz asztalos, kárpitos és díszítő, Csíkszereda. 

Ml/ Főraktár Gyergyószentmiklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda, 

fflfflf / ill'SH/̂ Vli/W'VlI'MI' »U,L|,1MI,1\1I, >li, »ll, «II, »11, »11, »01, <U> <U>>11« M1,'<U< <11, <U/I 

Kitünö minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron 

P O R T L A N D - C E M E N T - < £ y Á R B R A S S Ó B A N . 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN. 

NvoaMett 8*rohn4« .IAmhí fcftnyvaTfliadáilbu.  Osikíiarsdábaa, 1811 




