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Szociális hulámcsapások. 
Csíkszereda, 1912. március l'J. 

Az egész világ mostanában Nagy-
britunnia felé  tekint, hol Anglia és 
Skócia bányakerQleteiben oly bérha:c 

minőnél kiterjedtebb, vészesebb 
végzetesebb még nem igen fordult 

i Tudvalevő, bogy a sztrájk kizáró-
lag béremelése körűi forog.  Évtizedek 
ta folyik  az angol bányákban a bér-

emelésért kQzdő harc, mindig újból és 
iijból kisebb-nagyobb sztrájkok törtek ki, 
s lassan bár, de biztosan javították a 
munkások jövedelmi viszonyaikat, mind-
azonáltal sohasem érték el azt, amit 
tulajdonképpen akar t a t a pontosan meg-
állapított, váliozliatlan napibért, a mi-
nimálisán meghatározott keresetet. A bér-
harcok csaknem mindig egyformán  kez-
dődtek és végződtek. A munkások egy 
fél  vagy egy egész shillinggel többet 
köve.eliek és végUl kompromisszum lé-
tesült, mely minden felszínre  hozott 
tonna szén után nagyobb jövedelmet 
biztosított nekik. 

A bányászok most már erélyesen és 
elszántán követelik a minimális bér meg-
állapítását. Azt mondják, bogy mig ezt 
élnem érik gazdasági helyzetük sohasem 
egézséges, exiszteneiájuk nem lehet ren-
dezett és családjuk nincsenek biztosítva 
éhség és gond ellen. Ahányában gya-
kori az üzemnek előre nem látott idő-
leges beszüntetése, sttrün fordul  elő, 
hogy nehezen kiaknázható, a rájok pa-
zarolt fáradalmakat  meg nem fizető  ré-
tegekre és sokszor órákon át tétlenül 
kell maradoiok a bányászoknak, kik ez 
idő alatt nem elállíthatnak szenet fel-
színre éa á mai bérrendszer szerint el 
kell hagyniok az aknát, anélkül, hogy 

annyit kerestek Volna, amennyit élctfen-
tartásukra, lakbérre, gyermekeik neve-
lésére szükséges volna. Csak a mini-
málisan megállapított kereset segíthet e 
bajon, csak a biztositolt jövedelem szol-
gáltathat fáradságos,  ezer veszélylyel 
járó életüknek gazdasági bázist. Így te-
hát egész Anglia es Skócia összes szén-
bányászai köveleltek a hét és kilenc 
koroua között váltakozó napibér bizto-
sítását és január végén egy hónapra, 
tehát február  végére felmondták  szol-
gálalukat. 

Ez az efy  hónapra szóló felmondás 
oly mozzanat, melyet nem szabad figyel-
men kivUl hagyni, mert azt bizonyítja, 
hogy az angol muukástömegek nagysze-
rűen ezervezet ek éB érettek. Bizonyos, 
bogy helyzetök a felmondás  következ-
tében rosazabodott, bizonyos, hogy a 
bányatulajdonosok rengeteg készleteket 
halmozhattak fel,  ami a munkásokra 
uözve nem lehet előnyös a bányászok 
azonban ennek dacára sem voltak el-
határozásuktól eilántorithatók. 8 külön-
ben nem is igen lehet esuttal sztrájk-
ról beszélni, mert e szó .sztrájk" alatt 
reudesen erőszakot és törvényelleneset 
értenek, mig ezúttal abszolút kifogásta-
lan, előre hirdetett párbajról van szó. 

A föld  méhében dolgozó munkások 
hada szabad ég alá vonult éa magukra 
hagyva, mélabús csendben, mint a sí-
rok, maradtak azok az aknák, melyek-
nek máskori élénksége nyiytotta a mo-
dern kulturának annyira szükséges, an-
nyira nélkülözhetetlen tröforrásait.  A 
bérharcnak már első napjaiban is érez-
hetőkké váltak következményei. Az 
összegyűjtött széukészletek nem bizo-
nyultak elegendőknek az igények kielé 
gitésére. A vasutak szénhiány miatt meg-

szorítják üzemeiket és a tehervonatok 
csak 15 kilóméter .gyorsaság'-gal ha-
ladnak, hogy szenet takarítsanak meg, 
egyik gyár a másik után szünteti be 
üzemét szénhiány miatt és igy szaporítja 
a muukanéküiiek számát, a kikötőkben 
vesztegelnek a kereskedelmi hajók és 
nem mehetnek ki a tengerre, mert uin-
csen szenük s igy a bányamuukások 
sztrájkja kemeny kezzel nyúl be a köz-
élet minden ágába, megbénítva mindent 
és lavinaként egyre nagyobbodva. 

Csak ilyen pillanatokban, melyek az 
egész országra nézve nagyobb gazda-
sági veszélyeket tárnak fel,  miut a há-
ború, jut a közönség annak tudatára, 
mennyire függünk  azoktól a férfiaktól, 
kik a föld  mélyében, örökös sötétség-
ben keservesen fáradoznak,  bogy a nap 
fényének  örvendező emberiséguek le-
hetővé tegyék a mai kulturéletet. 

Félő, hogy nálunk, Magyarországon 
is bár távolról sincs olyan iparunk, mely-
ben hasonló tömegmozgalmak, melyek 
mint a gépfogak,  mint okok és okoza 
tok egymásba kapaszkodnak a szociális 
kérdés egyre féktelenebből  fog  a nyil-
vánosság lelkiismerete elé törni. A ho-
vatovább türhetlenné váló helyzet az 
elégüdetlenség kitöréseinek megelőzését 
teszi szükségessé és jó volna, ka köz-
életünk vezetői nem mulasztanák el az 
elrettentő angol példából a tanulságo-
kat levonni. 

A káutor-tauitok. 
A tanítók fizetésrendezésével  kap 

Cdolatban különösen a kántor tanítók pa-
naszkoduak tarthatatlan helyzetük ja-
vításáért. 

Azt vitatják egyhauguan, hogy már 

akkor sem nyertek semmit, a mikor a 
közelmúltban rendezték a tanítók fize-
tését, mert az 1907. évi XXVII. tör-
véucik 11. szakasza szerint a kántor-
tanítók fizetése  — hogy az ezer koro-
nát elérje — a kántori javadalamból 
kerekítendő ki. Ez a törvényszakasz 
szerintük azért aérelmes, mert a kántori 
teendőket az 1808. évi XXXVIII, tör-
vénycikk 141. szakasza értelmében a 
kántor tanító a tanítási időn kivül végzi. 
Ez tehát külön megérdemelt, külön meg-
szolgált lizetés, a melyet a tanítói fize-
tésbe nem volna szabad betudni. 

Panaszukat főleg  arra alapítják, hogy 
mióta a kántor-tanítóktól a segéd tar-
tás cl lett vonva, a pályázó kántorok 
uagy többsége, oly gyenge zenei éa 
liturgikus képzettséggel bir, hogy szinte 
fehér  holló számba jön egy oly egyén, 
a ki e téren korrekt ismeretet képes 
fölmutatni.  Való az, hogy az egyházi 
ténykedés végzése több evi gyakorlatot 
kivan s ezért, képzett egyén bijával, 
olyanokat kénytelen alkalmazni a hit-
község, kikből — vezetés hiányában — 
az idők végtelenéig se válik e téren 
képzett egyén. Nyilvánvaló tehát, hogy 
ennek a hitélet vallja kárát. 

A mai kor kántor-tanitói, hivatásuk 
magaslatán állva, nem vallanak atyafi-
ságot a színpadon szerepeltetett ősök-
kel, kik tipikus alakjukkal, recsegős, 
borízű hangjukkal csak a jóizlést sér-
tik, hanem szolid, szinte aszkéta életei 
morzsolnak le, annyival is inkább, mert 
énekléssel és tanítással foglalkozván, 
a könnyen eiőiordulható gégebetegsóg 
esetén, az egész periférián  se kapnak 
helyetteat, mert a tanítóság zöme in-
kább marad a hasouló javadaluiazásu 
tanítói, mint a káu tor-tanítói álláson a 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
K i l t M S t t t . 

Elhagylak ismét, ki tadja meddig 
Nem írok többé tán Boha verset 
„Idegen országból* száz ököllel 
.Munkára* btvnak és fenyegetnek  I 

Mert nem vagy Te semmi a szemükben 
Rád gázolnak büszkén, rajtad járnak 
Mint Krisztust hajdan: megfeszítenek 
özámllzöttje lettél a világnak. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

A magyarvllág Csíkban 1848—49-ben. 
Irta éa felolvaata  a cslkaieredal március 15-lki ünne-

pélyen Fejér Qeró. 
Szomorú, gyászos napokat élt Csik 1848 

előtt A jobb hazafiak  lelkit' aggodalom fogta 
el egy szebb jövő érdekében B talán már egé-
szen elcsüggedtek volna, ha március 15-ének 
bire, mint a szabadság jótékoy angyala, nem 
változtat a régi, Önkényes állapotokon, Mialatt 
István nádor vezetése alatt 72 tagu küldött-
Be»; Bécsbe ment, hogy alkotmányos irtások-
kal ürömmel téljen vissza, azalatt Pesten a 
.-:-• t. 1 tg eszméi fényes  és vakmerő tettekre 
rag:uiL.,:> a nagyjaink vezetése alatt álló né-
pet s nemsokára rá a kolozsvári közönséget 
ia huaonló, lázas állapotba hozták. Ily körül-
mények között gyorsan teltek a napok s a 
korszellem áradozó folyamának  hullámai Csík-
széket Bem hagyták érintetlen. 

Caiksomlyé volt az első, mely szabad, a 
l'etöHékéhez hasonló mozgalmat látott Csík-
szeredai Qeció János és háromsziki Donát 
Pál kir. táblai gyakornokok Marosvásárhelyről 
március havában ide jöttek s az iQoságot 
el óbb az Internátus nagytermiben, majd a 
nagyobbakat egy vendégté helyiségben a bon 

akkori állapotairól és más tanuló ifjúságok 
viselkedéséről értesítették. Másnap a felizga-
tott kedélyű Ifjúság  u környéken a kétfejű 
sasokat mind szétzúzta, mire Kovács Ignác 
főhadnagy  öBSzedoboltatvún századát, szét 
akarta verni sut ifjúságot,  de ez már akkorra 
eloszlott. Erre fegyveresen  akart bemenni az 
intézetbe, de nz igazgató tiltakozó szavára 
fegyver  nélkül hatolt be a uz ifjúságot  go-
romba módon leszidva, beszédét ezzel fe-
jezte be: 

.Tudjátok meg, hogy mikor a császár 
címerét, a kétfejű  sast levertétek, a Jézus 
Krisztust vertétek le a feszületről". 
Erre az ifjúság  elhallgatott, de a nyári 

HZlinidó végeztevei a tanulók legnagyobb ré-
sze önkéntes bonvéd lett a igy osztozott a 
székely ezredeknek a szabadság kivívásáért 
küzdött, fényes  hadi tetteinek a dicsőségében. 

A csiki székelység nagy részét nemsokára 
szokatlan tudásvágy szállja meg, mintha ké-
pes lenne feltartani  az események mejetét s 
dacolni a szellem minden anyagi erők felett 
uralkodó hatalmával. De ne csodálkozzunk, 
ha nyugtalanság dúlja kebleiket, hisz a bon 
Üdvének egyedüli biztos eszköze, az unió 
iránti intézkedés késedelme tartja őket kétes 
sejtelemben s ez teszi oly érdekfeszítővé  a 
rendklvllli közgyűlés határnapjául kitűzött 
április 19-ét. A Székely honfiak  mellén kitű-
zött nemzetiszin azallag a legszebb harmó-
niában áll a csikBomlyói székház hasonló 
szintt lobogójával, mely egy jobb kor bekö-
szöntét hirdeti. Az elnök, Balázsi József  fő-
királybiré az alkotmányos reformok  eszméjét 
tárgyavatottsággal fejtegeti  s hazafias  lelke-
stHtségével a közcsend és a rend háborítatlan 
fentartására  buzdít. A beszéd fonalát  most 
Miké Mihály aUdrálybiró veszi át, aki szintén 

az elnök nézetei mellett áll, de erős székely 
érzületénél fogva  felírásban  fogja  kérni a fő-
kormányzót, hogy hatalmánál fogva  hívja 
össze az erd. országgyűlést s eszközölje ki, 
bogy katonáskodó szekely fiai  külföldre  ue 
vitessenek. Végül egy bizottságot kér, mely-
nek rendeltetése a nép lelkében balul fogam-
zott hiedelmeket eltilutetni, vagy útbaigazí-
tani. Íme, mily nemes lélek lakozott ebben a 
Mikóbun s ha a háládatos székely nép ót a 
kövelkezó országgyűlésre követnek válasz-
totta, s a két hon egyesülésének alkotmányos 
utón való eszközlésere utasította, csodálkoz-
batunk-e azon? 

Érdekes eseményt találunk „Az erd. Hir-
adó' egyik számában. Május 23-an a nemzeti 
órsereg Csíkban is kezdett felállóin.  Az őr-
tanya liaráloeon (Háromszék; volt, hova mint 
vásáros helyre bizonyos csiki csatószegi szé-
kely katonak is eljöttek gabonát vásárolni B 
szokásuk szerint szóba ereszkedtek az őrön 
levő polgári vitézekkel. Közben az egyik igy 
nyilatkozik: ' 

„Mán nálunk ilyen dolog nincsen. Az 
igaz, bogy a mult vasárnap több faluban  a 
papok bázról-bozra járlak s az imaházba, 
bol csak egy asztal volt kitéve, tenger né-
pet összegyűjtöttek. A nép megütközött, 
hogy tán protestánsokká akarja őket pap-
juk tenni, de később azt nyilváuitá:" 

Kegyelmeteknek sok fundatioi  vannak 
alapítva, honnan eddig számos, szegény le-
gények nevelést kaptak ingyen B követke-
zőleg papok, püspökök és hivatalnokok let-
tek, de most, ha az egyesület meglesz, mind 
elveszik. Hát akarják-e kegyelmetek az 
egyesülést, vagy maradnak a régi mellett, 
hogy ne egyesüljenek. Aki nem akarja, Írja 
ide Bevét. 

Hu nekünk időnk sem lévén, minthogy 
nem is engedtetett goodolkozni s nem ia 
igen mervén az imaházban szólani, Bzámo-
san aláirtuk". 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Nem hi-
szem, hogy valaki közülünk bitéit adna ez 
egyszerű, tudatlan katona szavának s két-
ségbe vonná a csíki székelység ama tántorit-
batat'an hűségét, mellyel miniig 48 előtt is 
viselkedett az uralkodó ház és a haza érde-
kével szemben, s hazafias  érzelmű papjaink-
ról feltételezné  ezt a csalárdságot Nem I 
Csikszék 25-én újra megyegyűlést tartott a 
azon esküvel fogadta,  bogy teljes erejével 
ellenáll annak, "aki az unió kimondását gátolja. 
Majd 30-án Tusnádon imát rebeg királyáért, 
nemzeti lobogókkal játja körül az utcákat s 
bátran hangoztatja : 

„Az unióért tenni mindent készek va-
gyunk". Íme a Bzékely virtus, a székely be-
csület I 
De most nem hivatkozom a nagyérdemű 

közönség józan belátására, tényekkel bizonyí-
tok akkor, midőn kimondom, bogy Csik kö-
vetei, Mikó Mihály éa BiáliB Ferenc birlapilag 
tiltakoztak azon bir ellen, mely szerint a 
csiki székelység az unió iránt ellenszenvvel 
viseltetik és kijelentik, bogy székelyeink ezt 
fajdalommal  veszik tudomásul a egyúttal 
figyelmeztetik  a nép izgatóit, hogy a népet 
vakon, sötétbea ne tartsák, mert annak érája 
ütött és sohase feledjék,  hogy 1848-ban 
élünk. 

Erre az alcsiki papság védi magát erélye-
gen az állítólagos és unió ellenes beszédekkel 
szemben és kéri a magyar társadalmat, hogy 
őket, kik mindannyian székelyek s a székely 
nemzet szabadsága és jobbléte után forrón 
epednek, s akik kötelességüknek tarják a 
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igy Itt ax amogy ia gyenge képzettsége 
feledéebe  merfllt. 

Levonva ebből a következtetést oda 
jutnak, hogy ha tanítói fizetésünk  mél-
tányosan nem rendeltetik, as egész vo-
nal kántor-tanitósága a nyugodalmasabb 
tanítói állással lép cserébe, mert kettős 
teherért nem lehet egyoldalú javadal-
mazása annak, a ki tanítói állásában 
éppen oly tisstet tőit be, mint bármelyik 
tanító. 

Egyedüli óhajtásuk tehát as, hogy 
tanításukért éppen ugy legyenek hono-
rálva, mint a tanítók s a tanítói pályán 
eltöltött évek a korpótlókba beszámít-
tassanak; mert a korpótlék rendezésé-
vel csak a fiatal  erők nyertek, míg az 
Öregek ebben is csalódtak. 

Teljes szinpátiával vagyunk a kán-
tor-tanítók panasza iránt, mért nem 
egészen méltányos, hogy ámbár az 1868. 
évi XXXVIII, törvénycikk 141. szakasza 
a kántori foglalkozást  csak mellékfog-
lalkozásnak tekinti: a tanítói fizetés  meg-
állapításánál a mellékfoglalkozásért  járó 
javadalom a tanítói fizetésbe  mégis be 
számítódik. Ugy tudjuk, hogy a közok-
tatásügyi kormány is nagyon jól ismeri 
a kántor-tanítók panaszát és jóindulattal 
foglalkozik  a kántor-tanitók fizetésreu-
dezésének a kérdésével is. 

Munkakereset fokozása. 
Idehaza és a külföldön  is legnagyobb 

probléma az, hogyan lehetne a mező-
gazdasági munkásnépnek kereseli viszo-
nyait javítani, illetőleg miként lehetne a 
téli kényszerű pihenést keresethiányán 
segíteni ? Azt hisszük, mi nagyon jó nyo-
mon vagyunk, midőn a tömegtermelő 
mezőgazdasági háziipart gondoljuk annak 
arkanumnak, mely behegeszteni tudná 
azokat a sebeket, melyeket a téli teljes 
keresethiány, a kényszerű pihenés okoz. 
A mezőgazdasági tömegtermeléshez jó-
formán  ingyen rendelkezünk anyaggal, a 
folyók  partja fűzzel  van tele. Az erdő-
koszoruzta hegyek kínálják a faanyagot, 
sás, szalma szintén bőven áll rendelke-
zésre. És ahogy a földmivelés  intenzi-
vebben fog  munkához, és ahogy évről-
évre nő baromfi,  gyümölcs- és szőlöki-
vitelűnk, egyre több ládára, kosárra van 
szükség, mely néhány százezer kéznek 
adhat munkát. Hiszen még ma is, mikor 
már valami nyolcvanezer háziiparos áll 
télen dologba, ezeknek a tömegtermelő 

cikkeknek készítésére, még ma is millió 
koronák mennek tőlünk külföldre  szölő-
szálütó kosarakért, melyekkel Galícia és 
Csehország lát el. Miért ne készithetnők 
mi ezt magunk? Miért kell ezekkel a 
milliókkal a külföldnek  adóznunk? 

A kivándorlás ellen, valamint általá-
ban a munkások anyagi helyzetének a 
javítására kétségkívül egyik legfontosabb 
szer a munkásoknak téli foglalkoztatás-
hoz juttatása. Hazánk kedvezőtlen mun-
kásviszonyainak egyik fő  oka az, hogy 
a gabonatermelés rendkívül előtérben ál-
lása folytán  a munkások tetemes része 
csupán a nyári hónapokban, sőt számos 
munkáskéz csak az aratás idején talál 
foglalkozást,  ellenben a téli hónapokban 
a mezei lakosság nagyrésze munkanélkül 
szűkölködik. Ezzel párhuzamosan a mun 
kások háztartásában beálló gyakori zava-
rok járnak, mert feltéve,  hogy a mun-
kás a nyári hónapokban, illetőleg az ara-
tás alatt annyit keres, hogy ebből az 
egész éven keresztül megélhetne, a leg-
több munkásban hiányzik az előrelátás, 
hogy az igy összetorlódott magas kere-
setet az egész év szükségletére arányo-
san felossza. 

Éppen ezért a mezőgazdasági mun-
kások helyzetének tartós javulása csak 
az esetben várható, ha céltudatosan gaz-
dasági politikával olyan kereseti viszo-
nyokat teremtünk, melyek lehetővé te-
szik, hogy mezőgazdasági munkásnépünk 
kifejthesse  teljes munkaerejét s az év 
minden szakában megtalálja megélheté-
sének feltételeit,  a keresetet nyújtó fog-
lalkozást. 

Ebben az irányban a földmivelésügyi 
minisztérium igen élénk munkásságot 
fejt  ki. Idetartozik a nagyobb jelentőségű 
s a belterjesebb gazdálkodást előmozdító 
tevékenységen kivül a téli gazdasági 
háziipari tanfolyamoknak  a rendezése, 
melyeknek a száma évenkint már az 
500-at is meghaladja és melyeken a részt-
vevő m u n k á s o k száma évenkint a 
15.000-et is felülmúlja. 

A gazdasági háziiparral való foglal-
kozás fejlesztése  céljából az 1890. évben 
kezdette meg a földmivelésügyi  minisz-
ter a gazdatársadalom bevonásával na-
gyobb arányú akcióját. 

A munkásoknak a gazdasági háziipar 
egyes ágaiban való begyakorlása céljá-
ból ez idő szerint évenkint téli időben, 
amidőn a külső gazdasági munka szüne-
tel, az egész ország területén 500-600 

községben, hat héttől hat hónapig tartó 
tanfolyámokat  rendez a minisztérium, 
melyeken a munkások díjmentesen vehet-
nek részt. Földmivesiskolákon, és gazda-
ságiismétlőiskolákon, hol a földmivelönép 
gyermekei részesülnek 14 éves kortól ok̂  
tatásban a gazdasági háziipar gyakorlati 
tanítását szintén elrendelte a földmivelés 
ügyi minisztérium s az iskolákat á tanítás 
hoz szükséges eszközökkel felszerelte. 

Az 1899. év óta ez ideig közel 5000 
gazdasági háziipari tanfolyam  tartatott 
melyeken mintegy 80.000 mezőgazdasági 
munkás vett részt és sajátította el a gaz-
dasági háziipar egyik vagy másik ágának 
űzését. 

Ezeken a téli tanfolyamokon  a kosár 
fonásra,  a seprűkötésre gyékény és szal-
mafonásra,  továbbá a fafaragó  munkákra 
tanítják meg a népet, tehát használati cik 
kek gyártására. Ezek előállításának elsa-
játítása különösen technikai ismereteket, 
sőt nagyobb kézi űgyeséget sem igényel-
nek, a nagyipar és gépek versenye mel-
lett is fennmaradhatnak,  mint keresetet 
biztosító téli foglalkozások. 

Tanfolyamokon  nagy súlyt helyeznek 
arra, hogy a munkások, kellő gyakorla-
tot szerezzenek a tömeges, fogyasztás  tár-
gyát képező piaci cikkek rendszeres gyors 
és olcsó termelésében. Az évenkinti 500 
téli háziipari tanfolyamon  készült tárgyak 
értékesítése után félmillió  koronát meg-
haladja a bevétel, mely összeg mint mun-
kadíj osztatik ki a munka arányában a 
munkások között. 

A gazdasági háziipari tanfolyamokat  a 
gazdasági egyesületek és gazdakörök, a 
vármegyei mezőgazdasági bizottság és 
megyei iparfejlesztő  bizottságok, szerint 
pedig a népművelési és közjótékony 
sági szövetkezetek, gazdasági akadémiád, 
földmivesiskolák,  gazdasági szaktanárok 
stb. a földmivelésügyi  miniszter megbízása 
szerint és támogatásával rendezik. 

Az ismétlő iskolai tanítók ezirányu 
kiképzése céljából a nyári szünidőben a 
minisztérium több tanfolyamot  rendez. 

Hogy a fölfmivelésügyi  minisztérium-
nak ezt a tevékenységét milyen hatalmas 
haladás kisérte, legjobban mutatja az, hogy 
szádat meghalad azoknak a községeknek 
a száma, ahol a háziiparos munkások ter-
melő, és értékesítő szövetkezetet alakítot-
tak. És hogy ez nem apró közgazdasági 
vállalkozás, jelezzük azt, hogy a tápéi, 
gyékényfonj  háziipari szövetkezet mult 
évi mérlegében 350.000 koronát mutat ki, 

mint olyan összeget, melyet tagjainak 
készített munkájukért kifizetett.  Volt mun-
káscsalád, nemcsak itt, hanem az ország 
számos helyén, melynek téli keresete a 
háziipar révén a kétszáz koronát bőven 
méghaladta. Nem ismeri a magyar föld-
mivelö helyzetét az, aki az összeget cse-
kélyli és nem annak látja ugy a mi olyan 
kezdésnek, melyből a népjólét virága 
fakadhat. 

H Í R E K . 
— Hévnapi Üdvöllesek Folyó bó 18-án 

Sándor napja lévén, a vármegye tisztviselői 
kara Szász Lajos főjegyző  vezetése mellett 
testületileg üdvözölte -Fejér Sándjr alispánt. 
A meleg üdvözlés után a tisztviselők — élén 
Fejér Sándor alispánnal — Gyalúkay Sándor 
főispánt  keresték fel,  kit a vármegye alispánja 
őszinte éB lelkes szavakban köszöntött. — A 
főispán  megköszönve a tisztviselői kar ragasz-
kodását, barátságosan elbeszélgetett tisztvi-
selőivel. A tisztviselői kar egyetértése meg 
elégedést keltett mindenfelé. 

— UJ kerületi felügyelő.  A kereske-
delemügyi miniszter a IX. közúti kerület 
felügyelői  teendőivel Rals Ernő műszaki főta-
nácsost bizta meg. Az uj felügyelő  mult héten 
meglátogatta a helybeli államépitészeti hiva-
talt. — 

— Uj ügyvéd. Dr. Dulinszky József  Ma-
rosvásárhelyen az ügyvédi vizsgát sikeresen 
kiállót! a. Az uj ügyvéd irodáját Csíkszeredá-
ban nyitja meg. 

— Eljegyzes. Fülöp Elek csíkszeredai fő-
gimnáziumi tornatanár folyó  hó 12-én jegyezte 
el Tompa Irma színművésznőt, Tompa Kálmán 
színtársulatának tehetséges és általánosan ked-
velt tagját. 

— Káréin* 15. városunkban. A szabad-
ság napját az idén is szép űnnepélylyel ülte 
meg városunk hazafias  közönsége. Délelőtt a 
róm. kath. és ev. ref.  templomokban isteni-
tiszteleteket tartottak nagy közönség részvé-
telével. Ezt követte a Vigadó nagytermében 
megtartott ünnepély, mely délelőtt II órakor 
vette kezdetét. Az ünnepély színvonalát nagy-
ban emelte a csíkszeredai önkéntes tűzoltó-
egylet és dalárda közreműködése, melynek ki-
tűnő összjátéka szép elismerést aratott. Haza-
fias  szavalatokat tartottak Botár Béla árvsz. 
ülnök és Kádár Ferenc fógimo.  tanár. Felol-
vasást tartott Fejér Oerő fógimo.  VIIL o. t. 
Este a kereskedői körben társas vacsora volt, 
melyen megjelent Oyaiókay Sándor főispán  is. 

Adakozás a tüsoltó-egyletnek. Oya-
iókay Sándor főispán,  a csíkszeredai önkéntes 
tűzoltóegyletnek 50 koronát adományozott. 

reactió érdekében történt hajtogatásokat el-
lensúlyozni, mentse ki a koholt vádak siói. 

A csíktusnádi és verebesi közönség is nyi-
latkozatot ad ki, melyben a többek között 
ez áll: 

„Nem, mi nem tudjuk tovább elhallgatnia 
hanem kikiáltjuk ugy, hogy Bziklós bérceink 
minden székely, magyar és minden e kerek 
föld  hátán lakóknak füleikbe  viszhangozzák, 
hogy mi papunkkal egyetemben uniót aka-
runk s ezért bármely felszólításra  táborba 
menni készek vagyunk, mert már talpon 
tudunk állani jó fejedelmünk,  hazánk és 
nemzetünk ellenei széttiprására*. 
Emellett bizonyít az .a körülmény is, hogy 

Csiksomlyón a király Bzűletése napját diszes 
ünnepéllyel ülték meg. Este fényes  világítás 
volt s a közház kapuja, tehát a mai interná-
tus bejárata feletti  ablakban a király arcképe 
fénylett  e nemzeti 3 szin aláírással: 

-Ferdinánd a magyarok királya éljen". 
Egyébként poharakat ürítettek a királyért, 

nádorért, az unióért és több jeles honfiért. 

Junius 1-én Csíkban már elterjedt a hír, 
miszerint a magyar minisztérium Gált és 
Klapkát, hogy a szegedi tábor számára ön-
kénteseket szerezzenek, kiküldötte. Azt is 
mondogatták, hogy Qál küldetésében nem 
akar eljárni, de székely atyánkfiai,  kik a 
honért nem annyira lelkesülni, mint inkább 
tenni szoktak, ennek hitelt nem adtak s fen-
költ gondolkodásuknak és tetterejüknek adták 
tanújelét akkor, midőn igy nyilvánították vé-
leményüket : 

„Adja Isten, hogy átalakulásunk, a sza-
badság nagy müve békével történhessék 
meg, de ha a hon, a király, a szabadság 
veszélyeztetve lenne, a csiki székelység bi-
zonyosan meg fog  felelni  őseitől legbecse-

sebb kincse gyanánt öröklött harcias, vitéz 
nevére". 

Ha van > mber, aki a székelyt oly gyává-
nak gondolja, hogy az valamilyen igéretért 
hazája üdve és jóléte ellen cselekszik, annak 
büstkén merem állítani, hogy az unió megva-
lósulásának napja junius 4-ike székelyeinkre 
nézve valóságos ünnep volt. A gyergyószent-
tniklósi ürménv magyar közönség pedig „Unió" 
feliratú  lobogó mellett egy diszes aranyláncot 
adott át Mikó Mihály alkirály bírónak B egy-
úttal intézkedett a nemzetőrség felállításáról, 
addig is, mig ezt aa egész székelység tehetné. 

Gyergyóalfaluban  szintén nagy ünnepély-
volt. Az 500 főből  álló nemzetőrség alakította 
meg, letette hűségi esküjét s fogadta,  hogy 
kész megvédeni a drága hont, vagy halni érte 
ha kell. 

Ezalatt gróf  Lázár László főkormánybiztos 
Csíkba jött, hol bizonyos nyilatkozatáért a 
a csiksomlyói ifjúság  dísztelen macska zené-
vel tisztelte meg. Világos tehát, hogy az 
unió iránti rokonszenv minden bujtogatás 
dacára is legszilárdabb Csíkban, hol az ünne-
pelt Mikó Mihály örömében egy „negyvenest" 
csapoltatott meg a nep számára. 

Ily előzmények után nyílt meg a fókirálybí-
rótól hirdetett gyirász gyűlés, mely a hamvaiból 
feltámadott  szabadság -phőnixének voit ün-
nepe', s melyet e nép Jogainak 84 éves tiprása 
után a csiki székelység legelső, s mégis leg-
kisebb rendzavarás nélkül tartott népgyülése 
tehetett nagyszerűvé, 6—6 ezer ember hul-
lámzott a szerzetesek zárdája s a közház kö-
zötti téren, nemzeti zászlók lobogtak s a ta-
nácskozást a szabad ég alatt tartották még a 
a fókirálybíró  elnöklete mellett. A megnyitó be-
széd után székelyeink többek között ast kívánták, 
hogy Gál Sándor polgártárs » szák teljes bi-

zalmát nyilvánítsa a minisztérium iránt, mely 
számíthat arra, hogy Csík, Gyergyó és Kászon 
egyesült fiai  az unió érdekeben bármikor sikra 
Bzáilanak s erre levett fóvegekkel  és felemelt 
kezekkel esküt is készek mennydörögni. És 
Csíkban e naptól kezdve nincs primori rend 
önkényt leomlottak a kiváltság falai  I Itt többé 
nem létezik más rend, mint egyedül magyar 
honnak szabad székely polgáraiéi A gyűlés 
további folyamán  rendes követekül Mikó Mi-
hályt és Mihály Gergelyt választották meg 
majd Balázs Lajosnak a dulóbiztosuak hivata-
láról való lemondatása következett. Kéri a gyű-
lés, hogy mondjon le hivataláról, hisz tudo-
mánya ugy sincs, tanulni már nem tud s nap-
ról-napra csak felejt.  Mondjon le tehát, mert 
ba ezt teszi, honfiúi  kötelességének tesz ele-
get. Végre a petíciókra került a sor, melyek 
közül csak a legfontosabbat,  a csiksomlyói 
ifjúságét  említem fel,  melyben Kovács Ignác 
főhaduagyot  erőszakos, fegyveres  támadással 
vádolják. Mivel a gyűlés e merényben erő-
szakos önkényt lát, a vádlottat átadja a fel-
állítandó csendőrbizottságnak B egyben dicséri 
szt a fiatalságot,  mely ifjú  tűztől hevült keb-
lében helyet adott az értelem higgadt sza-
vának. 

Julius 17-én b. Vay Miklós is a pesti kor-
mánytól kinevezett nj kir. főbiztos  nagy ki-

'sérettel Somlyóra érkezett, hol as ezredi han-
gászkar tisztelgésével fogadta,  a napnak többi 
része pedig a fókirálybíró  által adott ebéd-
del, tisztelgésekkel és kérlevelek beadásával 
telt el. Nagyon ny^as ember s a csíkiak saj-
nálták, hogy Qyergyóben nem jelenhetett 
meg, hol pedig fogadására  már régóta ké-
Bzttltck. Istenem, milyen is ez a székely népi 
Hazájáért és jóakarójáért még a lelkét Is kész 
odaadni. Lám, most is aggodalmas hangon 

kéri a hadügy minisztert, hogy a székely had-
erőt csak magyar érzelmüekre bízza, mert 
másként minden igyekezet és segítség köny-
nyen kárba veBzhet 

Augusztus 14-én Csíkszeredára Is felvir-
radt a várva-várt nap. Az első székely gya-
logezred egyik zászlóalja ekkor indult Móric 
százados vezetése alatt a csatatérre, Déva 
felé.  Az indulás ünnepiesen komoly volt és 
csendes, rokonok s könnyező szerelmesek bu-
csuzásai kíséretében. A vitézek keblét harc-
vágy hevítette, homlokukon bátor elszántság 
ült s szellemüket Nemesis lendítette meg, a 
a magyar név becsületének megtámadásáért 
18-án Petele felé  Száazrégen közelébe iţjra 
ment egy Bzázad. Székelyeink pedig boszan-
kodtak, hogy csak egy zászlóaljat visznek ez-
redéből, s hogy nem viszik már egyutlal 
mind, hadd látnák meg a lázongók, kik álla-
nak harckészen, mennykövekel siytanl a ma-
gyar szabadság megtámadóira ? 

Augusztus 29-én Csikazék újra közgyűlést 
tartott A leérkezett miniszteri rendelet, a 
Kossuth julius 11-iki beszédére hozott újonc 
törvényjavaslat értelmében a Csíkra eső hon-
védsereg legsürgetőbb összeírását követelte. 
A rendeletet kitörő éljennel és tapssal fogad-
ták, az összeírásra pedig rögtön helységenkint 
bizottmányok alakultak. Végül felolvasBák  azt 
a rendeletet, mely a fókirályblrót  erélyes kor-
mányzásra hívja fel  B mely az qj magyar 1 
és 2 pengő forintos  bankjegyek kibocsátását 
és az osztrák hosonértéküek érvénytelenségét 
mondja ki. 

Most következik az utolsó csíki közgyűlés, 
melyet a fókirálybíró  a Kolozsváron alakuló 
önkénytes és aBerzencey által szervezett Kos-
suth-huszárezred kiegészítésére hirdetett Min-
denek előtt Beneneey kormánybiztos a csata-
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— A osiluaeredal K] templom. Nin-
csen késien, h o n i Bem fogtak  még. Bit való-
sziaúleg sok vis lefely  as Ottón, mig a Csík-
szereda szabályozási térképén már kijelölt he-
lyen egy modern templom fog  állani, a meg-
szaporodott hívek rendelkezésére. Tény azon-
ban, hogy az eszmével régebb foglalkoznak 
városunk hivatalod és nem hivatalos körei s 
ezek között is legfőképpen  a csíkszeredai 
wroplomépito bizottság, mely e tárgyban dr. 
Szekerei, József  plébános elnöklete mellett 
folyó  hu l*-án ismét illést tartott. — Az Illés 
nnyfoutosságu  tárgya volt az erdélyi r. kath. 
«tatus válaszirata, melyben az építendő esik 
Hzeredai uj templom költségeihez 40—50000 
turona hozzájárulási összeget, mint maximu-
íiot belyez kilátásba. A bízottság behatóan 
tárgyaira a Wusinszky építész által elkészített 
tervet költségvetést, mely ntóbbi mindössze 
J;;II{H)I) koronát tesz ki, természetesen pusz-
n,,» ;. l ilákat értve. Hosszas eszmecsere után 

ii.uuság egyhangúlag elhatározta, miszerint 
ujabb kéréssel fordul  az erdélyi róm. kath. 
o tu.-lioz, hogy az uj templom épitési költsé-
geiig legalább 100,000 koronát adományoz-
zon. mert e nélklll a templom Ügyében egy 

-em képes tenni. Ha ez összeg bizto-
síuaiik, még azután Is rengeteg akadálya lesz 
v. t uitésnek, melyek mind csak későbbi dol-
iul. lennének. 

— Főgimnáziumi ünnepély. A helybeli 
főgimnázium  ifjúsága  haaafiaa  tűzzel ülte meg 
:i szabadságharc évfordulóját.  A nagy gonddal 
lendezett ünnepélyen rendkívül sokan jelentek 
meg ugy városunkból, mint a vidékről. Az 
ünnepélyen az ifjúsági  zenekar működött közre. 
Cnnepi beszédet mondott Karda István Vili. 
o. t Nagy hatással szavaltak Ambrus János 
VllL'o. t és Ferenczy Béla VII. o. t. Baky 
József  VIII. o. t és Wender Tibáld V. o. t 
szép hegedü-duettet adtak elő. Ezután György 
Imre Vili. o. t. alkalmi felolvasást  tartott, 
majd a férfikar  hazafias  dalokat énekelt. Bene 
János és Baky József  VIII. o. t előbbinek egy 
sikerült dialógját adták elő. Végül Kádár Fe-
rencz tanár a kitűzött pályatételekre beérke 
zett dolgozatok eredményéről számolt be. A 
minden részében Bikerült ünnepélyről a közön-
Bég elégedetten távozott. 

— Csajt Xauthner-féle  m a g v a k a t vá-
sárolnak helyesen gondolkodó, számító gazdák 
es kertészek még akkor is, ha mások olcsób-
bak volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy 
ez csakis a magvak rovására és a vevók ka-
rára lehetséges. 

— A jegyaö-egylet dlaagyftlése.  A vár-
megyei kör- és községi jegyzők egyesülete 
folyó  hó 16-án, Várdotfalván  diszgyülést tar-
tott, melynek egyedüli tárgya a király által 
Pálffy  András egyesületi elnöknek adományo 
zott koronás aranyérdemkereszt átadása és sz 
eszel kapcsolatos ünnepségek voltak. A disz-
gyülésen megjelent Gyalókay Sándor főispán, 
dr. Sslávy Tibor titkár kíséretében, ezenkívül 
igen sokan kitüntetett tisztelói és barátai kö-

zül, több vármegyei, tisztviselő és a vármegye 
községi jegyzői teljes számban. Jelen voltak 
Várdotfalva,  Csobotfalva  eB Cnomortán kép-
viselőtestületei. A diszgyülést Árpa Lajos fő-
jegyző nyitotta meg, kinek indítványára Gya-
lókay Sándor főÍBpánt  küldöttségileg hívták 
meg. A főispán  lelkeB éljenzések között lépett 
a terembe, mely után a tőle megszokott ma-
gas szárnyalású, tartalmas beszéd kíséretében 
kitüntetett mellére tűzte a koronás aranyér-
demkeresztet. Ezután az ünnepelt elnököt Fe-
renczy Béla tusnádi jegyző, egyleti főjegyző 
üdvözölte, majd Péter Sándor tanitó Várdot-
falva,  Csobotfalva  és Csomortán ragaszkodá-
sát tolmácsolta Bzép Bzavskban a meghatott 
ünnepelt előtt. Végűi Árpa Lajos elnök a ven-
dégeket éltette, mely után az ünnepély véget 
ért és a községháza nagytermében 150 teri-
tékü bankett következett. A kedélyes banket-
ten felköszöntóket  mondottak Gyalókay Sán-
dor, Balog István, Pálffy  András, dr. Sándor 
Gábor, Tóth László, Árpa Lajos és Gergely 
Gergely. 

- Tavaszi állatösszeirás. A tavaszi 
állatösszeirás dolgában Serényi Béla gróf  föld-
mivelésügyi miniszter elrendelte, hogy a ha-
szonállatokat: szarvasmarha, ló, Bzarnár, ösz-
vér, sertés, Juh és kecske minden községben 
a közös legelőre kibajtás előtt, legkésőbb már-
cius hó végéig, faj,  kor és ivar szerint ÖBBZB 
kell irni, a miniszter rendelete Bzerint a te-
nyésztésre alkalmas apaállatokat s fel  kell 
tüntetni az összeiráBi lapokon a közös legelőre 
járó állatok számát is. Ha az ellenőrzéssel 
megbízott elsőfokú  hatóság az összeírást hibás-
nak vagy hézagosnak találná, intézkedés tör-
ténik azonnali uj összeírás foganatosítása  és 
a mulasztást elkövető közeg szigorú felelős-
ségre vonása iránt. Az összeírásokat május l-ig 
a minisztériumhoz fel  kell terjeszteni. Mint-
hogy a múltban itt-ott összeírt adatok a való-
ságnál kisebb állatlétszámot tüntettekfel,  uta-
sítva lettek az összeíró közegek lakóit meg-
győzően világosítsák fel  arról, hogy az össze-
írás nem szolgál adókivetés céljaira, hanem 
az állattenyésztés fejlődési  viszonyairól, a te-
nyészupaállatok beszerzéséről, közös legelók 
gyarapításáról — éppen a fejlesztést  célzó 
munkálat Bikereinek biztosítása végett szük-
ségesek a rendelkezésre álló pontos adatok. 

— Köt n j szivar. A doháuyjövedéknél 
már régebben kísérleteznek néhány uj f-zivar-
fajjal,  amelyet forgalomba  akarnak hozni. Ami 
természetesen azt jelenti, hogy nemsokára meg-
ismerkedünk rnojd uj szivarokkal'. Általában 
nehany esztendő óta észrevehető az a célzat, 
hogy minél változatosabbá akarják tenni a do-
hány* és szivarfajokat  Ez ellen természetesen 
semmi kifogás  nem eshetik, természetesen csak 
ugy, ha az uj szivarfajok  tényleg jók ÍB lesz-
nek. Most két uj szivarfajról  van BZÓ, a „Păl-
maş* és a „Palmettas" nevüekről, melyek 16 
és 12 fillérért  leBznek kaphatók. 

térré alakult alvidéket s kegyetlenkedő rácokat 
festette  le. Szavai villanyszikrák gyanánt ha-
tottak Csikszék polgáraira, akik elhatározták, 
hogy a vérfagylaló  rácvadságot megboszulják, 
Kossuth lovascsapatát a kívánt mennyiségig 
kiegészítik, a fenmaradó  ífjakból  pedig egy kü-
lön székely tábort alakítanak. Végül ezeu ha-
tározatukat a minisztériumnak is megküldik 
s egyúttal alázatosan kérik, hogy a székely kato-
nákat együtt és ne eldarabolva vigyék a harcba. 

Sok szép, nemes áldozatot emiitettem eddig, 
de még egyről nem szóltam az anyagi áldo-
zatokról. Nem is akarom a nagyérdemű közön-
séget untatni a hon oltárára áldozók lajstro-
mával, de azt hiszem, kötelességemnek teszek 
eleget akkor, mikor olyan honliáldozatot em-
lítek, amilyent még csak as 1848-béli .Ellenőr" 
c. lap közölt Caikkarefalván  Imre Jáaos nevű 
gyalogszékely, aki 42 évig fegyvert  viselt egy 
alkalommal tűz által teljesen elpusztult, ugy 
faagy  csak sertés pásztorságból tarthatta fenn 
nagyszámú családját Midőn aa összeíró bizott-
mány falójában  kiszállott s a honsegedelmi 
adakozást gyűjtötte, Imre János, kinek minden 
vagyona két bárányból állott, egyiket röktön 
a ha?.:, oltárára szentelte s szükség esetére kar-
jai es életét is felajánlotta.  Neje pedig arra in-
tette, hogy adja a jobbik bárányát oda és si-
essen, nebogy a bizottmány addig eltávozzék. 

Menünk el most képzeletben Agyagfalvára, 
a Nagy kük üllő partjára, bol egy hatalmas emel-
vényen Beneneey a kormánybiztos élénken 
ecseteli a székelynép szenvedéseit s mig ez-
által a nőket keserves sírásra Indítja, addig a 
vitézek lelkét bátor elszántságra tüzeli. A két 
napi tanánshntán eredményeként a batáróri 
katonáskodást etttriUik, a székely nemzeti fó-
pM»a«snnkságotSon>borira ruházzák és kimond-
ják, hegy nkxtso » - 8 0 á w s izéket? átyoa 

fegyverbe.  E naptól kezdve Csik is tettleg sze-
repel a szabadságharcban és ősei példájára 
vitézül küzd, mert, hisz régi, de igazmondás 
„Csak sast nemzenek a sasok s nem szül 
gyáva nyulat nubia párduca.* 

Nemsokára szép, gyönyörű napra virradt 
Kászon vadregényes völgye. Mivel a rege sze-
rint a Székelyföld  csak akkor lesz szabad, 
mikor a Kászon völgyben a hí romazögletes ka-
lapok vérben fognak  úszni, azért Gál, ki Bem 
Erdélyből való távozta után egyedül védte a 
Székelyföldet;  Clam főserege  ellen, itt kez-
dette meg a csatát, de elvesztette, majd a 
Nyergestetőn njitja meg a harcot, vitézei azon-
ban mind egyszálig eléstek s most nyugosz-
nak ók a hósflak  duló csaták után és sírju-
kon zöldéi a bokor, mert vérók és a nemzeti 
hála könnyel öntözték meg földjét 

Most pedig M. T. 0. K., hogy Csik emlé-
kei s ezzel támadt érzelmeink nyom nélkül 
el ne vesszenek tegyünk szent esküvést hogy 
azt a lángot, melyet oly őszinte lelkesedéssel 
gyújtott a kor színvonalán álló csiksomlyói 
ifjúság,  Vesta lángnak tekintjük B nem eu 
gedjük kialudni egy pillanatig sem, megóvjuk 
minden szennyesáramlattól. Tegyünk erős fo-
gadást, hogy őseink nemes törekvéseit tiszte-
letben tartjuk, óvakodunk as elbizakodás és 
pártviszálytól s helyettök egyetértés és egye-
sülés lesznek vezérelveink; fogadjuk,  hogy 
minden tetteinkben igsszág, méltányosság és 
szeretet fognak  vezérelni, hogy a haza, melynek 
minden porszeméhez egy ezredév emlékei fUz 
nek, nem puszta szó lesz előttünk, hanem egy 
azent érzemény, amely nemcsak elhatározásra 
bir, de egy oly tettre buzdít, amelyért érzésUAk 
és gondol atainkat, minden erőnket s ha kell, 
életünket Is örömmel feláldozzuk,  miként ezt 
a Gtlki Székelység tette 1648—49-ben. 

— Bikavás&r. A csikmegyei gaz-
dasági egyesület által folyó  hó 20-án 
rendezett bikavásár ugy a tenyésztő 
mint vásárló gazdaközönség kiváló ér-
deklődése mellett Becze Antal szakosz-
tályi elnök vezetése alatt tartatott meg. 
A vásárra felhujtatott  összesen 131 da-
rab bika, melyből teoyész-igazolványos 
volt 85 darab. Vizsgálatra állíttatott 16 
darai), melyek közül tenyész-ignzolványt 
nyert 22 darab. A szomszéd Udvar-
hely, Háromszék és MaroBtorda várme-
gyékből felhajtatott  31 darab bika. A 
kir. gazdasági felügyelő  ig a községek 
részére megvásárolt 46 darab tenyész-
bikát. A legmagasabb ár 1000 korona 
volt, mely árért Bíró Kálmán csikszép-
vizi lakos bikáját 0yero 'yó-Kílyénfalva 
község vásárolta meg. A legkisebb ár 
400 korona volt. 

— Edison vi l lamos színház Csíksze-
redában . Húsvét elsó napján ritka élvezetet 
nyújtó vállalat érkezik városunkba — bat heti 
szezonra Ugyanis városunkba jön a most Ma-
rosvásárhelyen müködö tidíson villamos szín-
ház vállalat, mely előadásait állaudóan zsúfolt 
ház előtt tartja. Egyik marosvásárhelyi lapból 
olvassuk, hogy az a vállalat, mily nagy sza-
bású, mily tökéletesek a képei és hogy egész 
színdarabokat ad eló teljes tökéletességgel, 
ugy, hogy a legnagvobb mértékben kielégíti 

marosvásárhelyi intelligens közönség liuom 
ízlését is. Előre is felhívjuk  múértó közönsé-
günk szíves figyelmét  erre a nagyszabású vál 
lalatrn. 

Kártyázásból emberölési kiserlet. 
Senk Sándor pékmester éB Csiszár Lajos szép-
vízi lakósok kártyázás közben összeszólalkoz-
tak és a szóváltást csakhamar tettlegesség kö-
vette. Senk Sándor a verekedés dühében re-
volvert rántott eló és Csiszér Lajosra sütötte, 
akit szerencsére csak a combján talált el B igy 
sérülése nem életveszélyes. 

— A Bzolnokdobokamegyel gazdasági 
egylet egyik legutóbbi vitagyülésén eldöntötte 
azt a kérdést, mi a legfontosabb  teendő a 
gyümölcsösben? Megállapította azt, hogy még 
a tavaly rigolirozása előtt keritkezni kell és 
pedig nem palánkkal, mely kitűnő fészke  és 
telelohelyje a gyüinölcspuBztitó élósdieknek, 
hanem sodronnyal. Szerencsére vau egy kitünó 
hazai beszerzési forrásunk  Kollerich Pál és 
Fiai (Budapest, Ferencz József-rakpart).  Ez a 
cég Delta néven kitűnő sodronykeritést hozott 
forgalomba,  mely olcsó Is, tartós ÍB és a cél-
nak mindenképpen megfelel.  A cég a legelő-
kelőbb gazdaságoknak szállítja ezt a sodronyt 
mely versenyen kívül áll. Készségesen küld 
bárkinek árjegyzéket 

— Emelik az ügyvédi dijakat. Az ügy-
védi testületek már régebben mozgalmat in-
dítottak, — különösen a budapestiek — az 
ügyvédi költségek emelése céljából. Ugylátszik, 
hogy a mozgalom igen hamar eredménnyel jár. 
A Politikai Híradó jelentése szerint az összes 
budapesti járásbíróságok kebelében a birák a 
vezető járósbirák elnöklete alatt értekezletet 
tartottak, melyeken elvileg helyt adtak az ügy-
védi testületek kérelmének. Legközelebb a 
budapesti járásbíróságok vezetói Juhász An-
dor, budapesti törvényszéki elnök elnöklete 
alatt értekezletet tartanak, ahol a budapesti 
járásbíróságok különféle  tervezeteit vitatják 
meg, hogy egyöntetű tervezetet csinálhassanak. 
Így az emelés mihamarább ténynyé vállik. Az 
ügyvédeknek várakozási dijakat is állapitnak 
meg, s erre való tekintettel u tárgyalások 
negyedórás időközökre tűzetnek k. 

— Magyar Figyelő. A magyar értelmiség 
eleven folyóirata,  a Magyar Figi elő, amelynek 
élén gróf  Tisza István es Herczeg Ferenc ne-
vével találkozunk, sikerét fóleg  anuak köszön-
heti, hogy bü maradt azokhoz az elvekhez, 
amelyeket zászlóbontásakor maga elé tűzött. 
Mai számában is ezek az elvek jutnak érvényre. 
A lap élén Anlal Gézáuak magvas és mély 
tartalmú tanulmányát találjuk .Széchenyi és 
a magyar nemzeti egység* címmel. Tissza Ist-
ván grófa  német képviselőválasztás eredmé-
nyét analizaija érdekes cikkében ÓB messze-
kiható következtetéseket von le ez ügyben, 
Huszár Imre pedig .Politikai levelek az 1848 
körüli időkből" címmel közöl értékes doku-
mentumokat, amelyek a szabadságharcra vo-
natkoznak. Palágyi Menyhért finom  tollal és 
éles kritikával írott tanulmányában a paleon-
tológiával és származástannal foglalkozik,  Baila 
Iguác pedig Mikszáth Kálmán poBthumoB köte-
tet méltatja. A följegyzések  gazdag és válto-
zatos tartalmú rovatában számos érdekes kiBsebb 
cikket találunk. A Magyar figyelő  előfizetési 
ára negyedévre 6 — korona. Kiadóhivatal Buda-
pest, VI., Andrássy-ut 10. sz. 

— Retek Javítása, Az ország rétjei meg-
felelő  gondolás hiányában nem szolgáltatnak 
kielégítő terméseredményeket pedig az áüat-
tenyészlés fejlesztése  erdekében kivánatos, 
hogy a rétek termése okszerű miveiéssel jelen 
tekenyen fokoztassék.  Szól ez leginkább a szá-
raz, rossz termésű rétekre, amelyek hoaama fel-
töréssel, egy éven át kapánnövénnyel val.i be-
ültetéssel, azután trágyái: jsal és megfeMó 

fűmaggal  való bevetéssel igen jelentékenyen 
fokozható.  Serényi Béla gróf  földmivelésügyi 
miniszter most körrendelettel bivja fel  az ér-
dekelt gazdaközönség figyelmét  arra, hogy 
amennyiben rétjeik javításával vagy karbahoza-
talával foglalkozni  kívánnak és szaktanácsért 
hozzáfordulnak,  hajlandó a szükséges szakkö-
zegeket kiküldeni, akik megfelelő  tanácscsal és 
munkatervvel szolgálnak. A munkatervek el-
készítését és a helyszíni kiszállás költségeit a 
miniszter tárcája terhére vállalja el. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermes* Magyar Általános Váttéüzlet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti jslentáss a tizade-

fortaloarél  és péazpUcirM. 
Budapest, március 14. 

Az elmúlt hét második felében  a tőzsdén 
beállott lanyhaság, melyről legutóbbi jelenté-
Bünkben részletesen megemlékeztünk, a leg-
utóbbi bét nagyobb részére szintén kiterjedt 
és csak átmenetileg váltotta fel  Bzilárdabb 
iráuyzat a pénzviszonyoknak valamivel kedve-
zőbb alakulására való tekintettel. A külpoli-
tikai helyzet azonban több irányban még nyo-
masztólag hatott a tőzsde hangulatára és a 
beállott kisebb javulást mindig az árfolyamok-
nak ujabb lemorzsolódása követte. A forgalom 
nem öltött nagyobb méreteket és különösebb 
érdeklődés inkább csak egyes helyi papirok 
iránt mutatkozott. 

A vezető bankértékek mind az általános 
irányzat hatása alatt állottak és magyar hitel, 
magyar bank, leBzámitolóbank és jelzálogbank 
részvények néhány koronás árváltozásokkal 
kerültek forgalomba,  mig végül körülbelül az 
elmúlt hét színvonalán zárultak. Egyéb vezető 
értékeink közül Kiinamurányi és Osztrák-Ma-
gyar államvasút részvények elég jól tartott ár-
folyamokon  kerültek forgalomba,  mig a köz-
úti vaspálya részvények nem tudták behozni 
az előző héten szenvedett árveszteséget 

Bíztositótársasági részvények közül az Első 
magyar általános biztosító társasági részvények 
hosszabb szünet után ismét élénkebb kereslet 
tárgyát képezték és emelkedő árfolyamok  mel-
lett kerültek forgalomba. 

Iparvállalati részvények közül ezúttal is a 
szénértékek leié fordult  az érdeklődés, melyek 
közül kölönösen a Salgótarjáni, valamint Észak-
magyarországi köszénbánya részvények igen 
számottevő áremelkedést értek el. Kereslet 
mutatkozott továbbá Nasici tannin és Fiumei 
rizs részvények és átmenetileg Magyar cukor 
ipari részvények iránt 

A sorsjegypiac nem tüntet fel  lényeges 
változást 

Szerkesztői üzenetek. 
G. Sajnálatunkra nem közölhető. Jobbal' 

kérünk. 
K.  A. Későre kaptuk meg, mert már el-

vesztette aktualitását, ezúttal nem közölhetjük. 

NYILTTÉR*) 
É r t e s í t é s . 

Értesíteni  kívánom  vármegyénk  t. kö-
zönségét,  hogy hosszabb budapesti  tanul-
mányom és gyakorlatom  után Csíkszere-
dában  építészeti  és építőmesteri  irodát  nyi-
tottam. 

Elvállalok  bármily munkát,  a mely az 
építészet  körébe  tartozik.  Igy  pld.  villák, 
lakóházak,  bérházak,  gyárak,  templomok, 
iskolák  stb. terv és költségvetésének  el-
készítését,  azok felépítését,  esetleg  azok 
műszaki  ellenőrzését.  Komplikáltabb  átala 
kitások,  terv és költségvetésének  készíté-
sét azok erőmitani  (stetikixi)  számításával 
együtt.  Adok  szakvéleményeket. 

A midőn  vármegyénk  közönségének  a 
fentieket  tudtul  adom,  egyben arra hívom 
fel  szíven  űgyelmüköt,  hogy tudomásom 
szerint vármegyénkben  alig van több oly 
magángyakorlatot  folytató  építész  vagy 
építőmester,  aki törvényileg  jogosítva  voln* 
emeletes és ennél nagyobb építkezések  ön-
álló  teljesítésére. 

Kérem  tehát az épitetö közönségünk 
bizalmát,  melyet olcsó, szakszerű  és ízlé-
ses munkámmal  óhajtok  kiérdemelni. 
Központi  iroda:  Antal  Vidor, 

Csíkszereda.  tpitiaz,  ipUintUr. 
Lux-féle  házban. 3—6 

•) E rovatban kixlOtteUrt nem vállal felelís-
sé^et a szerkeaatfaég. 

Kiadói 
Három szoba, konyha és kamarából 
álló lakás április elsejére, a hozzátartozó 
mellékhelyiségekkel és zöldséges kerttel 

együtt bérbeadó. 
Bővebb értesítést nyújt a kiadóhivatal. 
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Sz. 221—1912. 2-
Artojtési hirdetmény. 

Alólirott kOzségi elöljáróság a községi 
képviselőtestületnek 35—1911. jkvi pont 
alatt hozott s törvényhatóságikig jóvá-
hagyott határozata alapján az átalakítandó 
apaállat istáló és gondozó lakása építé-
sénél felmerülő  munkálatok biztosítása 
céljából 1912. évi március hó 23-1 k 
napjának d. e. 10 órájára a község há-
zához nyilvános szóbeli versenytárgyalást 
hirdet az alábbi feltételek  mellett. 

Előirányzott összeg 3461 korona 18 
fillér,  azaz háromezernégyszázhatvanegy 
korona 18 fillér. 

Az ajánlatok 5 százalék bánatpénzzel 
adandók be a községi elöljárósághoz. 

Az építkezéshez szükséges faanyagot, 
követ és fövényt  a község természetben 
szolgáltatja. 

A terv és költségvetés az árlejtés nap 
ján a községházánál, az azt megelőző 
időben pedig a földmivelésügyi  miniszteri 
kirendeltség megbízottjának csíkszeredai 
helyiségében a hivatalos órák alatt bete-
kinthető. 

Csikszentmihály, 1912. évi március 
hó 5-én. 

Községi elöl járóság: 
Pál Dénes, Ladó Péter, 

k. jegyztl. k. birú. 

Szám 202—1912. 

Pályázati hirdetés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és 

iparkamara a keresk. m. kir. minister 
urnák 1912. évi dec. 31-én 60167. sz. a. 
és illetve 1911 évi dec. 8-án 83282 sz. 
a. kiadott rendelete értelmében 4 (négy) 
egyenként 100 (egyszáz) korunás ipari 
munkás jutalomra pályázatot hirdet. 

Pályázhatuak munkaadójuk ajánlá-
sával (mely esetben a pályázatok a m. 
kir. péuzügyminister ur 11455—905 sz. 
a. kiadóit rendelete és az illeték díj-
jegyzék 14 tétel g) pontja értelmében 
bélyeg mentesek) a kamara kerületében 
illetékes, magyarhonos iparimunkások 
kapus, kocsis, gyáriszolga és ehhez ha-
sonló szolgálatot teljesítők kivételével) 
kik legalább 15 évig (tanonc évek be-
számithatók évadhoz kötött ipari mun-
kánál egy teljes évad, teljes évnek ve-
hető) megszakítás nélkül ipari munká-
val foglalkoztak  a keresetük összege a 
2000 (kettőezer) koronát megnem ha-
ladja s akik kiváló szorgalmat és hű-
séget tanúsítottak. 

A pályázatok munkakönyvvel és e-
gyéb a szolgálati viszonyokat igazoló 
hiteles bizonyítványokkal felszerelve,  a 
munkaadó utján 1912. évi május 15-ig 
a marosvásárhelyi keresk. és iparka-
mara elnökségéhez adandók be. 

Marosvásárhely, 1912. február  29. 
Tauazik B. Hugó, Sz. Szakáts Péter, 

elnök. titkár. 

Faeladási hirdetmény. 
A tekerópataki közbirtokosság eladja 

Tekerópatakon a községbázáuál 1912. 
évi márczius 26-án d. e. 10 órakor kez-
dődő nyilvános szó- és írásbeli árveré 
sen a tulajdonát képező és Tekerőpa-
tak község I. határában fekvő  erdejé 
ben Szánd uj oltpafeki  74729-909 . F. M. 
sz. alatt engedélyezett vágós eladó fáját. 

Az eladó fa  álló lucfenyő,  mellma-
gasságban, kéreggel eg jü t t 10—72. átl. 
21 cm. átmérőjűnek, 43690 darabnak 
és körülbelül 20188 köbméter nettó ha-
szonfát  tartalmazónak van becsülve. 

A vágásterület mintegy 8 9 2 k. hold 
kiterjedésű, az országúttól 16 és a leg-
közelebbi vasúti állomástól 18 kmnyire 
fekszik. 

Kihasználási időtartam 2 év. 
Kikiáltási ár 131368 kor., amelyen 

alul ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

10 százaléka. 
Az erdőbirtokos alólirott képviselő 

jénél hivatalos órák alatt megtekinthető 
árverési és szerződési feltételektől  el-
térő vagy későn érkező ajánlatok és 
utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Tekerópatak, 1912. február  29-én. 
Az erdőbirtokos nevében: 

Bálint Ferencz, Bögözi Fülöp, 
kb. elnök. 2—2 kb. jegyző 

280. szám. 

Sz. 355—1912. 2-2 

LicÉiyö és ltüüklailási M t É n y . 
Csikszentkirály község erdőfülei  „Ha-

tod* határán 1346—1911. keb. sz. a. ha-
hározattal engedélyezett, Tányéros, Ve-
resbánya, Tetőfenyö,  Vitossarka, erde-
jébeu kijelölt 4375 drb. luezfenyó  és 
8903 drb. bükk, hivatalos becslés sze-
rint 5161 <n> fenyő  műfa  és 10351 
ma bükk tűzifa  készletét a köszéghá 
zán 1912. évi április hó 30 án del-
elótt 10 órakor tartandó Írásbeli zárt 
ajánlatokkal összekötött nyilvános szó-
beli árverésen egy tömegben kikiáltási 
áron télül tövön az erdőben eladja. 

Kikiáltási ár 35,652 korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szá-

zaléka. 
Pót- és utóajánlatok nem fogadtat-

nak el. 
Részletes becslés, árverési és szerző-

dési feltételek  Csikszentkirály község 
hálánál és a vargyasi m. kir. erdőgond-
nokságnál megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1912. márcz. hó 1-én. 
Cseh Károly, Benedek Gábor, 

k. jegyző. k. biró. 

Sz. 5 - 1 9 1 2 . i—2 

Faárverési hirdetmény. 
A csikszentkiráiyi közbirtokosság 

közhírré teszi, hogy a tulajdonát ké-
pező „Sugópatak" nevű 45-9 kat. holdas 
2 évi vágásterületének 9037 m* bruttó, 
illetve 7324 m' uettó gömbölyű lucrenyó 
haszonta 544 m* bükk tűzifa  készlete 
48.115 korona becsérték, mint kikiáltási 
ár mellett folyó  évi április ho. 19-én 
délelőtt 9 órakor Csikszentkirály község-
hálání l tartandó zárt Írásbeli ajánlattal 
egybekötött szóbeli versenytárgyaláson 
el fog  adatni. 

A szóban forgó  erdőben, mely a csik-
szentkirályi vasúti Állomástól 13 kimre 
fekszik  10—80 cm mellmagassági át-
mérő közt 16354 darab fenyő  és 1093 
drb bükk törzs képezi eladás tárgyát. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 száza-
léka, azaz 4812 korona. 

Utó- és távirati ajánlatok nem fo-
gadtatnak el. 

Becsértéken alul eladás nem foga-
natosítható. 

Az árverésre vonatkozó részletes 
feltételek  és becslésre vonatkozó ada-
tok az erdőgondnokságnál Csikszent-
mártonon és a közbirtokosság elnökénél 
Csikszentkirályon tekinthetők meg. 

Csikszentkirály, 1912. évi március 
hó 14-én. 
Cseh Károly, Csiszér Dénes, 

birt. jegyző. birt. elnök. 

hirdetmény. 
Sepsiszentgyörgyön a 358 sz. t jkv-

ben foglalt  815. hrsz. ház, a város fő-
helyén Csiki-utca és Kossuth-utca sarok 
(Kossuth kávéház mellett) 4 üzlethelyi 
séggel, emelet felépítésére  is alkalmas, 
folyó  évi április hó 3 án délelőtt 
10 órakor Sepsiszentgyörgyön a rendőr-
kapitányságnál, szabadkézből önkéntes 
árverés utján el fog  adatni. 

Árverezni szándékozók, az árverés 
megkezdése elótt 5000 korona bánat-
pénzt tartoznak letenni. A ház csakis 
készpénzflzetéz  mellett adatik el. Meg 
nem felelő  ajánlat esetén, a ház nem 
fog  eladatni. 1—3 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és Apaffy-utcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cim: Schier Ferencz kir. mérnöknél, 
Nagyyárad, Scblauch-tér 7. szám. 12 

1912. vgrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 83. számú végzése következ-
tében dr. Franz Zoltán nogybecskereki ügyvéd 
által képviselt Torontáli cipőgyár Benő test-
vérek nagybecakereki cég javára 147 korona 
30 lillér s jár. erejéig 1911. évi február 
hó 13-án foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján le- és telülfoglalt  és 2900 koronára be-
csült következő ingóságok u. m.: árucikkek 
nyilvánps árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 83. számú végzéBe foly-
tán 147 korona 30 fillér  tőkekövetelés, ennek 
1911. évi február  bó 25. napjától járó ö'/o 
kamatai és eddig összesen 78 kor. 60 fillérben 
biróitag már megállapított költségek erejéig, 
a végrehajtást szenvedő lakásán Gyimeaen 
leendő megtartására 1912. április hó 2. nap-
jának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik 
és abboz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi március hó 
13-ik napjáu. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

Szám 287—1912. végrh 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó uz 1881. évi 
LX. t.-c. 102. jj-u értelmében ezennel közhírré 
teHzi, hoity a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. evi V. H77. számú végzése következ-
tében dr. Fejér Antal ügy véd által képviselt 
Csikszeredui takarékpénztár részv.-társ. javára 
88 korona üti fillér  s jár. erejéig 1912. évi 
február  bó 2ti-áu foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utjáu le- és felUlfoglult  éa 800 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
1 drb zongora nyilvános á r v e r e B e n eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1911. évi V. 877. B z á m u végzése foly-
tán 8K K C(i f  tőkekövetelés eddig összesen 
5 korona 80 fillérben  bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig a végrehajtást szenvedő 
lakásán Csíkszeredában leendő megtartására 
1812. március 28-ik napjának d. u. 4 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni Bzátidé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzt! 
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyibeu az elárverezendő ingóságokut 
mások is le- és felülfoglaltatták  éa uzokra ki-
elégítési jogot uyertek volna, ezen árveréa az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi március hó 
13 napján. Molnár Sándor, 

klr. bir. végrehajtó. 

Szám 422—1912. 1-2 

Hirdetmény. 
Csiktaplocza község elöljárósága egy 

utkaparói állásra pályázatot hirdet, fel-
hívja mindazokat, akik e havi 50 ko-
ronával díjazott állást elnyerni óhajtják, 
kérvényüket március hó 31-ig ad-
ják be. 

A pályázók kérvényükhöz erkölcsi 
és iskolai bizonyítványukat becsatolni 
tartoznak. 

Az utkaparó kötelességét az elöl-
járóság állapítja meg s általános köte-
lezettségei és jogai a félfogadási  szer-
ződésben foglaltatnak  benne. Ez álta-
lanos szerződés a Községi jegyzőnél a 
hivatalos órák alatt megtekinthető. 

Csiktaplocza, 1912. március 
Péter József, 

k. jegyzâ. 

12-én. 
Csedö Imre, 

k. biló. 

Egy újonnan épült kőház, 
mely áll 2 szoba, konyha, kamra, pince és 
kerthelyiségböl és melléképületekből eladó. 
értekezhetni e lap kiadóhivatalában. 

5 - 5 

IMC 

Értesítés. 
Van szerencsém a n. é. építtető kö-
zönség becses tudomására juttatni, ] 

hogy miután 
g Rudics István úrral minden- o 
~nemii közösséget megszün-

tettem, vállalataimat magam j 
:: tovább fogom  vezetni. 
Elvállalok bárminemű építkezési ter- 5 

q vek készítését és keresztül vitelét, 9 
8 fürészgyár,  sodronypálya, ? 
8 ács- és kömives munkálatait! 
8 alegjutányosabb árak mellett 
8 Irodámat Gyergyószentmiklóson és 
O Csíkszeredán tovább vezetem. 6 
8 Kérve a nagyérdemű közönség be- * 
O cses pártfogását  továbbra is. 
8 Alázatos tisztelettel: 86—s Vécsey Gábor ö 

kvj>e»itcu ács- ci> Itfiolivu  mecter. 

Árverési hirdetmény. 
Csiknagy boldogasszony egyháztanácsu 

a templom tulajdonát képező „Tarkő 
havast 1912. évi március hó 24 én 
délután 3 órakor a karczfalvi  iskola 
egyik termében, árverés utján, egy évre 
haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár 1800 korona. Bánat-
pénz 10 százalék. 

Egyéb árverezési feltételek  a plé-
bánia hivatalban betekiuthelök. 

Karczfalván,  1912. évi március hó 
19-én. 
Dr. ţiszonyl fllalos,  Ferencz József, 

plébános. főgondnok. 

3 - 3 Sz. 105—1912. 

Hirdetmény. 
Csikszentimre község vadászterülete 

1912. évi április hó 20-án d. e. 10 óra-
kor a községházánál, 6 egymásután kö-
vetkező évre, a legtöbbet ígérőnek bérbe 
fog  adatni. 

Csikszentimre, 1912. évi február  20. 
Gergely Gergely s. k., Oetnes Antal s. k., 

k.-jegys6. k. biró. 

Szám 4 2 1 - 1 9 1 2 . 1 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közzé-

teszi, hogy a község tulajdonát képező 
Tarhavas nevű legelőjét 1912. m á r -
cius 31-én délelőtt 9 órakor a 
község házánál egy évre haszonbérbe 
adja. Árverési feltételeket  a községi 
jegyzőnél a hivatalos órák alatt meg-
lehet tekinteni. — Kikiáltási ár 1400 
korona. 

A kikiáltási ár 20 százaléka bánat-
pénzül leteendő. 

Csiktaplocza, 1912. március 12-én. 
Péter József,  Csedó Imre, 

k. jegyző. k. biró. 

Leyotáiiyosabti bevásárlási forrás  § 
úgymint: hajlipokban, manükör-
készletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
kolönlegeségekben, valódi VES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tipltszt, főlerakata 

FEKETE VILMOS 
Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 

2 0 -
1 iiiii tnnoonnnnnoooocw » w muu 

Egy figyes  fiu,  ld legalább 2—3 közép 
iskolát végzett, tanulónak felvétetik 
Nuridsány Márton női- és férfi-divat 
üzletében, Csíkszeredában. 3 - 5 
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B nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Bécsi és budapesti körulamból hazai ér ve, szives tudomására hozom a nagyér-
demű hölgy közönségnek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényekel is kielégilő 

" N O 1 K A L A P Ü 1 V A T T E R M E T 
* # # # * # # # # # # É S M O D E L L E K S Z E R I N T * * * * * * * * * * * 

F Ü Z Ö K É 5 Z 1 T Ű M Ű H E L Y T 
nyitottam. Raktáron tarlók párisi és bécsi modell-kalapokat. úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikket. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses díszítését és át-
alakítását. (iy ászkalapokat raktáron tartok. Mérték szerint készítek megfelelő  módon: 
fűzőt,  haskötőt, hátegyenesitőt és melltartókat: minden e szakmába vágó cikkek javítását 
és takarítását pontosan és jutányos árban oszközlöm. A t. hölgyküzönség jóakaratú támo-

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

Ligeti Samuné női kalap divatterme Csíkszeredában. 

& 

ÉRTESÍTÉS! 
A tavaszi idény újdonságai megérkeztek 

és dus választékban állandóan rak-
táron találhatók a legjobb minőségű 

férfi, női, fiu és leányka készruhák. 
ügyszintén mértékutáni megrendelé-
sek elfogadtatnak.  Szolid kiszolgálás! 

MÓZES JÓZSEF, CSÍKSZEREDA 
Kossuth Lajos-utca (Grünwald-ház). 

LeffolcHÓhb  bevéuuirláHl  /oiviíh  '. l'Ulékl  mfj/i-enilelések 
I  yyorxnn én jtouto»an enxkOxOUeftiek!  M 

UM^ 

kösönaég beoses ^ f
m m m m m m m 

__ Van szerencsém A I 
tudomására hozni, hogy r a k t á r o n tartok 

FÉRFI-, NÖI- ÉS GYEREKCIPŐT 
alegegyaserübbtol. a legjobb kivitelig. Gyer-
mek oipök minden asinben, nagy választék. 
Mórtékutáni rendelést gyorsan ós pontosan 
essközlök. Kívánatra házbo* ls elmegyek. 
Kérem a nagyérdemű vevő- és rendelő kö-
BÓDSég BBlves pártfogását,  kése azolgátattal 

í M A N D E L I Z I D O R J 
™ Csikazereda, Kossuth Lajos-utca 03. sz. a. ^ 

Modern kutépités. 
Uj kutak épitését ceiaentgyürük-
kel, sülyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

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

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

R A I Ü O A I I P n i r f v a o  k é z i m u n k a ü z l e t e , r ö v i d , s z ö v ö t t é s 
D u í C ű v l l r i l g J O b k ö t ö t t a r u k , B r a s s ó , K o l o s t o r - u t c a 2 0 . 
Az uj.'-ví iilényiv megérkezel! ;;yünyüni szép választékijai]. milieu, tutú, iliváiipárixa 

i'-s gobelin képek. 
Nagy raktár •>• imI.-itii.-iutí kezilett, kész kézimunkák éa kézimunka szővelek. sely-

iiicli, gya|>jn és gyapott Ibnulakbíin. 
Ilus választék léili. női és gyerek harisnyákban. trikókban úgyszintén l'érfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkeiltlük és zsebkendőkben. 
Kéziumitka szövet mintákkal készségesen szolgál. 19—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 



6. oldal. C S I K I L A P O K 12. szám. 

6ÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
Elvállal ugy épület- mint bútorasztalos munkákat bármily kívánt kivitel-
ben. — Baját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
III minim IMI IMII 10 nap alatt elkészíti. ML ML ML MIIIIIM 

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

anyagot el- és visszaszállítja un 

n r Inga., fali.,  ébresatő- és uebórák állandóan nagy raktáron. 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka npm mindig olcsó, inert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késó a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  eló, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órnjavitásnál 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 árhan bocsátom a m. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szíves pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövöre nézve is kérve, szíveskedjenek 

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

Óraláncok. gyűrűk, fülbevalók,  asemüvegek éi hömórölc állandóan kaphatók 

I 
I 

H A L L Ó ! É R T E S Í T É S . H A L L Ó I 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 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 eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz stnka-
tur és szobrász. Nad fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfslt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt psla igen könnyű és tartós. Teljes tödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Schainotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutksrikák  betonból -tfO-lOO,  l áO, 1-50-2 00 - 3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom slilyesztö rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készitek magas vízállások-megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek kés/.itése. Beton- es mflkölépcsők,  szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetőváluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, sranit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stli. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeleseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csíkszereda. 

ŢŢ J \ W |JR | Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
11 U h Iul I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
I I [ | | J Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóélv;igy;i lc«y;! 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K P R É H E R - S Ö R T I 6 Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ő r a l z t á j C s l l r v á i m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas s ö r — n a p o n k é n t f r i s s  c s a p o l á s 

csakis őzv. Nagy Istvánné „ Z ö l d f a "  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti ét terembe kapható. 

(I5i 9 -52 

„66" 

kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítés! 
\ an sziiciirsriii r t. hiilgykozünség szíves tuilo mására hozni, hogy a innmzelem 
P á r i s b a n v<»h tanulmány ntoii. a honnan február  hó elsején jött vissza. 

SZEZ0NSZERÜ ÚJDONSÁGOK 
marcin* hő elejét ni már raktáron vannak. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. hölgyközönsKg szíves pártfogását  kérve, márnriok kiváló tisztelettel: 

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

32-52 
Vidéki megrendelesek gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

s l 2 0 - s z á z a d - v a r r ó g - é p e . 

Csakis cégünk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján 
vásároljunk. i. u . . 

Singer Co. varrógép részvénytársaság, Sepsiszentgyörgy. 
Csíkszeredában értekezhetni lehet a megbízottal, Kossuth Lajos-u. 13. sz. a. 

- - - Ul a rehéroemnlOaiéshez való utasítást lartalmazú Itat Dárkloek ÍDÍJÜB kiaJatit. = — 
20-24 

Uj bútor , varrógép- és kerékpár-nagyraktár I 
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F r f p c i t p Q  I ^ i U I 3 z l ' r e n ( ; s ^ m Csíkszereda város és vidéke nagy-
*—' I C ö l l C o . érdemű közönségének szíves tudomására hozni, hogy 
Csikszeredaban a Kossuth Lajos-utca 9. szám (Lukáos Juliska 
bérpalota) helyisegeben egy teljesen u j modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktáron tarlom a legkényesebb igényeknek meg-
telelő összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon-, ebédló-
és halószoba berendezések, valamint vas- és rézbutorok a legjobb gyárt-
mányú. hajlított és borszékek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
ebédlő díványok, valódi lószór- és afrik  maüracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok 6—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az összes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész-, 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és 
central bobbin 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-
párakhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Elvállalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó munkálatok jutányos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azon kellemes hely-
zetbe jutottam, hogy áruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani. Magamat a n. é. 

közönség szíves figyelmébe  ajánlva és becses pártfogását  kéri ' 
Aokermann Ignátz asztalos, kárpi tos és disaitő, Csíkszereda. 

Főraktár Oyergyószentmlklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 
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Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet, ajánl olcsó áron a 

Portlai)d-cţn)ţi)tgyâr KCiglţr ţS Társai, BraSSó. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 




