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Csíkszereda, 19Ü április 10. 
Szerencsétlen gondolat volt április 

lizenegyedikének hivatalos ünneppé való 
avatás», bármilyen történelmi nagy és 
fönséges  nap is ez tulajdonképpen 
Szerencsétlen gondola* azért, mert ün-
nepet semmiféle  állami törvénnyel meg 
csinálni nem lehet, ha a közszeretet 
es beesülés gyökere meg nein fogja. 
Legtöbb ünnepet a legnagyobb szuve-
rén csinált: a pápa, akinek milliók ál-
doznak alázattal és mi lett e megren-
delt ünnepekke lMunkaszüne t ; de nem 
ünnep ünnepek a iiBgy norma-napok, 
amelyekhez a nagy vallás-alapiló éle-
tének legvevezetesehli fázisai  fűződnek. 
Gondoljuk : ezeket Péter, az első pápa 
nem is akklamálta ünnepé ; de ugy a 
jeruzsálemi, mint a róinai gyülekezet, 
mint érdekes és jelentőségen évfordu 
lót megünnepelte. Nem akklamálta ün-
neppé senki minálunk március 15-ét és 
184«. óta nemzeti Dnneppé lett. ünneppé 
tette a nemzeti közérzés és annak fel-
ölelő gondolata, liogy a demokratikus 
alkotmány innét számítódik. Ami miatt 
április uem lehet sohasem a nemzet 
ünnepévé, uem az, mintha ez a lorduló 
kevésbhé volna jelentőséges, mint a nép-
szuverenitás márciusi ünnep ', hanem — 
okkal, vagy ok nélkül — nem lehet 
Ünneppé ama sanda és a szivekbúi ki-
nem irtliató sanda gyanú miatt, hogy 
ez az ünnep az előbbinek ellxtmályo 
sitására van kieszelve. Mi azt hisszük, 
hogy ilyen gondolat távol állott Bánffy-
tól, akinél sovénebb, magyarabb kor-
mányfértf  nem ült még a miniszterelnöki 
bársonyszékben. Április I I . megünnep-
lése pedig az ó eszúiéje. Gondoljuk az 

a gondolat a lka ta , hogy ha a demok-
ratikus szellem első iöllángolását meg-
ünnepli a nemzet : üunepelje azt is, 
mikor e szellem kivívott győzelmét, 
alkotásaiban, törvényeiben uralkodói 
szentesítés érte. 

Szép goudolat és egyeneseu magyar 
gondolat; de nem verhetett gyökere-
ket, mert maga a szentesítés ténye nem 
volt ünnep. Azt tudjuk, hogy március 
15-én a rendi alkotmáuyból modern al-
kotmány lett és az alkotmány sáncaiba 
bejutott a nemzet, — azt igen Keve-
sen tudják. Pedig bejutott s amit most 
a jogkiterjesztés terén akaruuk, az csak 
a baladó idő korrektivuiua. A uagy elv, 
bogy mindnyájan egyenlők vagyunk a 
törvény elótt. — azt április 11-en szen-
tesített törvények hozták uieg e haza 
mindenrendd fiának. 

Azért hu április 11. szürke dologuup 
marad jövőre is, sohase bántson az 
senkit. Szitué illik, hogy a demokrácia 
nagy ünnepnapja dolognap legyen. A 
demokrácia a munka dicsőségét, érde-
mét és a vele elerhetö legnagyobb si-
kereket jelenti. Megünnepelhetjük ezt 
munkaközben is ós voltaképpen akkor 
leszünk stílszerűek, ha m u n k á v a l 
ünnepeljük. Azért e uagy történelmi 
napnak kultusza terjedui fog,  mert az 
iskola fala  között a gyermek fogékony 
lelkében c napon is éppeü ugy fel  Is-
het, sót fel  kell gyujtaui a hazaszeretet 
tüzét. IS nap azt hirdeti, hogy az a 
nemzet él, amely jogaihoz tűrhetetlenül 
ragaszkodik. A 48-as eszméket egy vi-
lág választotta el a királyi felfogástól 
és a jogát fel  nem adó nemzet a l k a l -
m a s i d ő b e n kivívta e jogát. Az al-
kalmas időt azonban ki kell várni. Jo-
got föladni  nem szabad ; de jogot bo-

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. ÉLTHES GYULA. 

Megjelenik minden a a e r d i n , 
Elöflaetéai  í r : Égisz évre S kor. (Külföldre)  11 koi 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l ego lcsóbban számíttatnak 

Kónrstok nem ' 

torul követelni, mikor az idő uem al-
kalmas, oly végzetes taktikai hiba, 
melynek következményei beláthatat-
lanok. 

Ez uem csalţ & jelennek, de április 
11-enek is nagy tanulsága. 

A csiksomlyól Szt. Ferencrendi zárda 
kegytemplomának festése. 

A bucsu járásairól messze liires és neve-
zetes csiksom'yói zárda-ten>plom a mult év 
nyarán lett kifestve  L'rbánszky Kúlop kolozs-
vári miitestó altal. 

Hogy ezen templom-festésről  ez ideig nyil-
vánosau szó nem esett, — anuuk egyedüli 
oka az, hogy a zárda vezető és felügyeleti 
hatósági 8 hónapot ós egy telet várt arra, 
hogy meggyőződjek, — miszeriuc ezen festes 
a csíki zord teli időjárásnak miként tud el-
lenállani s ezeu lilot éppen elégségesnek tar-
totta arra, bogy e festesról  nyilvánosan nyi-
latkozzék. 

A zarda vezetősége évek óta foglalkozott 
a kifestes  eszmejevel, de nem reudelkezett 
eleg anyagi erővel e drága és költséges 
muuka letesitésere. 

Paal K. Jauos zárdafőnök  érdeme az, hogy 
emberfeletti,  farudsagos  es lelkiismeretes muu-
kaval, nagy szorgalommal e draga festés  esz-
közlésere sziikseges pénzösszeget összehozta 
es előteremtette. 

Csak is igy vált lehetségessé, bogy a ki-
festéshez  hozza lehetett kezdeni s ma már a 
somlyói „íSzúz-Maria" kegytemploma oly szép 
es fenséges,  a milyet Magyarorszagon ritkáu 
lailiatui, s oly magasztos, hogy ezen temp-
lonibau a hívőket a vallásos áhítat és buzgó 
sag fokozottabb  mertekben szállja meg. 

Ezeu temlom kii'estése körüli fóérdem  te-
hát a l'aál K. János bázfónöke  és a dr. Fe-
jér Antal apostoli fósyndikusé.  — a kik idót 
es faradságot  nem kímélve, e munkálatot ki-
adták, felügyelték  és be is fejeztették. 

A festes  miiszaki vezetéset és felügyele-
tét Hrassai Karoly fógimu.  tanár végezte, nagy 
szaktudással, kiváló szorgalommal, uagy gond-
dal és egész odaadással. 

Urbánszky Fülöp müfestő.  a festést  barokk-
stílben eszközölte, aki a bázfónök  és fősyndi-
kus kívánságára és ut:tsitására, arra töreke-
dett, hogy ezen festéssel  a kegy-templomot 
minél kedvesebbé, minél vonzóbbá is szebbé 
tegye. 

El is lehet mondani, hogy ez mindenben 
és teljesen sikerült is, mert a festés  minden 
tekintetben kedves és kellemes a szemre. 

Művészi freskókkal  nincsen ugyan díszítve, 
de a maga nemében páratlan; gyönyörű kivi-
telű és tínoiu, sót azt leli it mondani, hogy az 
egész festésen  valami kimondhatatlanul finom, 
gyönyöril és elegáns tónus vonul keresztül, 
ugy bogy e munka a szemlélőre nem csali 
kellemesen, hanem fenségesen  is hat. 

A szentély van a legszebben és legmüvé-
aziesebben kidolgozva és ennek mennyezet át-
törése valóban tökéletes, ugy hogy a szen-
tély mennyezetének festése  és milvészies ki-
vitele meglepőnek, sót pazarnak mondható. 

E mellé szépen hozzá simul a főhajó  s 
ennek nem ugyan uagyon díszes, de annál 
kedvesebb és kellemesebb mennyezet festése 
is, ámbár tagadhatatlau, hogy a mikor a hívd 
a templom küszöbét átlépi, ennek figyelmét 
uyombau a pompás és impozáns kidolgozású 
szentély köti le, s ebben a festőnek  igaza is 
van, hiszen róm. kath. templomainknak ez a 
főhelye  és minden tekintetben ékessége és 
drágasága. 

E szentély homlokzatán van a szent-lélek 
ábrazolva s azon kivül még két jelképes-kép 
foglal  itteu helyet szintén ornatnentalison 
kezelve. 

Az ablak bemélyedések is sikerült barokk 
plasztikával vannak t tgozva. 

A pillérek koronázó párkánya egyszerűen 
márványozva van ep ugy, mmt a falon  maguk 
a pillérek - mely márvány végig fut  az egesz 
templomban, úgyszintén a templom falának 
talp-párkányán is. 

A főhajóban  minden ablak mélyedés há-
romszögű oromfalának  menyezeti részében 
egy-egy jelképes magyarázat van : Jézus, Má-
ria és Szt. Ferenc jelképeiből. 

Azonkívül az összes oltárok is ki lettek 
tisztítva s részben, a hol erre Bzükség volt 
megfestve. 

A „CSIKI LAPOK'' TÁRCZÁJA. 
A k e B c a y t , 

Csak egy kis koponya vagyok 
Mégis sokan félnek  tőlem 
Pedig nem bántuk senkit én : 
Nézek komoran, merően.. 

Xem láthatom Benki arcát 
A kezek elfordítaoak 
Még nappal is éjszakám van 
Bámulom a sötét falat.. 

Remegve fordul  tőlem el 
Ha takarít a szobalány 
Cres szemmel nem igézek 
8 a légy is fél,  ha reám száll. 

Szegény voltam életemben 
Panaszra mindig nyílt okom. 
Koldusként el nem temetve 
A gyűlöletet hordozom. 

Máirai  Ferenc  Béla. 

B M g i a r « k u a l k a t a . 
Istenem I ha nekem 
Egy kis hátam volnál 
Föléje hajolna 
Az akácfa  lombja; 
Ablakán rozmaring, 
Muskátli virnlna; 
Az eresze alatt 
Csókos galamb búgna, 
Kis kertemben rigó, 
Pacsirta dalolna . . . 
Nálamnál boldogabb 
A király sem volna I 

E t x á a á a l á n a S r l i k c c t ^ c i . 

A kies fekvésű  éti szépen fejlődő  tiyer-
gyószentmiklóson rokoni körökbeu töltöttük a 
mult évi pünkösd ünnepeit. Hogy ünneplésünk 
kellemesebb és szórakoztatóbb legyen, kirán-
dulást rendeztek kedvűnkért a „Gyilkos tóhoz," 
hová Qyergyószeutmiklóstól keleti irányban 
szekéren való utazással 3 - 4 óra alatt lehet 
eljutni. 

A Békény völgyön fel  s a Pongrác nevü 
vízválasztó hegyen át, nehéz, de a táj szépsé-
gei által elég élvezetet nyújtó uton érkeztünk 
délután félnégy  órától 7 órára a Gyilkos-tó 
partján álló vendéglőnek nevezett kurta korcs-
mához. 

Izrael egyik utóda, talán a programok al-
kalmával Oroszországból kiüldözött s családjá-
val itt megtelepült jordán atyafi  elég nyájas 
arccal fogadott  s egyetlen vendégszobáját kész-
séggel bocsátotta rendelkezésünkre. Tervünk 
szerint itt meg kellett hálnunk, hogy má9nap 
a tavat és környékét s a békási szoros nagy-
ban dicsért BZÍklahegyeit megtekintve, estére 
visszajuthassunk Qyergyószentmiklósra. 

Célom lévén a tavat és környékét azok 
előtt, a kik még nem látták (s ilyenek sokan 
vannak) benyomásaim és a leírások alapján 
röviden ismertetni, — az éjjeli szállás nyug-
talan nyugalmáról B más privát élményeinkről 
nem Is beszélek. 

Seggeire jutva, a felkelő  nap arany sugá-
raiban ragyogó tó parţjân a Likas-patak és a 
dél felől  előtörő Gyilkos-patak beömlésénél 
kezdtük meg gyalog utunkat. A gyönyörű ha-
vasok örökzöld keretében rejtőző tónak első 
és megragadó érdekessége az, bogy tele van 
tűzdelve elszáradt, de még a földben  álló s 
helylyel-közzel iszalaggal éa kúszó növények-

ke), mohával és virágokkal bevont, a földből 
gyökereBt::l felszakadt  s a tó vizén tutajként 
úszkáló korhadt fenyő  töukökkel. A víz tük-
réből felszakadó  fátyolszerü  ködfosziányok 
alatt ugy nézett ki a tó, mint egy madártej-
jel töltött mandula szeletekkel feltüzdelt  óriási 
hosszú tál, melyeu vanilliaesövecskék és mál-
naszemek uszkáluak. 

Miként keletkezett ez a tó, kérdi önkény-
telenül az ember, mert nyilvánvaló, hogy .uem 
a teremtésnek ős kohójából került ki s nem 
is az özönvíz lefolyásának  egy fennakadt  me-
dencéjű", mint Orbán Balázs írja, hanem egy 
egészen uj alakulás. 

A krónika Bzerint 1837-ben történt, hogy 
a föld  belsejében működő csodás természeti 
erók következtében a völgy szűkületnél össze-
omlott, vagy lecsuszamlott a Gyilkos havas 
egyrésze s eizarta a völgyet s a fennebb  em-
lített s összeszögelő két havasi patak vizének 
lefolyását.  A dusviztt két patak évek folya-
mán át megtöltötte a fenyvekkel  borított mély 
völgyet s előállott a Gyilnos-tó a mellette el-
nyoló Gyiikos-havasról elnevezve. 

A havasi pintyek és más itt tanyázó da-
los madarak reggeli zenéje mellett haladtunk 
a nagy T. alakbau elnyúló festői  tó paraján 
végig mintegy 7—800 méter hosszúságban. A 
tó Bzélessége 150—200 méter s állítólag 30- 40 
méter mély. 

A tő környezete festői  és elragadó képet 
nyiţjt. Északra magasan mered a nagy Czohárd, 
kelet félőt  a Gyilkos-havas, délre a Nagy-hagy-
más nevü sziklás erdős terület. A tó végéhez 
érve lâţjuk a kifolyását,  mely a folyton  lejtő 
keskeny és sziklák között lenyúló békási völ-
gyön súgva rohan. Vezetőnk felhívja  figyel-
műnket, hogy csak ezután következnek uz igazi 
látványosságok. 

És valóban igaza volt. Csikmegye havas 
világának ilyen elrejtett a az eddigi közleke-
dési viszonyok gyarlósága és őskori állapota 
miatt kevesek által látogatott igazán elragadó 
szépségű, megmászhatatlan sziklás bérceinek 
ily csodálatos alakulásáról és tömegéről, — 
noha magam is Csikmegyében születtem, — 
sejtelmem sem volt. Ezeknél szebbet s von-
zóbbat még fSvájcz  havasainak keble és bá-
mult tavainak környezete sem mutathat fel. 

Három-négy óra hosszat barangoltunk a 
keskeny völgyön, folytonosan  égbe meredő 
sziklák között. Utunk néhol annyira össze-
keskenyűlt, hogy a patak medre fölött  bidlás-
szerűleg összerótt és rakott bornákon kellett 
több száz lépés hosszat mennünk. A kirándu-
lók éB a Békás községből Gyergyószentmik-
lósra járó oláhok itt csak gyalog vagy lóháton 
mehetnek el. Szekérrel való járásról sső sem 
lehet. Időnként vizáradáskor a víz hátára ra-
kott hidlást részben vagy egészben elsodorja 
az ár s ilyenkor a közlekedés megszűnik. — 
Kirándulásunk idején ia ilyen úthelyreállítás! 
munkálatokkal foglalkoztak  több helyen. A 
több száz méter magasra nyúló sziklafalak 
tövében, ahonnan csak egy keskeny szalagja 
látható a kék égboltnak, az ember egy pa-
rányoak érzi magát s remegve gondol a Te-
remtő mindenhatóságára és arra, hogy egy 
leguruló szikla mily hirtelen összetiporhatná, 
mint összetiporták Nucu Dumitrut, a hatalmas 
haramiát a nagy Czohárdról leguruló nehéz 
kövek, ki a szájhagyomány szerint nejének 
meggyilkolása után Oláhországból ide szökött 
s a Nagy czohárd egyik sziklabarlangjában la-
kott, rablásból élt, .mig Isten haragja meg 
nem bllnteté halálok halálával". 

Képes levelezőlapokon ma már nem egy 
remek része van megörökítve az itteni szik-
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A templom tehát exen festés  által gazda-
gabbá, ünnepélyesebbé és olyanná lett téve. 
hogy as embert > puszta Biemléletre ls a val-
lásos iblet szállja meg, mely gaadagságot 
még inkább emelnek a szép színes festésű 
és barokk stjlü ablakok is, melyek szintén uj 
keletűek s a melyek szintén a Paál K János 
zárda főnök  érdemére irandik. 

A templom magában véve is imponáló ro-
mán stilll majdnem teljességében, van ugyan 
egy kis barokk is, de a mostani ablakok meg 
fal  festés  Ütal az utóbbi stil jnt érvényre. 

A szépen sikerült és tartósnak bizonyult 
festésért  elismerés és köszönet illeti meg 
Urbánszky Fülöp kolozsvári müfestőt,  a kii 
éppen ezért melegen ajánlunk 'mindazoknak, 
a kik szép, tartós és értékes munkát akarnak 
végeztetni, szóval mindazoknak, akik templo-
mokat, a nagyobb szabású alkotásokat akar-
nak festetni.  —r.— 

Székely kivándorlás. 
Románia kenyerén 300.000, legna 

gyobb részt oláhhá és schizmatikussá 
vedlett székely atyánkfia  él, kikből 
hazai polgár soha, de soha sem lesz; 
Amerikának az uj Magyarország részé-
ben több, mint 300,000 székely emészti 
magát a farmokon,  telepitvényeken és 
gyárakban, kik ha gyűjtenek is valamit, 
elcsigázott testi erővel, megtört lélek 
kel, betegen jönnek vissza, ha jönnek 
valamikor, de bátran állithatjuk, hogy 
számottevő tagjai a nemzetnek ezek se 
lesznek soha. 

Ai államnak pusztán rendőri és ke-
reskedelmi szempontból megalkotott tör-
vénye egyáltalán nem segített a kiván-
dorlás megakadályozásán és a Cunárd 
Line vagy a Norddeutseher Lloyd ha-
jóstársaság épugy szállítja az életerős 
munkás kezeket az uj Magyarországba 
most, mint az előtt. 

Ennek a konvenciónál s világjárás-
nak egy iţjabb veszedelmes.tünete zu-
dult reánk. A székelység pusztulása, 
erkölcsi megromlása következtében ma 
nemcsak a térti munkás kezek, hanem 
maguk a székely leányok is kezdik el-
hagyni az otthont. A világjárás Szeged, 
Budapesttel kezdődik, hová pár hó-
napra szolgálni mennek s onnau lel-
ketlen ügynökök csábításaira, szintén a 
jövő boldogulás reményével, prédára 
tétetnek ki Earópa kulturállamainak. 

Már magában véve a megromlott 
erkölcsű fővárosba  való folözönlés  sem 
volna indokolt, mivel az oda éa vissza-
utazás költségei miatt a nyert többlet-

lás tájaknak. Különben a Gyilkos-tó és vidéke 
domború térképét a gyergyószentmiklósi pol-
gáii iskola tantestülete a milleniumi kiállí-
tásra kimintázta s ezzel Csikmegye eme 
gyöngyszemét ÍB a világnak bemutatta, amint 
ezt Yitos Mózes a Csikmegye leírásában említi. 

Békáson innen, bol a völgy tágulni kez-
dett, visszatértünk a fejünk  főié  hajló szikla 
völgybe s az itt található hatalmas folyondár 
virágokból a társaságunkban volt hölgyeket 
tetőtől talpig girlándszeriileg felékesítettük  s 
végül egy alkalmas helyen déli pihenőt tar-
tottunk. 

A jól sikerült nyársonsült, sütemény, sajt 
és jó bor mellett a kőiben megeredt futó  eső 
dacára, felfrissített  testi és szellemi erővel 
visszatértünk a reggel elhagyott Gyilkos-tó-
hoz, ahol a dolog "emlékéért egyet csóna-
káztunk U. 

Mondják, hogy a Gyilkosnál a Nagyczo-
kárdról visszaverődő hatalmas és dörgedelmes 
visszhang is van. Sajnálhatjuk, hogy erre ak-
kor nem hívták fel  figyelmünket. 

Kirándulásunk minden elragadó látványát 
és lebilincselő hatását inkább csak érezni, 

ínint leírni lehet. Aki ebben kételkedik, — 
menjen el oda és saját szemeivel győződjék 
meg a csodás terméssé ti képződményekről, a 
rengeteg sziklaoszlopoktól környezett folyó-
Bókról és roppant szikla szálakról, melyeket 
a gyönyörű tő környéke és a békási völgy 
mutat. 

Késő alkonyat volt, mire mi is hasa ér-
keztünk, vendégszerető házigazdánkhoz Szent 
miklósra, hol dos vacsora és jő bor mellett 
elismételgettük kirándulásunk élményeit. 

Or . B. V. 

fizetés  semmivel sem eredményez na-
gyobb bért, mint a mennyire a falvak 
szomszédságában fekvő  városokban biz-
tosítanak és ha tekintetbe vesszük azt, 
hogy az a többletflietés  legtöbbször 
leány erkölcsi életét veszélyezteti s 
fővárosi  bűnöző élet számtalan esélye 
mily könnyedén forditja  ki a falu  leá-
nyainak lelkét s annak egyensúlyát, a 
vándorlás eme fajtája  egyenesen osto 
rozandó szülők, papság, tanítói és jegy-
zői kör részéről. 

Mily homályt vet a magyar táisa-
dalmi rend könnyelműségére azon tény, 
hogy a prostitnclóba kergetett magyar 
lányok védelmét egy Coote, a londoni 
National Vigilauce Association titkára 
kell felvegye,  és itthon a hiányos 1878. 
V. t. c. és 1879. XL. törvény miatt 
még a társadalmi mozgalom sem képes 
behatóbb és mélyebb fédelmet  bevinni 
a túlkapások ellen küzdő társadalmi 
alakulatokba. 

A fehér  rabszolgakereskedés, a ki-
vándorlás és konvenciónális világjárás 
körében lépett fel  a gazdaság és ipar 
hanyatlása, az idegen bevándorlók 
lelketlen üzérkedése, az ügynökük csá-
bítása folytán  s hullámai elég széles 
körben érintik a Székelyföldet  s nyo-
mában nemcsak a gazdasági kár és 
nemzeti veszedelem, hanem egyenesen 
a nemzet meggyalázása jár , mert a 
„hungarák* nem a nemzeti dicsőséget, 
hanem a nemzet el tespedését , a faji 
romlást hirdetik a nyugat földjén. 

E sötét veszedelem ellen harcot kell 
vívjunk és mert a társadalmi alakula-
tok éppen az idevonatkozó büntető tör-
vény hiányossága miatt meddő munkát 
végezhetnek, követelnünk is kell az 
1878. és 1879. évi V. és XI. törvény-
cikkek módosítását és a leányvándor-
lás, leánykereskedelemre való kiter-
jesztését oly módon, bogy az ne csu-
pán rendőri, kereskedelmi szemponcból 
emeljen korlátokat, hanem a munkás-
védelmi érdekekre is legyen figye-
lemmel. 

Különösen meg kell mozdulnia a 
Székelyföldön  levő  törvénybalóságok-
nak, társadalmi szervezeteknek, mivel 
a leányvándorlás tűuetei a székelység 
körében kezdenek mutatkozni szembe -
ötlőbben. A törvényhatóságoknak vétót 
kellene mondani azon törekvés ellen, 
mely a kirendeltség munkakörének ösz-
szehuzására, illetőleg Bzükitésére irá-
nyul és követelni kellene ennek mun 
kakörét a leányvédelémre, a nevelés 
eszközeinek segélyezésére, illetőleg tá 
mogatására kiterjeszteni. A textil házi' 
ipari termelés és feldolgozás,  a kony 
hakertészet intenzív művelését, a gyü-
mö.'cstermelvények kikészítését célzó 
intézmények létesítését szorgalmaznunk 
kell. Mindenik székely megyében szer-
vezni kellene a kisebb szabású földmi-
ves és háztartási iskolákat, hol a fiatal 
generáció a semmittevés helyett tunu 
lásra lenne kötelezve, mert nem a föld 
termőereje emeli egymagában a nem-
zeteket, hanem a tudás, törekvés és 
élelmesség. A gazdasági oldalon való 
törtelés mellett az egyházaknak kell 
erőteljesebb akoióba lépni az erkölcs-
védelmet illetőleg. A népnek felvilágo-
sítása, az alvó önérzet fellármázása,  a 
veszedelem utjának leplezetlen feltá-
rása az egyház és iskolai feladata.  A 
társadalmi szervezeteknek tovább kell 
folytatnia,  a lankadást nem ismerőleg, 
a nép anyagi és erkölcsi emelését célzó 
működést a különböző szövetkezetek 
vezetése terén, mert az erkölcsi felsza-
badulást az anyagi emelkedés van egy-
felől  hivatva megteremteni. 

Mi alszunk. És amíg alszunk fér-
fiatok,  leányaink reménytelenül vándo-
rolnak tovább és hangzik a .Tribuna" 
kürtje az összes románság egyesülését 
hirdetve... és Gradistenau Péter igy 
köszöntgeti föl  Károly királyt hogy : 
Felséged  koronájának  legszebb drá-

gaköve,  Erdély,  hiányzik:  de  hi&szük, 
hogy nem sokáig...  és senki sem ve-
szíti  el hitét  a Dnyesztertől  a Tiszáig 
terjedő  hatalmas román birodalom 
megvalósításit  illetőleg\ 

A MpmelMliBZttik É É I 
A központi választmány folyó  hó 4-én Fe-

jér Sándor alispán elnAklete mellett ülést tar-
tott. A választmány azokat az intézkedéseket 
tette meg, melyek az országgyűlési képviselő-
választók 1912. évi névjegyzékének kiigazítása, 
illetve az 1913. évi állandó névjegyzék össze-
állítása végett szükségesnek mutatkoztak. A 
kiigazítások eszközlésére a vármegye egész 
területére a következő bizottságokat kül-
dötte ki: 

1. Csikszentmártoni választókerület részére: 
a) A kászoni öt községbe András Lajos el-

nöklete alatt Szaniszló Kálmán és Bajkó Fe-
rencz. 

b) A kerület „Nyergestetőu" inneni köz-
ségei részére: Bartalis Ágoston eluökléBével, 
Puskás Lajos és Lőrincz János. 

2. A csíkszeredai választókerület részére: 
a) Madéfalva  és Csikszentmiklóstól léteié 

Csíkszeredát is ide értve,: Dr. Sándor Gyula 
elnöklete mellett Tompos Károly és Pulffy 
András ; 

b) Z/cögöd, Szentkirály, Szentimre. Szent-
simon és Csatószeg községekbe: Dr. Daradics 
Félix mint elnök, Keck Ferencz és Cseh Ká-
roly; 

c) Mindszent és Szentlélek községekbe: Dr. 
Márton László elnöklésével. Kovács Béla és 
Czikó Sándor. 

3. A karczfalvi  választókerület részére : 
a) A gyergyói községekbe: Wellinan Géza 

elnöklésével Balogh István és Bnricz Dénes; 
b) A ködön felüli  6 községbe: dr. Ujfalusi 

Jenő eluöklésével, Balázs János és Antal 
Dénes; 

o Rákos, Göröcsfalva,  Vacsárcsi, Szent-
mihály, Szépviz községekbe Pál Gábor kir. 
tanácsos eluöklésével, Mánya Antal és Pál 
Dénes; 

d) A 3 gyiinesi községbe: Dájbukát Jakab 
elnök lésével, Rusz Sánta János és Balnzs 
Dénes gyimesközéploki jegyót. 

4. A gyergyószentmiklósi választókerület 
részére: 

a) A tölgyesi járás községeibe: Veress La-
jos elnöklésével, Csató József  és Csató Sándor; 

h) A választókerület többi községeibe ide 
értve Gvergvószentmiklós r. t.,várost is: Za-
kariás Lukács elnöklésével, Arpa Lajos és 
Zathureczky Bálint. 

A küldöttségek munkálataikat a helyszínén 
előre kijelölendő napokon teljesitik, ahol a fel-
vétel iráut mindenki jeleulkezhetik. Akik a 
mult évben fel  voltak véve, azok — ha csak 
jogosultságukat időközben el nem vesztették — 
ismét felvétetuek  minden jelentkezés nélkül. 
A teljesített munkálatokat folyó  hó 20 ig a 
klildöttségi elnökök beterjesztik a központi vá-
lasztmánynak, mely folyó  hó 23-án tartandó 
ülésében felülvizsgálja  és névjegyzékeket ki-
igazítja. Ezek a névjegyzékek május havában 
mindenütt közzététetnek és azok ellen felszó-
lamlásoknak akkor is helye lesz. 

kerülete van : a banffybuoyadl,  gyalnl, kolozsi 
és tekei, holott 5 illetné. 

F o g a r a a : 84671, 88217, 92145, 94993. A 
népességből oláh 90*2, magyar 5 3, német 3 9. 
Az ország legoláhabt. vármegyéje. Két kerü-
lete : a fogarasi  és alsóárpási, az uj beosztás 
után is megilletné. 

Nagykükül lö : 132454, 135312, 144626, 
148414 A népességből oláh 427, szász 42*7, 
magyar 11-6 százalék. E régi, szász többségű 
vármegyében 1848 óta rohamosan terjeszked-
nek az oláhok és alighanem már túlszárnyal-
ták a Bzászokat. Most négy kerülete van : a 
kőhalmi, medgyeai, segesvári és szentágotai. 
Az uj beosztás szerint csak 3 illetné. 

B e s ü t e r o e - N a s a o d : 95017, 104737 
117649. 126102. A népességből oláh 691,' 
szász 22, magyar 71 százalék, k i ki-riilete' 
van : a beszterczei és nnszódi. ILIIn V I iilc;J 
ezután is. 

H á r o m s z é k : 125277, 130008, I367U7, 
147149. Itt is feltűnő  az oláhság előnyomu-
lása ; már 1900-ban a népesség 14 2 száza-
léka oiáh volt Het kerülete van: az önálló 
Bereczk, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely, 
az illyefalvi,  kovásznai, a kézdiváeárbeiyvi-
déki és nagyajtai. Csak négy illeti. 

Huny a d : 248464, 267895, 302710,340132, 
oláh 84'7, német 3, magyar 10 6 százalék. Hat 
kerülete vnn: a dévai,-vajdahunyadi, hátszegi, 
szászvárosi, korösbányai és dobrai. Az uj be-
osztás szerint 7 illeti. 

U d v a r h e l y : 105520, 110132, 117850. 
126102. Erdély legmagyarabb vármegyéje. 
Most 5 kerülete van, az önálló Székelyudvnr-
bely és Oláhfalu,  az oklándi, a székelyke-
resziuri és a székelyudvarhelyvidéki. Csak 3 
illeti. 

Szeben : 141627,148736, 162291, 170441. 
Oláh 66, szász 288, magyar 4'1 százalék. 
Hat képvÍBelóválasztó kerülete vau: a oagy-
disznódi, Bzászsebesi, ujegyházai. keresztény-
szigeti és Nagyszeben város kettős kerülete. 
A lélekszám arányában összesen 4 kerület il-
leti Nagyszebennei együtt. 

M a r o s t o r d a : 145807, 163282, lHO'.Xii. 
193485. Magyar 57 9, oláh 368, német 38 
százalék. Most 5 kerületre van : a szászré-
geni, marosvásarhelyvidéki, ákost'alvai, nyá-
rádszeredai és gernyeszegi Csak 4 illetné meg. 

Az erdélyi vármegyék és a kerületi beosztás. 
A népesedés fejlődése. 

Az általános választójog szempontjából 
bizonyára nem lesz érdektelen egy pillantást 
vetni az erdélyrészi vármegyékről, az itteni 
népesedési viszonyokra, az esetleges uj kerü-
leti beosztásra. Hogy a népesedési viazonyo 
kat jobban áttekinthessük, a népszámlálási 
adatokat: 1880, 1890, és 1910-ból tüntetjük fel: 

Csík: 110940, 114110, 127995, 145125. 
.4 megyiben feltűnően  szaporodik  az ol&h-
ség; már 1900-ban a lakosság  12-5 száza-
léka  volt  Négy  kerülete  van : a gyergyó-
szentmiklósi,  a csíkszeredai,  a csikszeot 
mártoni és csikkarczfalvai  Ennyi ia illeti 

Brassó vármegyének volt 1880-ban 82929; 
1890-ben 86777; 1900-ban 92589 és 1910-ben 
97653 lakója. Most 4 kerülete van a megyé-
nek : a szászhermányi, a vidombáki éB Brassó 
város két kerülete. Az nj beosztás Bzerint 
csak 2 illetné. 

Klskü l lő : 92214.101045, 108769, 115475. 
Magyar 29 7, német 17 7, oláh 50 7. Három 
kerülete van: a dicsőszentmártoni, bálavásári 
és az önálló Erzsébetváros. Az uj beosztás 
szerint azonban csak 2 illetné. Erzsébetváros 
megszűnne önálló kerület lenni. 

Szolnok Doboka: 198677,217650,236526, 
251553. Magyar 198, német 31. oláh 76'1 
százalék. Hét kerülete van: a dési, bethleni, 
magyarláposi, nagyiklódi, nagyilondai és két 
önálló kerület, Szek és Szamosujvár, melyek 
az qj beosztás szerint megszűnnének. Csak 5 
kerület illeti meg. 

Torda-Aranyoa: 137031.150563,160472 
173836. Magyar 25'4, oláh 728 százalék. Négy 
kerülete van: a tordai, marosludasi, felvinci 
és torockői, de csak 3 illeti. 

Alsófehér:  172180, 193072, 209836. 
218672. Magyar 16-9, német 36, oláh 787 
százalék. Hét választókerülete van: a nagy-
enyedi, marosnjvári,- alvinci, magyarigeni és 
önálló Gyulafehérvár,  Vízakna, Abrudbánya 
Verespatakkal. Az uj beosztás alapján, a há-
rom önálló kerület megszüntetésével, csak 4 
illetné meg. 

Ko lo i a : 165644, 189344. 204231, 224645, 
Magyar 26 8. német 3-6, 686 százalék. Négy 

Gondolatok. 
A szivünk teuger. Viharos napokon lelkün-

ket üzi-hajtja és oda dobná azt, nbová akarja. 
Azonban az értelem a kormáoyos, mely irá-
nyítja a lélek fehér  hajóját. Az akarat pedig 
azou erőmű, mely az értelemtől kijelölt cél 
folé  ragadja a hajót. 

Az akar.it villámos-erőgyüjtő, mely bármely 
hozzákapcsolt motort mozgásba hoz. Ha lel-
künk nemesebb ösztöneire irányítjuk, — föl-
séges tettek rugója; ellenben, ha erőkészletét 
szivünk mélyén szunnyadó alantas ösztöuökre 
pazaroljuk, búutények és hibák okozójává 
válik. 

Az élet Bzintér én színpad is egyszersmlnt. 
Hol rajtunk kacagnak és Biránkoznak, hol pe-
dig mi nevetünk és szánakozunk másokon... 
Színészek vagyunk és nézők... • * 

A történelemelőtti korban az emberek n 
fenevadakkal  küzdöttek; — maegyikamással. 
A műveltség Bzázadaiban. F.  Zoltán. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A pénzügyigazgatóság épí-

tése. A tegnapi napon érkeztük le a 
vármegye alispánjához a pénzügy igaz-
gatóság aktái az átdolgozott költségve-
tésekkel és módosított tervekkel együtt. 
Az iratokhoz vannak csatolva a kész 
árlejtési hirdetmények, ajánlatok, pőt-
feltételek,  melyek már a legközelebbi 
napokban közzététetnek ugy, hogy az 
építkezések miuden valósziuűség szerint 
két-három hónap alatt megkezdetnek. 
As eredeti költségvetés szerinti vég-
összeg 348,-292 korona 98 fillér,  az el-
rendelt módosítások pótköltségvetés 
szerinti végösszege 20,024 korona 64 
fillér,  vagyis a jóváhagyott terv szerinti 
költségek összesen 368,317 korona 59 
fillért  tesznek ki, melyhez jön a vár 
megyeház restaurálásával felmerQlő 
39,100 korona 17 fillér  több költségéé 
igy az átdolgozott költségvetés főössze-
sitése szerintaz összes költségek 407,417 
korona 69 fillérre  rúgnak, fiz  összegből 
bővíttetik ki a jelenlegi vármegyeház, 
illetve hozzáépittetnek a főszolgabírói 
hivatal, a főispáni  lak és a kir. pénz-
ügyigazgatóság elhelyezésére emelendő 
épületek, valamint a pénzügyőri lakta-
nya és a szükséges melléképületek 
(istáiók, gazdasági épületek.) 
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— Lemondott főispán.  HaUer János 
gróf  Maros torda- és Udvarhelymegyék vala-
ralnt Marosvásárhely város főispánja  Udvar-
helymegye fóispáuságáról  lemondott 

— A státus tanárainak közgyűlése. 
Az erdélyi római katholikns státus középisko-
láiban működő tanárok eraesülete folyó  hó 
10-en Kózdivásárhelyen, a róm. kath. főgim-
názium helyiségében tartja évi rendes közgyű-
lését. A helybeli főgimnázium  tanarai közül 
többen mentek a gyűlésre, hol többek között 
Antal Áron tanár: A történelem tanítása cimen 
előadást ÍB tart. 

— A osiknentmártoni járásbíróság 
áthelyetése. Ily cimen megin múltkori cin-
künket, még azzal hóvitjlik ki, bogy a járás-
bíróság áthelyezését az a körülmeuy dobta 
felszínre,  hogy a csikszentmártooi képviselő-
testület nem járult hoizá a jelenlegi járásbi-
rósági épület kijavítási és kibővítési költségei-
hez. Aa igazságilgyminiBzter ugyanis a hely 
színére kiküldött egy miniszteri tanácsost es 
egy mérnök-szakértőt az épület felülvizsgálá-
sára és átalakítási tervének elkészítésére, mely-
nek eredményében a kijavítás és egy szárny-
nyal való kibővítés költségei 30000 koronát 
tettek ki. Ez összeget a két község kellett 
volna hordozza, de az igazságügyminiszter 
mindössze csak 600 korona bérösszeg feleme-
lést helyezett kilátásba, vagyis a jelenlegi 1200 
korona helyett 1800 koronát. Ezzel szemben 
a képviselőtestület kimondotta, bogy csak 3000 
korona évi bér ellenében hajlandó az átalakí-
tási munkálatokat eszközölni. E merev maga 
tartásnak volt aztán következménye, hogy az 
igazságügyminiszter a csíkszeredai kir. tör-
venyszék elnökéhez intézett leirutában kijelen-
tette, hogy ez ügyben Csikszeatmártounal nem 
tárgyal, hanem a járásbíróság áthelyezése iránt 
Csikszeotsimonnal lép érintkezésbe. Mint érte-
sülünk, Csikszentraórton képviselőtestülete leg-
utóbbi ülésében hozzájárult és elfogadta  az 
igazságügyminiszter propoziciólt s ezen hatá-
rozatáról deputáció utján értesítette Ribiczey 
Ferencz csíkszeredai kir. törvényszéki elnököt 
s egyben felkérte,  bogy miután minden aka-
dály elbárittatott, a feltételek  elfogadását  hozza 
az igazBágOgyminiszter tudomására. Így min-
den valószínűség szerint a járásbíróság Csik-
szentmártonon marad. Ezzel szemben a bíró-
ság kóréból eredő híradás szériát az áthelye-
zés kérdése sokkal komolyabb, mint azt eleinte 
hiani lehetett. Egyik verzió szerint nem is 
Szeutsimonra helyezik a járásbíróságot, hanem 
egyenesen behozzák Csíkszeredába és egyesi-
tik a jelenlegivel. Itt-ott hallani lehet, begy 
ez esetben az öt kászoni község Háromszék 
megyéhez lesz csatolva, ez azonban minden 
komoly alapot nélkülöz. Általában ez utóbbi 
hírek ellenőrizhetetlenek, éppen ezért fenntar-
tással közöljük. 

— K r d e u e t l k i n e v e z é s e k . A földmive-
lésügyi miniszter előterjesztésére a király az 
állami keselésbe vett községi erdők kezelésé-
nél Bodor Qyula csíkszeredai erdőtanácsost, 
az erdészeti hivatal főnökét  fóerdőtanácsossó 
nevezte ki, Kiss Ernő főerdóm^raöknek  pedig 
az erdőtanácsosi cimet és jelleget díjmentesen 
adományozta. Mindkét magas kitüntetés érde-
mes tisztviselőket ért Bodor Gyula két évi 
működése alatt is mindenütt elismerést és tisz-
teletet vívott ki magának. Kiss Ernő, miot a 
helybeli székelyföldi  kirendeltség vezetője évek 
óla lelkes, kitartó gazdasági és szociális tevé-
kenységet fejt  ki, melyért u kitüntetés meg-
érdemelt jutalom. 

— A földmivelésügyi  miniszter az állami 
erdótisztek létszámában id. Szabó Kálmán, 
Petricsek Adolf  m. kir. segédmérnököket a IX. 
fizetési  osztályba m. kir. erdómérnökökke. 
Magyar János, Egyed György, Berecz János 
és Barabási József  m. kir. erdómérnökjclölte-
ket a X. fizetési  osztályba m. kir. segédmér-
nokökké neverie ki. 

— Athetyeies. Az erdélyi püspök Lőrinc 
Sándor csikBzeniimrei plébánost sajat kérésére 
Szászfenesre  plébánosnak áthelyezte. 

— Oraaágoa autón, képviselők. A 
Csik-Háromszeki választó kerülőt néhai Sza-
mosi János helyére dr. Farkú Lajos minisz-
teri tanácsos, egyetemi tanárt országos autón, 
képviselővé választotta. 

— A g y e r g y ó s z e n t m l k l ó s i v a s ú t i á l -
lómat kibővítésé. Az utóbbi években roha-
mossá megnövekedett nagy forgalom  szüksé-
gessé tette, hogy Gyergyoszentmiklós vasúti 
állomása kibórittessék. A magyar királyi állam-
vasutak kolozsvári üzletvezetősége — folyó 
bó 24-iki lejárattal — nyilvános versenyt hir-
detett a vasúti állomás kibővítése céljából 
szükséges földmunkák  végrehajtására 

Bgánol ta a v o n a t Vasárnap a ló-
vészi állomáson egy földmlves  székely a már 
megindult vonatra igyekezett felkapaszkodni, 
de vesztére oly szerencsétlenül esett, hogy 
esés közben a vonat kerekei alá került, mely 
halálra zúzta. Mikor a vonat kerekei alól össze-
zúzva kihúzták, még élt, de útközben meghalt. 
Hétfőn  boncolták fel  s csíkszeredai közkór-
i ţ ^ ţ i i f 

— Blöléptetesek. A vallás- is közokta-
tásügyi miniszter Márton Károly csíkszeredai, 
Balázsi Sáador kászonjakabfalval  és Holló 
Endre zsögödi állami elemi iskolai tanítókat 
jeleu állomáshelyükön évi kétszáz korona pót-
lék élvezete mellett igazgató-tanítókká eló-

— Hivatalos órák a megyénél. A me-
gyei központi hivatal hivatalos óráit április hó 
1-tól október l-ig délelőtt 7 órától déli 1 óráig 
tartja. Az uj rend a törvényhatósági bizottság 
egy régebbi határozatán alapszik. 

— Megvadult lovak. A Vigadó szálloda 
fogata  hétfőn  este a vssuti állomáson vára-
kozott az esti vonattal érkező utasokra, mi-
közben a kocsis felügyelet  nélkül hagyta a 
lovakat, melyek magokra elindulva elragadták 
a kocsit és örült vágtatással rohantak előre. 
A járókelők ijedten menekültek u megvadult 
lovak elől s nagyobb szerencsétlenségtől ko-
molyan lehetett tartani. Ezúttal azonbau a ve-
szedelem minJen baj nélkül inuit el, mert a 
megvadult, de mégis okos állatok vágtába 
egyenesen hazáig ragadták a kocsit anélkül, 
hogy szerencsétlenséget bárhol okoztak volua. 
Az esetet ajánljuk a rendőrség figyelmébe. 

— Csak Maathner fele  magvakat vá-
sárolnak helyesen gondolkodó, számitó gazd 1 k 
és kertészek még akkor is, ha mások olcsób-
bak volnának, mert tapasztalaiból tudják, hogy 
ez csakis a magvak rovására és a vevók ka-
rára lehetséges. 

— A legújabb katonai eskü. Konstan-
tinápolyban a minap négyszáz uj tiszt tette le 
az esküt. A tisztek közt négy görög és egy 
zsidó is volt. Nevezetes a dologban azonban 
az, hogy az eskülorinát, mely eddig ugy szólt, 
hogy a lisztek megfogadják,  hogy a szultán-
nak szárazon és vízen híven fognak  szolgálni, 
igy egészítették ki: „a szárazon, a vizén és a 
levegőben" biven szolgálnak. 

— A katonai beszállásolási törvény.. 
Szabolcsvármegye törvényhatósága tudvalevő-
leg feliratot  intézett a képviselőházhoz a ka-
tonai beszállásolási törvény módosítása céllá 
ból. Szabolcsvármegye ezen feliratát  pártolás 
és hasonló szellemű állásfoglalás  céljából meg-
küldötte Csikmegye alispánjának is. 

— Halálozás. Hancz L'irincz csíkszere-
dai földirtokos  ma reggel szivszédbüdés követ-
keztében hirtelen elhunyt. Az életerős férfi 
halálát kiterjedt rokonság gyászolja. 

— Éjjeli vaklárma. Ismeretlen tettesek 
folyó  hó április 2-án éjféltájban  a Kossuih La-
jos utcán, a patak kőbidjátó! kezdve, lármázva 
„tiiz van, tüz van-1 szavakat kiabálva, futottak 
végig, bekanyarodva a Csíki-utcába. A lármára 
környéken lakó polgárok, hiányos öiiözékbeu 
rémülettel szaladtak a Hzabadban, hogy meg-
győződjenek a valóságról. Az utvoualon ren-
dőr nem volt seholsem, jóllehet az éretlen su-
hancok épen a rendőrség előtt ordítoztak a 
legéktelenebbül. Az éjjeli crendzavarok ki-
nyomozását ajánljuk agilis rendőrkapitányunk 
figyelmébe,  mely ha Bikerül, méltó bünteté-
sük bizonyára nem fog  elmaradni. 

— Katonák és polgárok haroa. Hét-
főn  este a helybeli honvédzászlóalj uegy köz-
legénye Csiktsplocán táncmulatságban volt, 
melyből jókedvűen énekelve tértek Iciza felé. 
Utközbeu a gimuázium előtt vágtatva haladt 
el egy szekér, melyen többek között Hajdú 
Audrás pallér is ült. A katonák és szekéren 
ülők közölt, minden különösebb ok nélkül he-
ves Bzóváltás támadt, miközben a szekér jó-
elére haladt Ekkor a szekéren ülő Hajdú And' 
rás 2—3-szor visszalőtt a katonákra, kik kö-
zül Nagy József  gyergyóremetei közlegényt 
lágyékan súlyosan megsebezte, ugy annyira, 
bogy hashárgyagyuladást is okozott. A Bulyo-
sun sebesült bonvédet beszállították a csík-
szeredai közkorházba, az eset kiderítése vé-
gett pedig a hivatalos vizsgálat megindult. 
Hajdú Andrást a vizsgálóbíró kihallgatta, de 
a tanuk vallomása alapján szabadlábra is 
helyezte, mi arra enged következtetni, bogy 
az összetűzésre okot a katonák adtak. 

— As allamvasutl személydijszabás 
reformja.  A kereskedelemügyi minisztérium 
nagy tauácstetmében az országos közlekedési 
tanács és tarifabizottság  Befttby  László keres-
kedelmi miniszter elnöklésével és Neumann 
Károly dr. miniszteri tanácsos előadásában 
tárgyalta azt a javaslatot, mely az ősszel tar-
tott tarifabizottsági  Üléseken elhangzott észre-
vételek figyelembevételével  sz államvasuti 
ezeiuelydijszabás reformjáról  készülL Beöthy 
László megokolta a kormány abbeli törekvését, 
bogy az államvasút bevételét a személydjjsza-
bás emelésével fokozza.  A javaslat szerint az 
államvasutak a zónarendszerről áttér a kilo-
metrikus illetve miriametrikus (tízezer méteres) 
rendszerre, a szomszédos forgalmat  azonban 
továbbra is a zóuarendszor alapján bonyolítja 
le. A főváros  érdekenek védelmére feotartja 
a metszőpontok intézményét. Végül kijelen-
tette a miniszter, hogy a díjszabás emelkedése 
busz százalékos lesz. A javaslathoz többen 
szólottak hozzá s befejezésül  a miniszter a 
gyorsvonatnak harmad-osztá ylyal való ellá-
tása kérdésében is nyilatkozott, amit elvileg 
elfogad,  de idejét elérkezettnek még nem látja 

— Ingyen ssületésl biaonyltvány. Sok 
hajak volt eddig a szülőknek, mikor a gyer-
mekeiket iskolába akarták beíratni. Az iskolai 
igazgatók pootos és főleg  hivatalosan kiállí-
tott BZÜletési adalokat követeltek tőlük, nekik 
pedig nem volt a kezükben Bemmi irás arról, 
hogy gyermekük mikor és hol Bzületett, tör-
vényes származású-e vagy sem. Most egy mi-
niszteri rendelet elrendeli, bogy óvodai és 
elemi iskolai beirás céljára bélyeges díjmen-
tes tanúsítványok adandók ki az anyakönyvi 
hivatalok ráuérál. 

— A községi jegyzők árvaháza. A községi 
is körjegyzőknek Erzsébet királynéról elnevezett or-
szágos árvaháza és segítő-egyesülete azzal a kérés-
sel fordnlt  a belügyminiszterhez, hasson oda, hogy 
a községek nz egyesületet megfelelő  támogatásban 
részesítsék; ezt a kérdést az a körülmény indo-
kolja, hogy az egyesület az eddiginél szélesebb 
köril, hathatósabb támogatás nélkül neui tudja cél-
ját elérni, feladatit  betölteni. A belügyminiszter e 
kérésre valamennyi vármegye alispánjának körren-
delet ntjáli a legmelegebben ajánlotta ligyelinébe a 
jegyzők árvaházának Ügyét Arról van szó, — mondja 
a körreudelet — hogy a községek az egyesületbe 
anyagi erejükhöz képest alapító vagy pártoló ta-
gol belépjenek. A községi és körjegyzőknek ezt 
az óhaját a magam részéről szintén teljes mér-
tékben l'elkarolandónak találom. Mert mi Meni ter-
mészetesebb, mint az, hogy éppen a községük, a 
melynek szolgálatában a jegyző élete és tevékeny-
sége lefolyik,  legyenek első sorban hivatottak arra, 
hogy oltalmazó és segitő közüket a jegyző elha-
gyott árvája leié kinyújtsák. A miniszter, meg-
említvén, hogy az alapitó tag legalább kétezeröt-
száz korona alapítványt tesz, a pártoló tag pedig 
évi húsz korona tagdgat űzet, a kőzségjegyzői kar 
méitáayoa érdekei iráut való meleg érdeklődéstől 
áthatva kívánatosnak tartja, hogy a községek az 
egyesület tagjai közé lehetőleg lépjenek be. 

— Pünkösdi kirándulás Konstantinápolyiba. 
Az Aradi Testgyakorlők Köre turista szakosztálya 
folyó  évi május hó 2&-től janins hó 4-ig tizen-
egy napos társas kirándulást rendez Sinaia, Bu-
karest, Constanza, Fekete tenger, Bosporuson át 
Konstantinápolyim. ítésztvételi dij személyeokint 
29ă korona. A kiránduláson vendégek is résztve-
hetnek. Készleten programmal és bővebb felvilágo-
sítással készségei és dijmenteseu szolgál az egye-
sület elnöksége. (Arad. Fő osta.) 

— Előbzetesi felhívás.  A .Háztartás" 
tizennyolcadik évfolyamára.  A mindinkább fo-
kozódó drágaság idején a családja jólétéért 
aggódó gazdasszoaynak égető szüksége van 
egy tapasztalt jóbarát támogatására. Egy ilyen 
megbízható, hü, jóbarát a .Háztartás", a mely 
immár a tizennyolcadik éve ben élvezi a magyar 
hölgyvilág kitüntető bizalmát, szeretetét. Tá-
vol álljon tölüuk az a hivalkodás, mintha a 
.Háztartás" ! képesuek akarnánk feltűntetni  az 
összes letezó bajok orvoslására és mintha azt 
szeretnők elhitetui, hogy ini miuden háztar-
tási tuduivulóval telítve vagyunk. A mi sikerünk 
titka, a mi erősségünk ugyesegyedül a mélyen 
tisztelt olvasóközönségünk párját ritkító buz-
golma, megható lelkes támogatása, valóban 
családias együttérzése. A „Háztartás" szer-
kesztősége egyszerűen közvetíti az olvasók 
eszuiec-eréjét, kérdezósködéseit, felvilágosítá-
sait kiegészítve azokat a saját tapasztalatai-
val és ismereteivel. Minden a mi a müveit 
magyar gazdasszonyokat,érdekli, helyet talál 
a .Háztartás" hasábjain. Évenként ezernél több 
kipróbált ételrecept, befőzési  leírás, s a konyha, 
éléskamra, lukás, fűtés,  világítás, mosás, vasa 
lós, állattenyésztés, hizlalás, kertészet körébe 
vágó közlemény és sok egyéb hasznon tudni-
való mozdítja eló a magyar gazdasszonyvilág 
érdekeit. Kőtörekvésüuk, hogy a takarékosság, 
nz igénytelenség, uz egyszerűség elveinek han-
goztatásával előmozdítsuk a családi élet gond-
talan nyugalmát megelégedését. A háztartási 
közleményekeu kívül gondot fordítnak  a gyér 
mekuevelés, az egészség és szépségápolás kér-
déseire, valamint a legújabb divat és a külön-
féle  kézimunkák ismertetésére is diszes illuszt-
rált leírásokban. A „HáztartáB" szépirodalmi 
részében regéuyek, elbeszélések, költemények 
és humoros apróságok közlésévei szórakoztatja 
olvasóit. Miuden számban közlünk rejtvénye 
ket, melyek megfejtői  közt értékes nyeremé-
nyeket sorsolunk ki. Időnként pályázatot bir-
detüuk, melyekben kizáró'a; a .Háztartás" 
előfizetői  vehetnek részt, B melyek uyertesei 
közt több nagyértékü nyereményt osztunk szét. 

— Szorult helyzet a pénzpiacon. Pranger 
dr., az Osztrák-Magyar Bank vezértitkára a bank-
vezetőket figyelmeztette,  hogy a pénzintézetek le-
hetőleg csak li<|uid váltókat számítoljanak le és 
korlátozzák ama kölcsönöket, amelyek prolongál tat-
nak. Ez a figyelmeztetés  az épitési hitelezőkre is 
vonatkozik, mert a zállogleveles intézeteknek elslW 
sorban zállogleveleik elhelyezéséről kell gondoskod-
niok. Másodsorban ligyelmeztette a bankvezéreket 
a vidéki pénzintézetek derűre borúra való tőke-
emelési műveleteire. Ennek a figyelmeztetésnek  az 
alapja az, hogy a pénz általában és a pénzpiac 
különösen nagyon szorult helyzetben van és semmi 
kilátás arra, hogy belátható időn belül a helyzet 
a javulás felé  teéelődjék. 
, — A katonasag és a választól jog. 
Érdekes reudeletet bocsátott ki a közös had-
ügyminiszter. A rendelet a fegyvergyakorlatra 
behívott tartalékosok képviselóvájasztásí jo-
gának gyakorlására vonatkozik. Eddig ugyanis 
ugy volt, ha valakit a tartálékból behívtak 
fegyvergyakorlatra,  a gyakorlat idejére mint-
egy felfüggesztődött  polgári jogáuak gyakor-
lása. Ez a Jövőben megváltozik, amennyiben 
a hadügyminiszter legujab rendelete kimondja, 
hogy a tartalékosok a fegyvergyakorlat,  tehát 
a teuyleges katonáskodás ideje alatt is gya-
korolhatják szavazati jogukat. A hadügymi-
nisztert rendelet még az iráut is intézkedik, 
bogy a képviselőválasztások napján n szava-
zati joggal bíró tartalékosok polgári ruhában 
szobadsogolandók. Ezt a rendeletet nemcsak a 
hadsereg keretébe tartozó tartalékosok, de az 
egész polgári táisadalom is bizonyára Jóleső 
örömmel vesd. tudomásul, mivel es sem más, 

miat katonai részről is teljes elismerése a pol-
gári jogoknak. 

— Tanítók segélyezése. Zichy János gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszter kétszázhatvanöt 
állami elemi iskolai tanítót, illetve tanítónőt, a 
népnevelés terén szerzett érdemeik elismeréséül, az 
1907: XXVI. t-c. » Sj-a alapján illoméslielyilkön 
való meghagyásuk mellett évi kétszáz korona LZO-
mélyi pótlékkal igazgató-tanítókká, illetve igazgató-
tanítónőkké léptette elő. Az erre vonatkozó rende-
letek szétküldése folyamatban  van. — Zichy János 
gróf-  vallás- és közogtatásügyi miniszter elrendelte, 
hogy az állami el'iioi népiskolai tanitók és taní-
tónők számára az 1912. évi állami költségvetésbe 
felvett  ötszázezer korona lakpénzpótló államsegély 
kiosztására vonatkozóan elkészített utalvány rende-
letek expediáltaasanak. Ennélfogva  az állami ellemi 
tanitók és tanítónők a számukra kiutalványozott 
államsegélyeket április első napjaiban az iüetékes 
állampénztáraknál felvehetik. 

— A szeszes Italok kicsinyben való áru-
sítása. A kereskedelmi miniszter körrendeletet 
bocsájtott ki, amelyben elreudeli, hogy a kis ke-
reskedők bort, sört és egyáltalán szeszes italokat 
zárt palackokban csf*k  a palack hitelesített űrtar-
talmának megjelölésével és a termelő nevéaek fel-
tüntetésével árusíthatnak. Aki a rendelkezés ellen 
vét, kihágást követ el és büntetendő. A köreade-
letet most kapta kézhez városunk. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hermes* Magyar Általam Váltéi ilet Rész-
vsnytaruság, BudaJ est, heti Jetoatesa a ttzade-

fergalewál  es pnarplacrrél. 
Budapest, 1912. április &. 

A külföldi  tőzsdék magasabb jegyzései a 
lefolyt  hét első napjuibau nálunk is előnyösen 
befolyásolták  a tőzsde irányzatát, később azon-
ban a politikai helyzet kedvezőtlen megítélése 
folytán  ismét kedvezőtlen volt a haugulat, 
aminek folytán  a vezető értékek árfolyamai 
lemorzsolódtak. A pénzpiac helyzete ugyan az 
uióbbí napokban valamivel kedvezőbb volt, és 
különösen Berlinbál a iu;tgáu kainallábuak na-
gyobb csökkenését jelentették, u közönség 
azonban még mindig tartózkodást mutat, és a 
tőzsde forgalmn,  részben a közelgő ünnepekre 
való tekintettel, nem öltött nagyobb méreteket. 
A vezető értékek árfolyamai  csak lényegtelen 
változásokat tüntetnek fel,  egyes helyi érté-
kek iránt azonban érdeklődés mutatkozott szá-
mottevő áremelkedés mellett. 

Bankértékek közül magyar hitel részvé-
nyek és magyar jelzáloghitelbank részvények 
folyó  hó 1-tól kezdve már régi szelvény nél-
kül kerültek forgalomba  és erre való tekin-
tettel főleg  előbbiek árfolyma  aránylag tartott 
volt. Magyar bank es leszámítoló bauk részvé-
nyek inkább voltak a gyenge irányzatnak kitéve. 

Ipari értékek közül a kőszén értékek ezút-
tal is szilárdak voltak és különösen Eszter-
gom-szászvári részvények vásároltattak több 
oldalról, arra való tekintettel, hogy u vállalat 
a tavalyi 12 koronával szemben az idei évre 
állítólag 20 koronás osztalékot fog  kifizetésre 
juttatni. Elénk kereslet mutatkozott az utóbbi 
napokban magyar ruggyantaárugyár részvé-
nyek iránt, melyekuek árfolyama  közel 30 
koronás einelkedest ért el. 

A többi ipari értékekben nem fejlődött  ki 
említésre méltó üzlet. A közlekedési értékek 
közül közüli vaspálya részvények átmenetileg 
keresettek ro'tak, de az elért árfolyamnyere-
ség később ismét veszendőbe ment. 

Szám 327—912. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik vármegye uevelésí-kölcjön pénz-

tárnál uyugdijazás folytán  megüresedett 
pénztárosi állásra pályázatolt hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen évi 
3000 kor. fizetéssel  és ketló egyenkint 
300 koronás ötödéves pótlékkal és évi 
800 korona lakaspéuzsel javadalmazott 
állást elnyerni óhajtsák, hogy szabály-
szerűen felszerelt  s a magánjavak igaz-
gatóságához címzett kérvényeiket hoz-
zám folyó  évi májas hó 1-sö napjá-
nak delelött 0 órájáig adják be, 
mert a később érkezett kérvényeket hi-
vatalból visszafogom  utasítani. 

Csuk azon Csik vármegyebeli illető-
ségű és idevaló lakós székelyhonpol-
gárok pályázhatnak, kik legalább is kö-
zépiskolai végzettséggel s a pénztári ke-
zelésben és számvitelben gyakorlati jár-
tasságai bírnak. 

Csikvármegye magáojavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1912. évi április hó 
3-án. 

Dr. Oaiky József, 
igazgató. 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és ApaBy-utcák sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
'olyó évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cim: Schier Ferencz kir. mérnöknél. 
Nagyvárad, Schíauch-tér 7. szám. » 
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Cslkszsredal KerflleH  ünnkásblztoslh) Pénztár 
3954—1912. szám. 

Meghívó. 
A Csíkszeredai Kerületi Munkásbizto 
sitó Pénztár, Csíkszeredában a Város-
háza tanácskozási termében, 1912. e v i 
április hó 28-án délelőtt lO óra 
k o r tartja meg lenţi táigysorozattal 

évi rendes közgyűlését 
melyre a közgyűlési kiküldöttek tisz-

telettel meghivatnak. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés 
szabályszerű egybehivásának és hatá-
rozatképességének megállapítása, a jegy-
zőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek 
kijelölése. 

2. Az igazgatóság és felügyelő  bi-
zottság jelentéseinek s az 1911. évi 
zárszámadásának tárgyalása és határo-
zathozatal : 

a) a jelentés tudomásul vétele ; 
b) a felmentvény  megadása és 
c) a felesleg  hováforditása  tár 

gyábuu. 
3. A pénztár 1913. évi költségelő-

irányzatának megállapítása. 
4. Igazgatóság javaslata az alapsza-

bályok 28.. 31. és 33. §§-nak rnódosi 
tása tárgyában. 

5. Igazgatóság jelentése a pénztár 
székházának megvásárlása tárgyában. 

6. A biztosítottak közül a kereske-
delnií csoportban 1 és u gyári csoport-
bau 2 igazgatósági póttag, továbbá a 
kereskedelmi csoportban 2 és a gyári 
csoportban 3 országos pénztári közgyü 
lési pótkiküldött választása. 

7. Az alapszabályok 22. § a értel-
mében kellő időben beérkezett és sza-
bályszerű iuditványok tárgyalása. 

Kelt  Csíkszeredában,  a Csíkszere-
dai  Kerületi  Munkásbiztositó  Pénztár 
igazgatóságának  1912. éri március bó 
28 un tartott üléséből. 

Józsa Oéza, Merza Rezsó, 
igazgató. ig. elnük. 

tlff  l/clmezt  étén. A pénztár székhelyén 
kívül lakú közgyűlési kiküldötteknek kész-
kiadásaik m'^téritésérs van igénye és pe-
dig a II. oszt. vasúti jegynek lakóhelyétől, 
vagy az ahhoz legközelebb eső állomástól a 
p^uztár székhelyéig és vissza megtérítésén 
télül egész napra ö korooa átalányra. 

Cfa r iÁ  F Szépvízen a Piac és a nagy-ElflUU  I templom közelében 2 szoba, 
konyha, kamara és alatta bolthajtásos 
pince, cseréppel födött  jókarban levő 
ház, nagy előereszes csűr, deszkakerí-
téssel bekerített terjedelmes belsőséggel 
örök áron eladó. — Értekezhetni Imre 
János mészárossal. t-3 

Szám 59(5—1912. 

sí hirdetmény. 
(lyergyócsotnafalva  község elöljáró-

sága a községben építendő uj községi 
iskola és mellékénülete felépítése  al-
kalmával teljesítendő épitési munkák-
nak biztosítása céljából 27,571 korona 
08 fill.,  költségvetésileg előirányzott 
összeggel 1912. évi április hó 25-én dél-
után 2 órakorra Gycrgyócsotnaíalva köz 
ségházánál zárt írásbeli ajánlatokkal kap-
csolatosan megtartandó szóbeli árlejtést 
hirdet. 

Az árlejtezők kötelesek az árlejtés 
megkezdése elótt bánatpénzül uz elő-
irányzott összegnek 10 százalékát va 
gyis 2757 kor. 10 fillért  készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban az 
elöljáróságnál letenni. 

A terv, költségvetés, az általános, 
részletezés, szerződési fellélelek  a küz-
"égi jegyző irodában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Uyergyócsomafalva,  1912. évi már-
cius hó 31-ön. 
Tódor János, Bartalis Imre, 

ÍL'Gy*í- hl rá. 

Marosvásárhelyen a város központjá-
tól 50 mtre egy teljesen uj, modern 

két emeletes ház 
elsőrendű kivitelben épitve, eladó. A 
ház minden emelete külön lakás, melyek 
mindenike áll 4 szoba, előszoba, cseléd-
szoba, konyha stbiből. Vízvezeték, csator-
názás, villanyvilágítás, g á z fürdőkályha. 
Az első emeleten egy, a második emele-
ten két erkély. — Cím a kiadóhivatalban. 
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Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi munkásbizto 

sitó pénztár az Országos Munkásbeteg-
segélyzó és Balesetbiztosító Pénztár igaz-
gatóságának 1947 —1912. III. sz. a. kelt 
óváhagyó határozata alapján pályázalot 

hirdet; 
egy 1600 korona fizetéssel  és 560 

kor. lakbérrel javadalmazott I. osztályú 
kezelő tiszti állásra, valamint; 

az esetleges előléptetés folytán  meg 
üresedhető 1100 korona fizetéssel  és 
420 korona lakbérrel javadalmazott II. 
osztályú kezelő tiszti, és illetve ; 

egy 800 korona fizetéssel  és 350 
kor. lakbérrel javadalmazott III. osztályú 
kezelő tiszti állásokra. 

A pénztár igazgatóságához címzett 
sajátkezűleg irt és aláirt pályázati kér-
vények benyújtásának határideje 1912. 
évi április hó 29 ének déli 12 órája 

A kérvényekhez mellékelendők a 
magyar honpolgárságot, a teljes koru-
aágot (itagykorusitottságot) és negyven 
éven aluli kort igazoló bizonyítványok, 
a pályázó egészsogi állapotát igazoló 
pénztári főorvos  vagy hatósági orvos ál-
tal kiállított bizonyítvány, erkölcsi bi-
zonyítvány. továbbá az előképzettséget 
és eddigi alkuhuazást tanúsító okmányok 
és oly értelmű nyilatkozat, mely szerint 

pályázó tudomása szerint a pénztár 
elnökével, alelnökével, vagy oly alkal-
mazottaival, akikkel alkalmaztatása ese-
tén fölé,  vagy alárendeltségi, vagy ellen-
őrzési viszonyba kerülne rokonsági, vagy 
sógorsági viszonyban nincsen. 

Ha a megválasztott esetleg tuagyurul 
nem tudó állampolgár; csőd vagy gond-
nokság alatt áll; nyereségvágyból el-
követett bűntett, vagy vétség miatt jog-
erős bírói ítélettel elmarasztultutott; 
hivatalvesztésre, vagy politikai jogainak 
felfüggesztésére  vonatko/.ó ítélet hatálya 
alatt áll, ezen esetek fenforgása  az al-
kalmazást semmisé teszi s a netán té 
veseu alkalmazott a póuztárral szemben 

szol/álati viszony azonnali megszün-
tetésiből kifolyólag  semmiféle  igényt 
nem támaszthat. 

A pályázókat az egyes állásokra a 
pénztár igazgató választás utján alkal-
mazza. Az állások megválasztás után 
azonnal clfoglalatidók. 

A megválasztottak a csíkszeredai 
kerületi munkásbiztositó péuztár minden-
kor érvényben lévő szolgálati, fegyelmi 
és illetmény szabályzatait magukra nézve 
kőtelezőnek elismerni tartoznak. 

Kelt Csíkszeredában a csíkszeredai 
kerületi munkásbiztositó pénztár igazga-
tóságának 1912. évi március hó 28 ikán 
tartott üléséből. 
Józsa Géza s. k., Merza Rezső s. k., 

igazgató. elnök. 

^ V a n nerenoBÓm a n. e. kösönség beoaes 
I tudomására Hornt, hogy r a k t á r o n tartok 

~ FÍBFI-, NŰI- ÍS GY1HIKCIPÖT 

Szám. 3052—912. 
ai. 
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legegysserübbtőt, a legjobb kivitelig. Oyer- ^ 
mek olpök minden «sínben, nagy válasatek. H 
Mértékutánl rendelést gyorsan es pontosan k 

• essköalök. Kívánatra háahoi ls elmegyek. I 
2 Kérem • nagyérdemű vevő- és rendelő kö- V 
V adnsóg sdves pártfogását,  késa ssolgámtal F 

j M A N D E L IZIDOR { 
^Cslkaaereda, Kossuth Lajoa-ntoa 83. s s . ^ . j 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatóságánál a 

nyugdíjazás folytán  megüresedett fel-
csiki főszolgabírói;  továbbá a Csikszép -
víz község Bzékhelylyel szervezett uj 
járásban egy főszolgabíró:  (VIU. fize-
tési osztályba), egy szolgabíró (X. fize-
tési osztályba), egy járási orvosi (X 
flzi-tési  osztályba), egy járási írnoki 
(XI fizetési  osztályba), egy dijnoki és 
egy hivatal szolgai állásokra, valamint 
ezek betöltésével megüresedő más tiszt 
viselői, segéd- és kezelő szetnélyzeti-
és szolgai állásokra a vármegyei ügy-
viteli szabályzat 2. §-a alapján ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Felhívom pályázni óhajtókat, hogy 
pályázati kérvényeiket a vármegye fő-
ispánjához címezve, hozzám legkésőbb 
folyó  évi május hó 3 ikán déli 
12 óráig bezárólag adják be, vagy 
pedig a V. ü . szabályzat 3. §-a szerint 
személyes jelentkezés esetén ebbeli ki-
jelentéseiket ugyancsak a jelzett időig 
tegyék meg, mert a későbbi beadvá-
nyok, illetve bejelentések figyelembe 
yem fognak  vétetni. 

Felhívom továbbá mindazokat, kik 
ezen állásokra pályázni óhajtanak, hogy 

pályázati kérvényt a Bzületési és er-
kölcsi bizonyiivánuyal és minősítési kel-
léket igazoló és az eddigi alkalmazta-
tásról, vagy működésről szóló okmá-
nyokkal felszerelve  a V. U. sz. 4. §-á-
bau irt módon nyújtsák be. 

Az e vármegye szolgálatában álló 
egyén pályázati kérvényéhez az okmá-
nyok nem mellékelendők, mivel a kér-
vény a törzsköuyv lappal hivatalból 
felszereltetik. 

Az állásokkal járó illetmények az 
1904. évi X. t.-cikkben vannak meg-
állapítva. 

A pályázatok benyújtására egyebek-
ben a V. Ü. sz. 3. és következő sza 
kaszai udnak bővebb felvilágosítást. 

Csíkszereda, 1912. évi ápr. hó 1-én. 
Fejér Sándor, 

alispán. 

n i . 
A kászon-altizl Szent István 
fehérkői  forrás,  kartelenkivfiU 

BORVÍZ 
folyó  1912. évi április hó 28-lk 
napján, Kászon-Altiz község-
házánál nyílt árverésen 6 évre 

alhaszonbérbe 
adódik 1912. év junius 
Értekezhetni: Dávid 
kereskedővel, 

3- i 

hó 1-től. 
Gyula 

Kézdivásárhelyt. 

t f 
t 
t 
t * 
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A MESTERDALNOK. 
Cipőm Kzép és tökéletes, 
tiemie járni élvezetes. 
Mert ha cipőt szegzek, varrok, 
Ltujt' van 

KAUCSUK SAROK. 

Leuit i i jo iaN bevásárlási forrás 
úgymint: hajtápokbün, manUkör-
készletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
ktllönlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, főlerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 
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IHodern kutépités. 
Uj kutak építését cementgyuxük-
kel, súlyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

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

es 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 

= Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

(15, 100,160.300 és 020 liter űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt. 

100- 400 liter űrtartalom. — Az u j 
szeszadótörvény előírásai szerint. 

Angol marha- és lényiró-
gépek és ollók. 

K O L I A R I T -
DíÍDIFMP7 vihar-
D U K L L I I L l bi?tos es idotallo 

S Z A G T A L A N F E D É L L E M E Z 

Alapíttatott 1905 ben. 

Értesítés! 
Xíigvrabeesiilt vevőimet tisztel oft  «îl értesí-
teni, hojjy tnmiliiiáiiyiitiLtnr«>l visszatértem 
l> lieti távollétemet elméleti és gyakorlati 
szakismereteitn gyarapítására használtam 
fel.  A viliighiiii „Le (intnd Ciec* mód-
szer szerint a legkiválóbhut nyújthatom, 
Tnbb ruha rendelésnél .személyesen utazok 
oda éo kérek további szives pártfogást. 

Teljes tiszteieltel: 

Gergely Sándor 
níii divatterem 3—10 

B r a s s ó , L e n s o r lííS. s z . 

BORI BORI BOR! 
Tisztán kezelt kfikfillőmentl  borok kaphatók 

Özv. Karda Lajosné borpincéjében, Csíkszeredában. 
(A m. klr. Törvényház mellett). 

Asztali leányka és rizling borok. 50 literen felüli  vételnél rendkívüli 
olcsó árak. Csakis kűkUllőtnenU borok. Kitűnő likőrök és tea rumok. 

7-10 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál I 

Rnlpcnh PríffVPC  kézimunka üzlete, rövid, szövött és 
DUlootU fllgjfca  kötatt árun. Brassó, Koloator-yttca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban. inilinii, iutó, <liviiiipárna 

és ^olielin képitk. 
Xagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-

mek, Kyii|ijii és i_'yii]itiţt lonulnklian. 
Dus -.ahmzték (éri'i, lini és gyere k harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet mintákknl készségesen szolgál. 22—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

hALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓ! 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. I 

i 

I 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-atca 48. szám alatt nagy épitési anyagraktár t rendeztem be n 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-csment friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsi staku-
tur es szobrász. Nád fűzve  stnkaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit börlsmsi, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Atifalt  elszigetelő lemez és koucsuk-aszfidt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen künnvü és tartós. Teljes ((illéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Horsyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schainotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból -80—100, l'JO, 150—200 - 3 0 0 és 4'00 méter átmérőjű kutak -
leiz. ezek készítését is elvállalom stilyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  sziliben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mükttlépcsők, 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. Kémény- és fsl-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat. granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Gsikszereda. 
! 

INGE* „66" 
a . 2 0 - s z á z a d - v a . x a r ó g ' é p e -
Csakis cégűnk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján vásároljunk. 

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

Egy a lebernemülömtstiei való utasítási tartalmaid M bárkinek Ingyen Hálánk. — 

o 

ÉRTESÍTÉSI 
A tavaszi idény újdonságai megérkeztek 

és dus választékban állandóan rak-
táron találhatók a legjobb minőségű 

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

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

I.iijulixóbh  hcnitiitr/fini  forrilit!'  l'hléki  megrendelőiek 
I  fH/OI-HIIH  CH  )>(>llt»H<lll  enxkihOltetnek  ! M  « 

É r ^ c - I ' J L O ^ J I & 

O 

A nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Hécsi ós budapesti kiirutíiinliiil hazatérve. szives tudomására hozom a nagyér-
demű hölgy közönségnek. hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

NÖ1 K A L A P Ü 1 V A T T E R M E T 
#*##*#**### ÉS MODELLEK SZERINT 

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

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

Ligeti 5amuné női kalap divatterme Csíkszeredában. 
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6. oldal. C S I K I L A P O K 15. m. 

GÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM-
Elvállal ugy épület- mint butor-uBztalos munkákat bármily kívánt kivitel-
ben. Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely h&z ablakait 
liiiiiiiiiiiKllHmiiiMliMHiiiimlilHiimmiimi 10 liap alatt elkészíti, iiiillimililiillllilimmilimlllllll mimillimnuto—52 

Elvállal különösen épület munkádat szakszerű gépei által kidolgozni az 
asztalos-mester uraknak mérsékelt munkadíj elleuében és a megmunkáló 

anyagot el- és visszaszállítja, mnm tlllllllHIIIIIINIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilll 

r Inga-, fali-,  ébreartő- éa asebórák állandóan nagy raktáron. 

H 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olesó, inert sokszor esalúdik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  elö, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az ór.ijavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Egyúttal tudatni kivánom. hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

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

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

Óralánook, gyürük, fülbevalók,  szemüvegek éí hőmérők állandóan kaphatók! 

l̂i/«U» \ll/  Mí'  <jl> <ll> 
1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Van szeivnesém n t. h Ül gyközönség szives tudomására hozni, hogy a mnmzelein 
P á r l s b a n Volt tanulmány utón. a honnan február  HÓ elsején jött vissza. 

SZEZONSZERÜ ÚJDONSÁGOK 
március hú elejétől már raktáron vannak. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. híilgyközönség szíves part fogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

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

35-52 
Vidéki megrendelőiek gyorsan es pontosan eszközöltetnek. gţg 
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Ţ T | \ I I V I Ha Ön súlyt helyez egés7ségére, 
1 1 U h IUI I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
I I l i ü U i i Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóét vágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K D R É N E R - S Ö R T KSYÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jo'jj kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ó r a l t t á r O a U f y Ă T 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 özv. Nagy Istvánné „ Z ö l d f a "  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 
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Haas áruháza 
B r a s s ó , K a p u u t c a 12. sz . 

Olesó árak. 
Megtekinthetők 
vétel kötelezett-
ség nélkül. :: 

db-

=Jp= 

\"im szri'cnis/'iii n r<lrmii kiiziiii.sr^ ln'rst's li^vrbm't It-lliivni. 

iiiiszi'i int a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levü 

N Y K R d K S ÚS K Á R P I T O S Ü Z L KT e\ M 15 K N 
minden e sziikmália vágó munkák «dkészitését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben. olesó árak itielletr pontosan elké-
szítem. Kuktáról) tartok a nmi komák megtelelő, mindenféle  nagyságú 

R U G A N Y O S D I V Á N O K A T KS M A T R A C O K A T 
uz'Tt. Iiogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép o ly o l c s ó 
á t b a n . mint hármelv nagyohh városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyfn  tisztelt közönséggel azt is. hogy állandóan raktáron tartok 

KKSZ URI K O C S I K A T É S URI S Z Á N K Ó K A T . 
Vt-giil a n. i'. kiiznim:^ sivI• s Hgyidinét li'lli i-
votn uzon körülményre, hogy n korsik, vabindiit 
miialen e szakba vágó munkák javítását el-
vállalom. Magamot a mélyen tidztelt közön-
ség júimluliilatu pártfogásába  ajánlva, niaruil-

tam kivátö tisztelettel: 

B á j e r F e r e n c z , nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 
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Van szerencsém a nagvmlr i i i i i 

híilg-vköziiusófí  sz ives tudomására 

mini. liopr.v üzletemet 

N Ű 1 C 0 N F E K T 1 Ú V A L 
Ix'ivilelleiii ki. Mc»é ikcz lek lt'^iijahl» divatú 
női l'elíillök. nöi koszliimíik. leányka l'elíil-
lök, l e ányka kos/ l i i inök, a l j ak és egész 
ní l iák, fţyermekt'iiliâk  ós kabátok. 

Rendkívüli nagy választék pongyolákban. 
3—10 

M^Sll. \H, >11, Ml, >u, 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Ki-lliivmn a figyelni»!  a t. bútor- és varrógép vásárló köziinségnek, hogy 
bárki mielőtt nuiort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni. hol az összes raktáron levő t i l l t o r o l s a t , úgymint: 

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK  ÉS MAPRÁCOK 
miiidi'ii kivitelben és rendkívüli nas.v választékban, valamint alegjobb gyárt-
mányú rtrrróyéjiek,  kerékpárok,  i/rumii/oiiok  én lemezek,  melyek 
ij;ei) jutányos arban es kedvező fi/i  teM Jelteleli-l; melli tt lesznek elárusítva. 
Mind™ tőlem vá--.ái ol! varrógép ;ri 6 és 10 évi jótállást vallalok. Varrógépeket 
27 Írttól, gramntbuokut "20 írttól és kerek párokat ör> l'rttol ieuuebb árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS (ÍRAtyAFONOK-
lio/ mindenféle  alkntrénxek  kaphatok. — Jaritáxokat  a lei/Jutá-
iiHOMtibh  árért  enskűxlök,  jótállón  mellett.  .Maraduk kiváló tiszteletei 

Ackermann Ignácz, bútor- és varrógép nagyraktára 
Csíkszereda, Kossuth L.-utca 9. sz. (Lukács Juliska-féle  bérpalota). 

V I D O R É S T Á R S A ( S Ő Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I t y O N 
állandó raktárt turt mindenféle  faanyagokban,  u. m.: 

PESZKA, LÉC, PALLÓ u ÉPÜLETFÁBAN 
luiudenfeíe  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n d ó a n . i s a p b A t ó . 29-52 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v & g á s o k a t e l f o g a d n a k . 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ majdnem határta lan t a r t ó s s á g u , i g e n k ö n n y ű f ö d ő a n y a g ,  o l c s ó áron kapható m m m m ^ m m m 

Irg^^jrtrajasz. Portland cementgyárnál, Kugler és Társai. Brassóban. 

Nyomatott V á r L. könyvnyomdájában, C s k s e d b a . 




