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A nemzetek sorsában manapság nemcsak 
a kard hatalma, nemcsak a katonai rá-
termettségnek ereje dönt, hanem sok 

olyan tényező, amely valaha alig-
a l i g számított valamit. Ma már nemcsak 
dicsőségért patakzik a vér; nemcsak 
a z é r t , hogy nyelvének és műveltségének 
s/crezzen tért az egyik nemzet a másik-
nál, hanem leggyakrabban és legfőképpen 
azért, hogy termékeivel árassza el azt, 
akár nyers, akár [eldolgozott alakban. — 
Mert a kereskedelem olykor nagy mo-
r.ilis erőlényezőket rejt magában. A sziik-
M-gleti cikkek révén bejutnak az illető 
nép sajátságai, tőlük tanulunk haladni, 
tűlük lessük el, miképpen dolgozhatjuk 
fel  az anyafúldet  természetadta terméket 
arra, hogy művelődésünk egy színvona-
lon állhasson a többi nemzet kultúrájával. 

Elmúlt az az idő, amikor még a har-
cias fajjellem  szerzett tiszteletet egy nép-
nek. Mostanában nem a győzelem, ha-
nem a győzelemmel való élés leszi a 
népek becsülését. Ily célok felé  gravitál 
minden olyan nemzet, amely számot tart 
arra, hogy műveltnek mondassék. 

A jövő állama az ipar állama. Most 
is az első iparos állam, Anglia, viszi a 
vezérszerepet ugy a világkereskedelem-
ben, mint minden más hatalomban. — 
A hatalom és kereskedelem pedig egy-
mással az ok és okozat összefüggésében 
van. Az ipar megteremtette nálunk is a 
kereskedelmet, mely azonban még ko-
rántsem felel  meg a várakozásoknak. — 
A praktikus angolok kereskedelmük se-
gítségével olyan nagy társadalmi befo-
lyást szereztek maguknak, amivel sok 
más nép nem dicsekedhet akkor sem, ha 

kardjával szerzett érvényt a nemzetiségé-
nek. Ez a társadalmi befolyás  érvénye-
sül aztán az irodalomban és művészet-
ben is, mely Angliában annyira fejlett, 
hogy az egész intelligens világ az angol 
fajjellem  felé  törekszik. 

Ez a törekvés addig természetes és 
jogosult, amig karakterűnk a sok ma-
gunkra hagyatás ellenére is teljesen ép-
ségben marad, ámde öngyilkosságot kö-
vet el a nemzet, mihelyt egészen átadja 
magát egy másik nemzet kultúrájának. 

Mi világéletünkben küzdöttünk ide-
gen fajok  hegemóniája ellen. Rajtunk 
volt a török rabigája és levetettük azt, 
tatárok vad csordái üldöztek bennünket 
és mi, sok vér árán bár, de szerencsésen 
kikerültük az uralmukat, a mult száza-
dokban a germán elem fenekedett  reánk 
és mi ezer balszerencse között megállot-
tuk helyünket. A magyar nyelv és a 
magyar tradíció ismét ott van, ahová kí-
vánkozott. De a hatalom eszközeit nem 
becsüljük meg kellően. A magyarság — 
fájdalom  — a régi balitéletek hatása alól 
csak nehezen bontakozik ki. Benne van 
ez konzervatív természetében. Nem tartja 
még uri dolognak az ipari és kereskedői 
foglalkozást  és inkább viseli az uri lét 
kényelmes és cifra  nyomorát, semmint 
hogy a munka nyújtotta áldások után 
törje magát. 

E megszokott tulajdonokat kell sutba 
vetni, ha az európai verseny szinterén 
kellőképpen vértezve akarunk megjelenni. 
Meg kell menteni a magyar fajt  a mo-
dem gazdasági élet számára; rá kell mu-
tatni arra az elkorcsosulásra, amit más 
fajok  ipari fölénye  révén nekünk kell 
majd megsinyleni és reá arra az áldásra, 
mely a derék és okos munka nyomán 
fakad. 

Csak munkával elért eredmények ré-
vén vehetjük biztosra, hogy nemzetünk 
is méltó helyet lel az európai civilizációban. 

Csüuzereda — és a fideli  hírlapiról. 
A Vidéki Hírlapírók Országos Szö-

vetségének egyik mult évi igazgatósági 
ülésében az indítványok során szóba ke-
rült Csíkszereda város is, ahol az egyik 
szövetségi tag ajánlata folytán  az idei köz-
gyűlés lett volna tartandó. Kitűnik ez 
a Szövetség Értesítőjéből, mely annak 
idején részletesen beszámolt a gyűlés 
tárgysorozatáról. Magában Csíkszeredában 
azonban nem talált ez a gondolat vissz-
hangra s igy történt, hogy a gyűlés szín-
helyéül ü y ő r t választották. 

Talán nem túlozok, midőn azt mon-
dom: versengenek az egyes városok hír-
lapírói e kérdés tárgyalásán. Mert mindenki 
a maga otthonába óhajtja vinni ezt a te-
kintélyes nagy testületet, de állithatjuk, 
hogy maguk az egyes városok is ver-
sengenek. A közgyűlés ugyanis rend-
szerint valami kirándulással van egybe-
kapcsolva s igy feltehető,  hogy a saj-
tónak száz és száz képviselője kellemes 
benyomásokkal hagyja el a neki idáig 
tán ismeretlen várost s a látottak, valamint 
vett értesülései szerint siet lapjában el-
mondani véleményét. Száz és száz orgá-
num beszél egyszerre egyetlen városról 
vágj' vármegyéről. Szembetűnő, hogy 
akaratlanul is — bár nem ritkán akarattal 
— micsoda óriási reklám ez az illető 
városnak, vármegyének, fürdőnek  stb. 

A sajtó munkásai összeismerkednek 
a város notabilitásaival s gyakran, ami 
az országos sajtóban tévedésre adott al-
kalmat, a vidéki hírlapok utján kedve-
zően intéződik el. 

Az olyan nagy vidéki városok is, 
mint például Győr, amely előnyös fek-
vésénél fogva  is központba esik, öröm-
mel várja a hírlapírókat! De nekünk, 
meg a többi határszéli kis városnak — 
amelyek közül nem egyet festői  vidék, 
fürdő  stb. környez, nem volna-e nagyobb 
érdekünk megismertetni önmagunkat, köz-
kinccsé tenni, ami a mienk! ? Hisz rólunk 
úgyis csak akkor emlékeznek meg, amikor 
ebben a megemlékezésben nincsen kö-
szönet. 

A szabadkai kirándulás ismertetésére 
a múltban még pályadijat is tűzött ki a 
Szövetség. Mennyi megemlíteni, mily sok 
leírni való volna itt! 

De talán felesleges  is többet mon-
danom. 

Vagy van-e Tusnádfürdőnek,  Borszék-
nek s a többi Csik vármegyei fürdőnek 
ma is elég publikuma? — Hisz ezren és 
ezren akadnának, akik soha egy árva szót 
sem hallottak mindezekről. 

Tehát bizony mondom, nem volna 
káros, az országos jelentőségű gyűlések 
közül is egyikét-másikát néha-néha ide-
vonni. Ha néha napján — nem is az 
irántunk való szeretet, hanem inkább 
politikai érdekekből — közénk vetődik 
egy-egy kiválóbb államférfiú,  szónok, vagy 
politikus, megmozdulnak mindenek, pe-
dig ebből nem igen szokott haszon há-
ramlani, legfeljebb  kiadás. 

Ha áldozni akar a város vagy vár-
megye, legyen egy kissé számító is, éb-
redjen benne bizonyos határokig terjedő 
nemes önzés a maga javát illetőleg, mert 
egyébként csak „Az alkohol pusztítása" s 
a „Székely kivándorlások" rovatában 
fognak  beszélni róla, amely a sok han-
goztatással már teljesen agyoncsépelt. 

A „ C S Í K I L A P O K " T Á R C Á J A 

latén, 
Siró  panasszal hozzád  fordulok 
Bevallom mindeti  vétkemet 
Mert  balga hitvány lelkű  volna az 
Ki  pártot  ütne ellened. 

Uram,  vigasztalóm  vagy énnekem 
Mit  is keressek  kivüled 
Mert  öröm, vigság, tengernyi  mámor 
Mind  elkerültek  engemet. 

Hozzád  futok  fájó  gyötrelemmel 
Megterhesülve  bús szivem 
És kínozzon  bár a bűnnek  átka 
Én el nem hagylak  Istenem. 

M i U r a l F e r e n c B ó l a . 

Népknlturánk típusa. 
Irta és a caikvár megyei általános Tanító-egyes ül el 
legutóbbi köagyülésén felolvasta;  Földes Boltén. 

A csikvármegyei népnevelés tétovázó és vér-
telen. Nincsenek Mgy gondolataink, amelyek irányt 
szabnának és végképpen kialakítanák közoktatá-
sunk tipusát. Ami népművelésttnknek még ma sincs 
egy a épe s Hzelleme, mely u r a határozott bélyeget 
nyomna. A r^iki népknlturinak n. L nincsenek oly 
erkölcsi direktívái, melyek kialakítanák annak iga-
• ándi képét. 

Kiinoudom nyíltan, hogy a fejsze  re tetre és az 
"iiziv katolikus hitre goodolok. 

A fuj «zeretet és nem a hazaszeretetet emlitém, 
mivel -m,.*. igenis, kellő aktivitással hatja át is-
k o l á i n k lielsö életét; — amaz ellenben kultiválat-
la-i. a katolikus őntodat ápolását is erőtlennek 

Mert bár tagadhatatlant bogy a megyei 
• t á s ü g y propiienmán Krisztus fölséges  vo-
tükröződnek, de ei az Istenarc inkább rifa-

' 1 tággal, mint Mikelangéló erejével van oda* 

lm.,: 
közök*. 

Faj szeretet alatt székelységünk öntudatának 
gondos lentartását értem. Mert lia Uretány lukója 
nem szűnik meg jó francia  lenni akkor, mikor ma-
gát büszkén nevezi bretonnak; és ha a vokliizi 
Katalság vigan énekel provánszí dalt, nemzetáriilás 
veszélye nélkül: mi székelyek, nein merenghetünk-e 
olykor uagy multunk, századaink és nem lehet-
néuk-e fajunk  szerelmétől átízzott szivek, anélkül, 
hogy megtagadnék az egyetemes, nagy nemzetet ? !... 
A székely fajnak  külön múltja van, mely a rabou-
bánok romantikus korszakától napjainkig a bátor-
ság legendája, a hősiesség eposza és a katolikus 
hitnek hulló piros vérünkkel tanúsított Iconlesz-
sziója... Multunk van, amely felemeli  tespedt lel-
künket. Multunk van, mely amaz eszméket nyiijta, 
melyek kiragadnak a sárból, az ernyedésbŐl és is-
mét széppé, nemessé teszik közéletünket. Mert u 
csíki székelység történelme megtanítja az utódo-
kat hithüségre, fajunk  védelmére, Összetartásra, 
szeretetre... A csíki székely tehát akkor valókép-
peni tajszerető, ha a múltból merített tanulságok 
alapján akaija rekonstruálni társadalmát 

Igy most már az intenzív keresztény érzület-
ről nem beszélhetek külön. Mivel, a mint látjuk, 
$4 szorosan összefügg  Bzékelyvoltunkkal s így en-
nek védelmében amannak oltalmát is értem. A 
kríszliánízmus szelleme lényeges része fajuuk  lelki 
összetételének. És eképp teljességgel elválasztha-
tatlan. Multunk króníkájáuak lapjait aranyos szegő 
futja  körül ; a hitbuzgóság ez. Történelmünk nagy-
könyvében rembekbe-rajzolt iniciálé díszít minden 
bekezdést; a hithüség ez. Pusztuló galambbugús 
kapuk ! Rozettás homlokotokról is felém  int á régi 
székely szív, mely tele volt mélységes hittel, 
mennyei kenettel, igaz becsülettel*. KeszketŐ szó-
val, könnyes szemmel olvasgatom rólatok, hogy 
hát „Isten kegyelméből* épült ez a magas kapu; 
és hogy a néhai jó nagyapó áldást kiván auin a 
bejövőnek, a kimenőnek pediglen békességet S mig 
remegő lelkem csókot nyom nagy multunk agg 
emlékeire, rajongó székely azi vem diadalívnek látja 
ezeket. A magasba törő, nagy gondolatok, a régi 
székely dicsőség diadalkapni ezek.. 

Az elbolyongó lelkesedés mintha eltérítene tár-
gyomtól — Pedig, korántsem I El kellett ezeket 
mondjam, hogy hallgatóságomban hangulatot éb-
resnak • mult javára.. El kellett mondjam; hogy 

ezeu az alapon építsem fel  értekezésem további 
részét 

Mert, imc. üuként áll elő a tétel, liogy ha a 
székelység történelmében a fennkölt  életnek irű-
nyitó eszméit elhelyeznék, akkor ez ősforráshoz  kell 
fordulnunk,  hogy elkövetkezzék u kóros változás-
nak induló székely néplélek reucsszáiisza. Még pe-
dig olyuemü megújhodása, uiely minden izében 
székely, inert a liagyoináuyok szegletkövére tűzte 
lobogóját.. 

A néplélek átmiinkálása a népművelés leladuta. 
A tanítók aktiv tényezők e téren és a vuzérso-
rokban állanak. Tehát ők kell, hogy elsősorban 
átitassák egész mivoltukat, gondolkodásukat és 
érzéseiket u multunkból nyert uagy erkölcsi dirck-
rivúkkal. Kell tudniuk lelkesedni auii édes bus 
történelmünkért ós azokéit az eszmékért, melyek 
ama csudálatos hőskölteménynek fölséges  mozga-
tói I... Kell, hogy együttérezzenek az ősökkel, noha 
aggódó bajsejtelemmel kémlelték a jövőt a Madé-
folviknől;  elboruló kedvvel ejték el tört kardju-
kat a XyergestetőkuéL. de mindég és mindenütt, 
végsőt dobbauó szivünkben is, ott zsongott bár 
elhalón, mégis diadalmasan a népüket átható esz-
mék himnuszu!... Nagy gondolatokat, lelséges ide-
ákat tár elíbénk dicsőséges multunk, E kiapadha-
tatlan kutforráshoz  kell mentül gyakrabbau elza-
rándokolnunk. Vagy nem is lorrás ez, hanem ha-
talmas tenger, mély és gazdag.. A mélysége tele 
gyönggyel.. 

Szálljunk alá e kincses occeánba, az ősölrtisz* 
teletének búvár öltöuyében. Hozzuk Tói onnan a 
drágaságokat, hogy azokkal sivár jelentünket éke-
sítsük.. 

Mert, haj, szűkebb kis hazánkat is megtalálta 
az uj idők romboló szelleme... A romlás démona 
többszőr bekopogtatott, de eleinte zárva találta a 
székelység életének magasan ívelt csarnokát... El-
menvén pedig, vizetlen helyeken járt, de nyugtot 
nem talált.. És vévén magához erősséget, vissza-
térő.. És a magasan iveit csarnokot nyitva ta-
lálja vala.. És jövetelére elkészítve..., Es ekkor 
megkezdé bevonulását.. S a merre ment, ahová 
lépett, megváltozott az árkádok népe; a szivekből 
kiveszett a régi, jó erkölcs; odalett a székelyszőt-
tes, hánooyszegős viganó, s a posztoló viselettel 

eltűnt az imádság és a munka lelke... Az elszálló 
két fehér  galambbal együtt repült el az aranyma-
dár is... A Boldogság... 

A néptipus eltorzult Mint az Ember Tragé-
diájának l>anton-jelcnetcben vihogva, zajougva, szi-
laj ul tör elő a szaukülottok hada; aképpeu jelent 
meg a székelységben itt-ott az uj formájú  népség, 
melynek összetevői a bicskázó korcsmahős, n kár-
vallott leáuy és a tudálékos paraszt. Félmüveit, 
kevérihitü fajzat;  tél ve urgyiil ülettel, bizalmatlan-
sággal és féktelen  Béggel. Tekiutélyt nem ismer, 
szabódosságábau korlátlan, öuérzete tnltengő... 
TÖrvéuyt nem tisztel, Istent nem imád, hazát nem 
isiner... Ijesztő kép. Szomoiu nép... A kőszáli sas 
el veszté sziklaszáutó körmeit s l'éuyes napba látó 
tekintetét... Esetben éjji madár lett belőle, amely 
fél  a napsugártól, a nappali verő fénytől... 

A rajzolt néparc azonban még nem általános. 
A csíki néptársadalomban szórványos tünet ez az 
infekció.  De terjedése szemmel látható, kézzel fog-
ható. — Mi az oka ennek ? Az igazságot mindég 
megmertem raondaui és most sem fogok  e részben 
habozni. Honnan romlik a hal ? — A korrumpált 
értelmiség, mely szabados gondolkodásával, meg-
mételyezett lelkivilágával példát adott régi erköl-
cseink tagadásán*, bontogatni kezdte székelységünk 
•várát.. Igen, itt keresendő a baj eredete. A nyu-
gatról származó eszmék az intelligencia közlekedő 
edényein át a Székelyföldre  is eljutottak. Sajnos, 
hogy csak a kultura ocsuja verődött el keletre. 
Az okszerű gazdálkodás nagyszerű tanításai, a 
kolduskunyhókig terjedő közműveltség magasztos 
elve, a fajunkban  is szunnyadozó talentumok rend-
szeres fejlesztésének  Ugye szóba is alig kerültek. 
Viszont azonban Nyugat túlhajtott intellektuáliz-
musa megfertőzte  hellyel-közzel — az értelmiség 
utján — fajuló  vérünket, világhullató mezeinket. 
Gondatlan bölcselkedéssel leszűrt uj megállapítá-
sok tarolták le a lelki mezőket Bus rendek hul-
lottak a sikkanó kasza nyomán. — hithüség... 
erkölcsöké megelégedés... Mind sajnálatos változá-
sok eleinte az intelligencián mutatkoztak.. A nép 
csak ezt — követte.. 

Különben erkölcsi javaink veszedelme hazafisá-
gunkra is kiterjeszkedik... Belső értékeink veszen-
dőaégének külső jele pedig: a szokásoknak, élet; 



*Jk oldal. C S Í K I l a p o k 

Amikor egy város vagy vármegye 
nem éppen a legnélkülözhetetlenebbért is 
kezd bármi csekély áldozatot hozni, ez a 
biztos haladás legismertebb jele, tehát 
ismétlem: egy kis önzés meg nem árt, 
ha mindjárt némi áldozattal is, mert 
nyomában a városok javára, nem csupán 
hir, dicsőség, hanem azok fejlesztésével 
anyagi haszon is jár. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

Mit ér nekünk az — obstrukció? 
A tanítók Qgye már eljutott volna 

rég a megvalósulás stádiumába, ba az 
obstrukció nem dühöngene. Az azt hi-
szem nem politizálás, ha a tanítók ki 
jelentik, hogy tarhetetlennek látják ezt 
a gonosz szituációt, mely megfosztja 
őket reményeik teljesülésétől. 

A családi pótlékra vonatkozó tör-
vényjavaslat is készen fekszik  Teleszky 
asztalán, s csak azért nem lehet belőle 
gyorsan, egymásután törvény, mert Justh 
úréknak ugy tetszik, hogy Ozzék kisded 
játékaikat. 

Végre is itt egzisztenciákról van 
szó... Állami tisztviselők ezreiről van 
szó. Mert nemcsak mi vagyunk — ta-
nítók — érdekelve, hanem érdekelve 
van csaknem az egész államhivatalnoki 
kar... Mindenki vár valamit, annál is 
inkább, mert mindnyájunknak pozitív 
ígéretet tett a kormány. 

A drágaság iszonyán sanyargatja a 
tisztviselők tízezreit.. A nagy sokaság 
türelmetlenül, szívszorongva, sót itt-ott 
lázongva, várja a könyörületet... És az 
obstrukció mindezzel nem törődik, ha-
nem feszíti  a végsőkig a többségnek és 
kormánynak szegezett eröszakot; nem 
törődik azzal, hogy százezer nyomorgó 
tisztviselő, k. b. négyszázezer csalid-
taggal, — tehát félmilliónyi  lélek várja 
sziveszakadtából a kibontakozást!... 
Nincs irgalom, nincs könyörület... Az 
obstruktorok nem kegyelmeznek, hanem 
folytatják  tovább — s ki tudná: med 
dig? — a napirend előtti vitákat, a 
névszerinti szavazásokat, s nemtommi-
féle  más szórakozásokat... 

Lehet, hogy jóhiszeműen teszik ; de 
mit basznál az nekünk, ha itt a perifé-
riákon százezrenkint pusztulunk bele 
ezekbe a parlamenti szórakozásokba?! .. 
A magyar hivatalnoki kar kiált hozzá-
tok, tiszteit obstruktorok, hagyjátok félbe 
ezt az időpocsékolást, amelynek a vége 

úgyis csak egy — nagy semmi lesz I... Ir-
galmazzatok a sok százezernyi nyomorgó 
asszonynak, gyermeknek : a hivatalno-
kok könnyes szemű családtagjainak! 

A kormányhoz is szól kiáltószavunk : 
tegyen valamit! A .tizenkettedik óra" 
már régen el is multl... 

Földes  Zoltán. 

Tanügyünk helyzete. 
Irta:  Petres Elek. 

Valamint az idő gyón egymásutánban halad 
előre, éppen ugy az emberi művelődésnek ia lépést 
kell tartania a korszellemével. Az emberisig szel-
lemi fejlettségének  fokmérője  kultnrintézményeink 
milyen- éa minőségében keresendő. 

A XVI-dik százsd kulturája messze hátra van 
maradva a XX-ik század kultnrájától, pedig ezen 
időben is párhuzan-osan haladt a szellemi művelő-
dés a kor lépéseivel. 

Az emberi nem müvelődéaét ogy a múltban, 
mint a jelenkorban iskoláink milyen, minő és mennyi-
sége rendszabályozts, s rendszab&lyozza most is. 
Valamely országban minél több gondot fordítanak 
a tanügyre, annál műveltebb, képzeltebb és értel-
mesebb azon országnak nemzete is, s annál bizto-
sabb alapokokon nyugszik, annak minden jótikony-
célu intézménye. Azt elég világosan szemeink elé 
tárja a különféle  országok és államok tanügyi sta-
tisztikájának táblázata. 

Kulturális szemponlból tekintve, nagy külömb-
ség van Angolország, Franciaország, Németország 
és Magyarország között, mert az előbbieknek nem 
csak férfi-,  hanem nőnemei is az értelmi pályáknak 
tekintélyes tisztviselői és talpraesett munkással, 
mig uálunk ebben a tekintetben, nemcsak a nőnem 
áll messze hátra, hanem a fértiosztálya  is, mely-
nek a statisztikai kimutatások szerint még moBt is 
igen tekintélyes számú analfabétája  van. 

Az említett és a többi müveit államokban, nem-
csak elemi iskola van kellő számban, hanem tudo-
mány- és műegyetem is majdnem minden városban 
több van. Mig hazánkban nemosak egyetem van (3) 
kevés, hanem még elemi iskola sincs elegendő, 
amit bizonyít az évenkint be nem iskolázható fel-
mentett tankötelesek nagyszáma. 

Tehát hazánk igy viszonylik tanügy terén s 
művelt államokhoz. 

Valószínű, hogy ebben a tekintetben ilyen & 
diterencia Magyarország és Törökország között is. 

Ezen adatokból arra lehet következtetni, hogy 
hazánk kulturális szempontból mérlegelve a kö-
zépső helyet foglalja  el az európai államok között 

Magyarországon a legutóbbi népszámlálás ada-
tai szerint 32306 tanító van. Ezek közül 10,861 
nő és 21,455. férfi.  Megjegyzendő, hogy ezekben 
a számadásokban benn foglaltatik  az állás nélküli 
férfi-  és nőtanitók igen tekiutélyes száma is. A 
32306 diplomás tanítóra átlag véve egyenkint jut 
G1 növendék, persze csak a tényleg iskolába járó 
gyermekeket számítva. Magyarországon & száza-
lékra meg azon tanköteles gyermekek létazáma, 
kiknek részére nincs tanitó és nincs iskola. 

Ismerek oly községet is, hol két tanerős isko-
lánál egy tanítóra 110 növendék esik, holott 40—50, 

a be nem iskolázhatás miatt leimentett tankötele-
sek létszáma. 

Hogy világos képet alkothassunk magunknak 
tanügyünk jelenlegi állapotáról, ide iktatom hazánk-
ból a négy székely vármegye népoktatási tankerü-
letinek mnlt évi statisztikáját, mely a következő 
adatokat foglalja  magában. 

1. Csikvánuegye területének térfogata:  4499 
nyégyszögkilóméter, az iskolával biró közaégek éa 
puszták száma: 69, az iskolák száma: 107, a ta-
nítók száma: 184, ia az iskolába járók száza-
léka: 55.7. 

2. Háromszékvármegye területének térfogata: 
2556 nigyszögkilómiter, az iskolával kiró közsé-
gek és puszták száma: 114, az iskolák száma: 
146, a tanítók száma: 286, és az iskolába járók 
százaléka: 78.6. 

3. Udvarhely vármegye területének térfogata: 
3417 négyszögkilóméter, az iskolaval biró közsé-
gek és puszták száma: 126, az iskolák száma: 
150, a tanitók száma: 215, és az iskolába járók 
százaléka: 79.9. 

4. Végül Marostordavármegye területének tér-
fogata:  4324 négyszögkilóméter, az iskolával biró 
községek és puszták száma: 189, az iskolák száma: 
258, a tanitók száma: 322, is az iskolába járók 
százaléka: 70.4. 

Amint a fenti  számadatok is mutatják, ezen 
székely vármegyék mindenikében a tanerők elég 
aráuyosan vannak beosztva, de ha ezeket a kül-
földiekkel  hozznk hasonlatba, azt fogjak  észrevenni, 
hogy kulturánk fejlődise  szempontjától mig most 
ÍB uj tanerőkre volna szliksig. 

Kzt pedig igen könnyen meg lehetne valósitani, 
de csak oly fóltiteUol,  ha a magas kormány a 
képviselő választások alkalmával a korteskedésekre 
nem áldozna, a nélkülözhető hadihajókra keveseb-
bet számitana és az obstrukcióra slkolmat szol-
gáltató hadilétszám emelését levenné napirendről s 
egy jó bizonytalan időre sutba dobná. 

Ekkor bizonyára nem lenne az országban oly 
sok agyoncsigázott B az életküzdelmeiben az anyagi 
gondoktól megtörten roskadozó elemi népiskolai 
tanitó. 

Ekkor bizonyára nem sóhajtozna oly sok ál-
lás és foglalkozás  nélküli okleveles tanító a meg-
élhetésért. 

S ekkor az analfabéták  ÍB miud irui és olvasni 
tndókká válnának, amiben a magyar hazénak rend-
kívüli haszns, az egyháznak öröine és a társada-
lomnak előhaladása lenne. 

Törvényhatósági választások. 
Csíkszereda,  1912. junius 1. 

Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 
pénteken tartotta meg népes tavaszi közgyű-
lését. A közgyűlésen Qyalókay Sándor főis-
pán elnökölt. A gylllésen mintegy 200 bizott-
sági tag jelent ineg, ugy hogy a tanácskozási 
leiem zsúfolásig  megtelt bizottsági tagokkal, 
ami csak általános választásokon volt eddig 
szokásos. 

Fejér Sánnor alispán feszült  érdeklődés 
közölt tartotta meg tartalmas és nagy gond-
dal összeállított éves jelentését. A közgyűlés 
szavait állandó helyesléssel kísérte és meleg 
óvációkban részesítette. 

nek és viselutnek elstilustalanodása... Kishazáuk 
drága népe lassankint elveszíti karakterét... 

Vulóbnn jellemző, hogy e módosító fulusi  gazda, 
kivált asszonya unszolására, sok esetben eldoliju 
magától a harisnyát, a kackiás zekét és „uri rok-
ktit". „módis pantallót" huz. A .fejéniépu-nek 
tetszik uri férje,  aki kinőtt a paraszti sorból... A 
mi bus szivünk pedig elszorul, könny gyűl a sze-
münkbe, hogy ime, miképpen vesz ki népünkből 
u faji  öntudat. A helyeit, Iiogy büszke lenne srni 
a hagyományos, szép viseletre, mely tatárverő 
őseinek daliás tennetét takarta, --- elveti azt. 
Szégyenli azt; mert -,ur* akar lenni... Pedig az 
nein lesz úgyse belőle, hanem lesz egy sikerült 
karikatúra, mely a „Borszein Jankó" számára al-
kalmas anyagnl kínálkozik, l'gy mondják azt, hogy 
.se nem nr, se nem paraszt". — Hát mit mond-
junk a Brassóból hazakerült leányokról ? A kényes 
beszédű Ízléstelenül cicomázott, újsütetű (lámák-
ról?... Akiknek kendőzött arcuk kiáltó reklámja 
annak „a valódi amerikai porcellánpuder'-nak, 
amely „csak akkor megbízható ha —* stb- M. 
T. Kgy., kacagnunk kellene rajta, ha olyan nagyon 
szomom nem volna... 

Látva e jelenségeket, arra gondolatra kell jön-
nünk, hogy kár volt nekünk is elhagyni a széke-
lyes öltözködést. Azért lehettünk volna müveitek, 
bölcsek, Bzéleslátásnak. Most patriarkális kapcso-
lat volna a vezetőség és a közrend között.» Mert 
az egyforma  viselet, ruházkodás bámulatos kiha-
tással lenne egy öeszhangos és igazképpen való 
székely társudalom kifejlődésére.  Főként az eljö-
vendő reneszánsz előmunkásainak, a nép oktatóinak 
és nevelőinek, nem kellett volna azt felhagyniok.. 

Végül is azonban: az nem oly fontos  kénlés, 
mint a mily jelentőségteljes a mult lelkiből merí-
tett nagy irányeszmék alkalmazása. A székely nép-
tanítónak kell elvégeznie az alapvető munkát a 
hagyományainkon épülő íriss társadalom megalko-
tásánál. A tanitó kell első apostola legyen a jel-
legzetes csiki népkultura kialakításának. 

Éppen ezért az iskolában, mikor történelmet 
tanít, a Hunyadiak, a Zrínyiek és Dobó Katicák 
mellett szívesen időzzön a pünköadi csata hőseinél, 
István diák emlékénél és a sasszivü azékely asz-
szoqy: Puskás Kalári hősregékbe illő alakjánál., 
És,amikor a földrajzban  a asiksomlyói búcsúról 

esik szó, liivja föl  növendékeinek figyelmét  a hit 
bátor megvallásaban rejlő, hőserényre. Világosítsa 
tol őket, hogy a pünkösdi bucsu nem csupán hó-
dolat a Boldogságos Szűznek, hanem a székely 
laj összetartozásának, testvériségének és erejéuek 
tüutető meguyilatkozása. Kgy nagy családnak éven-
kénti ölelkezése ; Csuha népének seregszemléje L. 
És akkor is és más alkalommal is vésae oda a 
kis ártatlanoknak lelke kristályára a Mi Uiunk 
szerctetéuek s Mária tiszteletének kettős jelszavát. 
Hadd legyenek boldogok a hit által, mely eleink-
nek nehéz paizsát is könnyűvé lette!... A midőn 
meg a házkörüli foglalatosságok  jönnek elő, — az 
olvasókönyvben vagy más tárgynál, — dicséljük 
a munka szellemét; utaljunk a szövésre, varrásra, 
fonásra.  Térjünk át a szövés-fonásról  az ősi vise-
let kedvességének és elsőbbségének ecsetelésére. 
Buzditsuk a fiukat  ia a tevékenységre ; keltsük 
föl  már e fokon  népünk érdeklődését az ujszeril 
gazdálkodás elvei iránt Egyébként minden taní-
tási tárgynál lehet alkalmunk, ha egy kissé ügye-
sek vagyunk, szikelysigttnk kultiválására. 

Természetesen, ilyen irányú átdolgozásra vár-
nak tankönyveink. Vagy nem ia erre volna ecBfc-
ség, hanem merőben nj kézikönyvek megírására. 
Mert a javarészt Budapesten bibocaájiott iskola-
könyveink egyáltalában nem számolnak a mi vi-
szonyainkkal, különösségeinkkel. A könyvek nyelvi 
alkalmaskodását értjük, ami szintén fontos.  Hanem 
azt akarjuk, hogy a könyvekben a székely nép-
élet köréből vett olvaamányok, hegyeink és termé-
szeti kincseink leírása foglaljanak  helyet Földrajzi 
is törtinelmi könyveinkben különöskippen legye-
nek kiemelve a csiki székelység történelmének nagy 
mozzanatai. Mig a számtani példatárban is helyi 
vonatkozású feladatok  szerepeljenek. Megvallom, 
nem mérlegeltem a dolognak a kivihetőségét; elv-
ben azonban ez oly idea, mely mintegy kiegészíti 
a karakterisztikus azékely népnevelés gondolatát 

A néptanító egyébiránt nem elégedhetik meg 
az iskolában való működéssel. A közművelődésnek 
felkent  harcosa állhat meg azon a kia helyen a 
szent lobogóval I... A tal kell lépnie kis iskolájának 
küszöbét, bátran, elhatározóan is vasakarattal I 
Hogy a .nagy iskolában* tűzhesse ki a zászlót; 
hogy ott villogtathassa meg tüzes pengéjű kard-
ját, melyen eszmények zománoa osillaa L. A nép-

nevelés bajnoka ugyan csak közvitéz, de ha ne-
mes, nagy jelleme van, akkor ő koronázatlan király, 
akinek nesztelen uralma szab irányt a haladásnak-
Megy utána a nép, csaknem öntudatlan készséggel... 

Küzdelem — vár ránk bizonnyal... S e küzdéB 
sok fázison  megy keresztül. Hogy súlyosabb esz-
mékkel közeledhessünk a néphez, előbb átkos szen-
vedélyeit kell kiirtanunk, melyek nemcsak anya-
giakban teszik tönkre, hanem rendre leszerelik a 
fiuomabhan  érző húrokat.. Ilyen hatalmas meg-
szokása a székely közrendnek a .nép'-et „tömeg'-gé 
aljasitó pálinkázás is. Mert az alkohol borzasztó 
rém, mnly ahol végigazáguldoz, ott meggyötört, 
mártír hőség, romló vér, becsület, érzelmi finomság 
és kenyérért epedő kis ajkak siuylik garázdaságát 

Elszánt csatánk elvégre — győzelem l.« Jutsl-
munk lesz a nagy és nemes családnak magasztos 
békessége, derfije,  boldogsága!... A diadalmas had-
viselés után kibontakozik örömtől villanó tekinte-
tünk előtt a szikely nipkulturának pompázó képe... 
S a jólitet is magában toglaló közműveltségnek ékes 
palotája előtt lobogni fognak  az örök tüzek: a 
fajunknak  szánt, ülő hódolat ÍB nevűnknek fel-
njuló dicsősége, ragyogásai» 

Falusi plébánián. 
I r t a i M á t r a i F e r e n o B é l a . 

Nem messze az egyik székely városkától 
kicsiny falacska  húzódik meg a völgy ölében. 
Alig pár hás s mig oda nem érDnk biz el sem 
hinnófc,  hogy pár emberen kivUl pap s tanitó 
is lakik abban a kicsike helységben, mely majd-
nem elbújik az utazó szeme elól s csak akkor 
vesszllk észre magunkat mldón apró, sűrűn 
egymás mellé épitett házai között járunk. 

Aki elindul a városból s a fehér  csíkok-
ban fel  feltűnő  uton figyelmesen  végigtekint, 
távoli domb tetején mégis egy tornyot pillant 
meg, amely bár a kissé mélyebben fekvő  temp-
lomból látszik, nem engedi, hogy irányt tévesz-
szünk. Néma délutáni csend... 

Egy puskalövésnyire még látni néhány ala-
kot - az ut melletti resi hétköznapokon 
gyakorlótér — katonasapkájnk elárul|a őket, 
Ujonc honvédek bizonyara, kik véletlenül, szó-
rakozáskép erre vetődtek, de pár perc s a 

23. oám. 

A számonkórószék kielégítő eredményét 
a kSsgyUiós tudomásul vette, egyben elnöklő 
főispán  bejelentette, hogy legutóbb megvizs-
gálta Csíkszereda város ügy- ós vagyonke-
zelését. 

Lukács László miniszterelnök leiratát az 
a j kormány kinevezéséről a közgyűlés ludo 
másai vette. — Mindez egy félórát  sem vett 
igénybe, hogy annál hamarább helyet adhas-
son a közgyűlés kezdettől kezdve legérdeke-
sebb pontjának, a részleges tiaztqjitásnak. — 
Kőként innen magyarázható meg az a rend-
kívüli érdeklődés, mely e közgyűlés iránt 
megnyilvánult 

A Becze Imre főszolgabíró  nyugdíjazásával 
megüresedutt felcaiki  (csíkszeredai) főszolga-
bírói állásra dr. Sándor Gyula felcsiki  helyet-
tesitett főszolgabíró  és Gábor János káazon-
alcsiki I. o. szolgabíró pályáztak. Minthogy 
azonban szavazást senki sem kért, a közgyű-
lés közfelkiáltással  dr. Sándot Gyulát a fel-
csiki járás főszolgabírójának  választotta meg. 

A szépvizí a j főszolgabírói  állásra dr. Már-
ton László, Wellman Géza és Gábor Jáoos I. 
o. azolgabirák pályáztak. A küzdelem Márton 
László és Wellman Géza, mint rangban idő-
sebb Bzolgabirák között dőlt «1 a Márton 
László impozáns győzelmével. Megjegyezzük, 
hogy ez állásnál 185 szavazat adatott le két 
jelöltre. 

A két a j főszolgabíró  megválasztásával 
megüresedett két I. o. Bzolgabirói állásra Pus-
kás Imre, Erős József,  Veres Dénes éa Do-
mokos Sándor pályázók közül közfelkiáltással 
Puskás Imre és Erős József  választattak meg. 

Erős József  helyére III. o. aljegyzőnek 
Mihály Lajos választatott meg dr. Sípos Lá-
zár közig, gyakornokkal szemben. 

Il-od osztályú Bzolgabirákká választattak 
Gergely Dénes, Köllő I-aván és Tompos Gá-
borral Bzemben Erős Béla és Minier Lajos 
közig, gyakornokok. Az I. és II. osztályú szol-
gabirák végleges beosztásáról a vármegye fő-
ispánja fog  — törvényeB hatáskörében — iu-
tezkedni, úgyszintén a két dijas közigazga-
tási gyakornok kinevezéséről is. A választá-
sok mintegy délutáni 2 óráig húzódtak el, 
melynek végeztével erősen megcsappint ér-
deklődés mellett vette kezdetét a tulajdon-
képeni, több mint 200 pontból álló tárgysorozat. 

Ezt megelőzőleg azonban a nevelési köl-
csönpénztárnál Cztkó János nyugdíjazásával 
megüresedett péaztámoki állásra Bodó Jó-
zsef  ellenőr, mint egyedüli pályázó, közfel-
kiáltással megválasztatott. Folytatólag pedig 
a magánjavak igazgatótanácsában megürese-
dett két tanácsosi helyre erős küzdelem után 
élénk és nagy konkurrentiábitn, titkos szava-
zással Bartalia Ágoston és dr. Ujfalusi  Jenő 
választattak meg. 

A közgyűlés az idei fürdőidényre  fiirdö-
t)iztosnak kiküldötte TusnádfUrdőre  Bartalís 
Ágoston főszolgabírót  és dr. Élthes Gyula vm. 
aljegyzőt, Borazékfürdőre  Veress Lajos fő-
szolgabírót és dr. Gaal Endre vm. a jegyzőt 
és végül Kászoqj ikabfalvára  Szász Lajos vm-
fójegyzót. 

A vármegyeház kibővítése, illetve a pénz-
ügyigazgatóság főispáni  lakás, főszolgabiróság 

következő fordulónál  eltűnnek ezek, a vár lát-
szik már csak ide, a négy kis csúcs a tető-
ből, majd amint az u t i s siet a lejtő felé  csak-
hamar elmarad ez is. 

Egyedül vagyunk. Zaj sem hallik ide semmi, 
különben is vasárnap van, de meg nem is olyan 
népes az a város, ami tul a hegy mögött pi-
hen, hogy bármikor is idáig jutna a hangja, 
hogy szűnni nein akaró lármájával zavarni, éles 
tivornyáival elérni tudna bennünket. 

Mégis valami megkönynyebbülést érzünk. 
Ösz van ugyan, a fák  itt is lehullatták már le-
veleiket, de szeli! aranyos sugárban úszik a 
tájék, a fenyők  hallgatagon állnak, zöld azi-
nük most is olyan, mint viruló nyárban, csak a 
majálisok multak el, a bógó brummogó haagja, 
nem futkároznak  a hutai leányok az erdők szé-
lein, szóval ősz van, keserűa mosolygó, bús, 
álmokat sirató ő s z . . . 

Az utoa néhány emberrel találkozunk. Meg-
kérdezzük messze van-e még a falu. 

Azon a kereszteu tul instálom — felel  az 
egyik székely. 

Hamar elértünk arra az emelkedésre, ahol 
egy régi kőoszlop állott főiéje  épitett alacsony 
kereszttel. Innét már bele is tekinthettünk a 
hegyek által alkotott katlanba. Meredek fedelű, 
kéméaytelea kis faházak  tűntek elő, közöttük 
vígan terjedt szét a barátságos tűzhelyek füstje, 
szállongva kéklőn, mintha áldozat volna. 

Nem sokat kellett keresgélnüuk. A csinos 
kis plebániabáz ott épült szemközt a szent-
egyházzal, tán a i egyedüli kőépület itt a fa-
lóban. vörös cserép, zsindelyes teteje szinte 
kiválik a többiek közül. 

A plébános alig hitte, hogy ma vendége 
érkezik. 

Éppen a könyvei közt válogatott, hogy be-
léptünk. 

Magas nyúlánk, haloványképü fiatal  pap, ki 
igazán hü szolgája .egyházának ebbeo az el-
hagyatott kis' faluban  s teljesítője a magyar 
kuliurának, szélén lakván az oláhok övezte 
vármegyének. Es még sincs egyedül, mert vele 
van élő nagy hite, népéhez, fajához  való tiszta 
önzetlen ragaszkodása. 
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— Megbízatás. A kereskedelemügyi mi-
niszter a miskolci államépitészeti hivatal fő-
nökét, Moldoványi Béla kir. főmérnököt,  be-
osztott minőségben a csíkszeredai államépité-
szeti hivatalhoz, a miskolci államépitészeti hi-
wital további vezetésével megbízta. 

— Államsegély haltenyeutésl cé-
lokra. A fóldmivelésügyi  miniszter a csíksze-
redai halásztársaságnak egy költőház létesí-
tésére adományozott 1000 korona államsegélyt 
:i napokban kiutalványozta. 

— Népkönyv tá r Dl t rónak. A föidroi-
elésügyi miniszter a ditrói róm. kai. ifjúsági 

i'gyesUlet részére egy 1CJ kötetből álló nép-
könyvtári könyvgyűjteményt adományozott HS 
a népkönyvtár elhelyezése céljából egy könv>-
szek-ény beszerzésére 20 koronát eoge<ie 
lyezett. 

— Sertésvéaz.  A sertósvéez még mindu 
dlihÖDg városuakbao és e miatt a sertéspiac 
lezárása bizonytalan ideig meghosszabbíttatott. 
A vész vidéken is több közaegben terjed. 

— FilrtlöblzUjsok  kijelölése.  A törvény-
hatósági közgyűlés az idei filrdószezonra  fürdő-
biztosoknak kiküldötte Tusnádiűrdöre Bartalis 
Ágoston főszolgabírót  és dr. Éltbes Gyula vm. 
aljegyzőt, üorszéktürdöre Veress Lajos főszol-
gabírót és dr. Gaal Endre vm. aljegyzőt és 
Kászonjakabfalvára  Szász Lajos vármegyei fő-
jegyzőt. A fdrdőbiztoBok  működési ideje junius 
15-tól szeptember lă-ig terjed ki. 

— Tanltok osaladi pótléka. Tanítók kö 
rében visszatetszést szült azon körülmény, hogy 
a tisztviselők családi pótléka törvényjavaslatá-
ban a tanítók pótlékának körülírásánál az a 
kitétel áll, hogy a működési pótlékkal ellátott 
tiinitók működési pótléka a családi pótlék 
folyositutt  összegéig be fog  szüatettetni. Több 
uiipi lap e kitételnek olyan magyarázatot adott, 
rniutha ez által a tanítók fizetési  természettel 
biró korpótléka szűnnék meg s így a tanító 
sáj; a szó szoros értelmében ki lenne játszva. 
Szándékos tévedésnek tartjuk ezt a ki, illető-
leg félremagyarázást,  mert az állami tanítók 
és tanítónőknek az 1907. évi XXVI. t.-c. ér-
telmében korpótléka nincs, hanem 5 évi eló-
lépéssel biztosított alapfizetése,  a mit megcson-
kítani nem lebet. Az 1907. évi XXVI. t.-c. 10 
§ a szerint a Budapesten éa környékén, to-
vábbá Kolozsváron és Fiumében működő taní-
tók és tanítónők élveznek működési pótlékot 
és ezeknek fog  megszűntettetni, helyesebben 
elnevezést nyerni a már eddig is élvezett csa-
ládi pótléka. A családi pótlékból 1.393 200 K t 
fognak  kapni az áll. tanitók, 99.U00 K-t a ta-
nítónők, 20,300 K-t az óvónők, 27.800 K-t az 
•M állainvasuti tanítok, 21 X) K-t a tanítónők. 
Hová lenne ez a költségvetésileg biztosítást 
nyerő 1.542,900 K, ha a kormány a korpótlé-
kul, illetólug fizetési  elólépést vunná be a ta-
nítóktól V Kizártnak tartjuk a tanítóság meg-
károsítását. Az ilyen félremagyarázások  csak a 
tanítóság izgatására szolgálnak. 

— A7. al ispánok e lőmunkála t i enge-
délye. Zemplén vármegye alispánja előmun-
kálati engedélyt adott Degenfeld-Schomberg 
József  grófnak  a szinuai határban fekvő  er-
dőségek terméseinek kiszállítására szolgáló 
erdei vasút megtervezésére. Kbből az alka-
lomból (elmerült az a kérdés, hogy a vár-
megyei alispánok által megadott és uz idevo-
natkozó szabályrendelet szerint a kereskedelmi 
miniszterhez bejelentendő előmunkálati enge-
délyek hatály:! a kiadás napján lépnek e lia-
lályba avagy ( :ik a felebbezési  határidő le-
jártával es ükkor, ha a miniszter a bejelen-
te.-t tudomásul vette '! A keresk. miniszier elvi 
jelentőséggel kimondotta, bogy az 1881: XLI. 
i -c. 7. alapján kiadott előmunkálati enge-
délyek minden további felel)bezési  batáridő 
bevárása nelkiil jogerősek s legfeljebb  arról 
lehet szó, hogy ily előmunkálati eugedélyeket 
felügyeleti  szempoutbúl a miniszter 33156/1887. 
sz. rendelet szerint hatályon kivűl helyezheti. 

— Olcsóbb lesz a cukor.  Az egyesült 
osztrák eukorllnomitók végrehajtó bizottsága 
szerdáu tartott ülésén a cukor arát métermá 
zsáukiut két koronával leszállította és junin-
hónapra a kontingens öt százalékát i'beráli: 

— Mayijtirok  és osztrákok  klubja  Rt -
knrestben.  A román fővárosban  letelepedc 
magyarok es osztrákok részvénytársasági »',-. 
pou „Osztrák Magyar Klub" vallalatot léte 
tenek, melynek cetja a gazdasági éa keresk 

let volt a minisztériumban. Az összes felszó-
lalók a legmelegebben pártolták a minisztérium 
kezdeményezését, amelytől teljes sikert és 
komoly eredményeket várnak. Az értekezlet 
a tervet időszerűnek ítélte, a kisebbrangu tan-
folyamokat  sürgősen szükségesnek tartja az 
állandó központi fanfolyam  beható előkészítést 
kíván éB ezért az uj ipartörvény előkészítése 
során volna megfontolás  tárgyává teendő. Az 
összes felszólalásokat  figyelembe  fogja  venni a 
minisztérium, de már most is kijelentheti 
hogy azt a felfogást  amely a kamarák auto-
nómiájának engedné át a részletek szabályo-
zását, minden szempontból jogosultnak és he-
lyesnek tartja. 

Felhívás és kérelem! 
Lapunk szerkesztősége a következő felhí-

vást vette: 
Szolnok-Doboka vármegyének elemi csapá-

sok által oly gyakran sújtott lakosságát és 
területét egy eddig az európai kontinensen is 
páratlan és magában álló pusztító csapás érte : 
május hó 13 -án a délutáni órákban cyklonszerü 
pusztító orkán vonult végig a vármegye dél-
kelet! részén, amely útjában rövid 2—3 pere 
leforgása  alatt falvakat  söpört el és ugy szólva 
pillanatok alatt semmivé B a föld  sziliével 
tette egyenlővé évtizedek munkás szorgalmá-
nak eredményét s rémítő romhalmazzá vál-
toztatott népes és virágzó községeket, földön-
futó  hajléktalanokká tette a lakosság százait, 
megsemmisített középületeket, templomokat, 
iskolákat, kőházakat es kunyhókat egyaránt. 

Bálványosváralja, Csabaujfalu,  Ketel, Ma-
gyarborzás, Vice, Bód, Szentmáté községeken 
vonult át az irtóztató vihar, melynek nyomát 
ma a teljes mérvű pusztulás, Bírálom és két-
ségbeesés, romhalmaz, nyomor és nélkülözés 
kétségbeejtő képe jelzi csupán. 

Az elrettentő pusztulás lefolyása,  a milli-
ókra menő óriási kár és az elrettentő szeren-
csétlen isteuitélet képe már a hírlapokból is 
ismeretes a nagy közöuség elótt, de annak 
teljes mérvéről csak az szerezhet fogalmat, 
aki az istenitélet végzetes borzalmaival sújtott 
helyeken megfordult. 

A nagy magyar társadalom szánalma és 
részvéte, — amely a legfelsőbb  helyről: a 
trón zsámolyától megindult legmagosabb ér-
deklődéssel és legkegyelmesebb segítséggel 
fordul  a vész sújtotta köszégek felé,  — adja 
meg nekem a további utmutatást arra, hog) 
Szolnok-Dobokavármegye közönségének nevé-
ben forduljak  kérő szózattal a hazai társada-
lom minden tényezőjéhez, igénybeveendó ezek-
nek áldozatkészségét az elpusztult koszégek 
lyraépitóso, valamint a teljes nyomorba taszí-
tott lakosság felsegélyezésére  irányuló gyüj 
tési mozgalom keretében. 

Jól tudom azt, hogy ugy a helyi, mint az 
országos társadalom ezer féle  van igénybe 
véve és lekötve a filantropia  és a humanizmus 
szolgálatában: de éppen ezért a gyűjtési moz-
gaiomn >k minél szélesebb körre való kiterjesz-
tésével óhajtom azt elérni, hogy a szerényebb 
és bárminő a jelzett célra szánt filléres  ado-
mányok összegyűjtésével is e segítség célja 
minél hatásosabban közelittessék meg, és épen 
erre való tekintettel a legcsekélyebb adakozá-
sokat is egyenlően hálás köszönettel fogadjuk 
és használjuk fel  a cél érdekében. 

Mély tisztelettel kérem kegyeskedjék ado-
mányát Szolnok Doboka-vármegye alispánjá-
hoz (Des, vármegyeház) eljuttatni. 

Az adakozások egyénekeim és nyilvánvos 
nyugtázásáról, valamint a begyülenilö segély-
összeg elszámolásáról a hivatalos nyilvános-
ság utján is gondoskodui fog  vármegyénk kö-
zönsége. 

Dés, 1912. évi inájus havában. 
Kiváló tisztelettel: 

Gróf  lleí/ilen  Italázs 
Szolnok Dobokn-Várniegyu lóispúujtt. 

Két ügynök kerestetik, 
kik Csikvirmegye területén egy 
igen fontos  és hasznos cikk el-
adásával lesznek megbízva. Ova 
dékképeB utazók pénzbesze-
déssel is meg lesznek bizva. 

Oimelap k i a d ó h i v a t a l á b a n . 

Szám 1010-1912. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság közhírré 
leszi, hogy a Csikszentgyörgy község 
ulajdonát képező „Benosd* nevü erdő-

részben a szél által kidöntött és kitört 
összesen 1039 drb. 12—20 méter hosz-

delmi viszonyokat es összeköttetéseket n ma- izu és 438 köbmétert kitevő kaszonfenyó-
" az 1912. évi junius hó 20-&n gyarországi és osztrák érdekelt körökkel apo' 

valamint a Uomáuiábau le^lepidett honosok 
érdekeit fejleszteni.  A klub saját házat épit, 
melyben külön osztrák és külöu magyar keres-
kedelmi muzeumi állandó és időszaki kiállítá-
sokat fognak  elhelyezni, azonkívül lesz ott io-
i'nnialó iroda és állást közvetítő intézet, de a 
ni:._::,r és az osztrák kolóniák számára is ma-
mii „illó számú szórakozó helyiség. 

- Országos tanfolyamok  as ipartes-
tületi t isztviselők r é s i é r e r A kereskedelmi 
minisztérium fontos  kérdés megoldását vette 
munkába. Arról van szó, bogy az ore: 
E lszórtan és magukra utalva működő 430 

ii testület tisztviselői kara rendszeres és szer-
"U kiképzésben részesüljön, hogy igy al-

Mnassu váljék a kisiparos OBZtály érdekei-
céltudatos képviseletére és az ipariesiü-
iigyek ellátására. Ebben a kérdésben a 

- skedelmi és iparkamarák, az érdekelt lia-
.'ok és egyesületek részvételével Kálmán 

--itáv államtitkár elnöklete mellett értekes-

fák 
délelőtt 9 órakor Csikszentgyörgy köz-
ség házánál tartandó nyilvános árveré-
sen el tognak adatni. 

Kikiáltási ár 2850 kor., azaz Kettö-
ezernyoiczszázötven korona, mely ösz-
szegnek 10 százaléka az árverés elótt 
uánatpénz gyanánt a községi pénztár-
noklioz lefizetendő. 

Kikiáltási áron alul eladás nem tör-
ténik. 

Az árverési és szerződési egyéb fel-
tételek a jegyzői irodán a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Csik-.zentgyörgyön, 1912. junius lió 
2-án. 

A községi elöljáróság: 
Puskás Lajos s. k. Miklós János s. k. 

kSiS. jegyió. kttza biró. 

lüodern kutépités. 
Uj kutak építését oementgytrük-
kel, eülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb súlyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 2_ 
cemenlárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

JŰŰCŰŰCODUQDflűDÜflOL 

Szalámi és hentesáruk 
l! magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 fillér,  minden további 
•ü hóban 10 fillér  áremeléssel, i s 
Vastag fcliér  lálilás szalonna ára 1 K 60 f. 
Vastag füst.  és paprikás» szalouua I „ 60 „ 
Kolozsvári liusos szalonuti 2 p — „ 
Füstöli és pupr. szelet szalonna 1 „ 70 „ 
Vadász kolbász sonka húsból 2 „ 20 r 
Nyári szulátai 2 „ — „ 
Száraz kolbász . 2 K — f. 
mindennap frissen  készítve kapható 

Theil József  ll^tr ff 
Medgyes. ^ (Erdélyben ) 
I OOOOOOPOOOOOOOOOPO I 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és v i a s z k o s v á s z n a k b a n . 

Szolid kiszolgálási 
e - » 

Legolcsóbb árak 1 

:: A M I K Ó - U T C Á B A N :: 
egy uj kőház, mely áll 4 
szoba, konyha kamaráitól 

esetleg örök áron 

^ L A D Ó . 

Értekezhetni lehet a tulajdo-
nossal Miké-utca 12. szám.:: 

Van szerencsém nagybecsn tudomá-
sára hozni, hogy Kolozsvárott 

bányamérnök! irodát 
nyitottam. Minden, a bányászat kö-
rébe tartozó és aszal kapcsolatos 
mQszaki munkának pontos és cél-
szerű teljesítésére vállalkozom. 
Kutatások vezetése, bírálata, mftszakl  és jogi 

ügyelnek reudezése; 
Bártkutatmányok éa bánya-Jogositványok 

izerzése, természetben vaJó kijelölése és 
térképezése; 

Feltárások irányítása; 
Bányám unkálatok: feltáró,  előkészíti, fejté-

vágatok, (ejtések, akoa* és táró-vágások vál-
lalataaerÖ végrehajtása; 

Bányák fisembehelyesése; 
Bányaberendesések éa gépek megválasztá-

sánál tanácsadás; 
TŐrvényaaabta felelős  üsemvesetés és Qzem-

könyvek ellenőrzése; 
Bányatórképek készítése; 8—52 
Bányafisletek  közvetítése; 
Ásvány visek adomáoyozlatása és védő terü-

leteinek kijelölése; 
Iparvaautak és utak tervezése, munkálatainak 

vezetése és felOgyelete*, 
Fold- és erdőblrtokok felmérése,  térképesése 

és felosztása; 
Ssakvéleményesések működésem főbb  LráuyaL 

Kiváló tisztelettel; 
Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Kolosavár, Deák Fereno-o. Ifi.  aa. I. emelet 

Tan sserenosém a n. é. köaőnaóg beoses 
tudomására komi, hogy r a k t á r o n tartok 

FÉRFI-, NÖI- ÉS GYEREKCIPŐT 
alegegysserubbtól, a legjobb kivitelig. Gyer-
mek oipók minden ssinben, nagy válasstek. 
Mértékutáni rendelést gyorsan és pontosan 
essköslök. Kívánatra háshos Is elmegyek. 
Kérem a nagyérdemű vevő* és rendelő kő-
sönség sslves pártfogását»  késs szolgálattal 

M A N D E L IZIDOR Z 
Csikssereda, Kossuth Lajos-utca 03. n ^ ^ 

A MESTERDALNOK. 
Cipóul Hzép és tökéletes, 
Benne járni élvezetes, 
Mert ha cipőt szegzek, varrok, 
Itajt' vau 

i A 
KAUCSUK SAROK. 

9 

i 
COOOI 

Leuntáojosabti bevásárlási forrás 
úgymint: hajlápokban, manUkör-
készlclekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
kolönlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, tőlerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 
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A ţ A P E H O M L O K Z A T F E S T É K 
Tőrvényesen védve. — 50 szioárnyalathau kilogrammonként. — Évtizedek óta 

K R O N S T E I N E R KÁROLY 
vihart állú mész 

legjobban bevált és nem hamisítható. A legcélszerűbb festőanyag  már befestett 
homlokzatokon is. S m a . n b . o n o . l O l E z a , t f e s t ó ^ ,  azintertú, mosható, egy 
festés  elegendő alapszinezéB nólkül. A legalkalmasabb festőszer  homlokzatra. Faépít-
ményekre u. m.: csűrökre, Pa\illonokra, kerítésekre stb. Minden szinámyatatban kapható. 

Mintakönyve t és árjegyzéket díjmentesen és ingyen küld: 
K r o n s t e i n e r K á r o l y , Wien III., Hauptstrasse 120. 
Fölerakat Csíkszeredában: Michna Rezső és Vejénél. 
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23. nám. C S I K I L A P O K 
3-lk oldal. 

stb. építése tárgyában megtartott árlejtés be-
jelentésével kapcsolatban elhatározta a tör-
vényhatóság, hogy bár a Steiner és Antal 
Vidor legelőnyösebb ajánlata is többet tesz 
ki 57,000 koronával, mint ai eredeti költség-
vetés összege, mégis a nagyhorderejű intéz-
mény mielőbbi létesítésére való tekintettel, a 
pénzügy igazgatóságot felépítteti  és az évente 
még szlikséges 25U0 korona engedélyezésére 
a minisztert felkéri,  addig is a vármegye al-
ispánját a további lépések megtételével meg-
bízza. 

A számadások, a magánjavak, Csíkszereda 
és Gyergyószentmiklós r.-t. városok ügyei, 
a községi ügyek, valamint a póttárgysorozat 
többi pontjai jóformán  vita nélkül intéztettek 
el az állandó választmány javaslatai szerint. 
Mindössze két három tárgynál volt hevesebb 
vita, de a közgyűlés igy is három óra után 
véget ért 

Szép nyelv. 
— Fái tanár II. levele látván dlákhoa. — 

Édes Öcsém I 
Ami édes magyar nyelvünk közkincse a 

nemzetnek. Mindenki hivatott annak kultivá-
lására, akinek erre képessége van. Nem az 
ilyen, vagy amolyan hivatalos képesítés ad 
jogot közös kincsünk műveléséhez, hanem az 
ügyszeretet, átérzés és lelkes magyar sziv. 
Hogy analóg példát hozzak föl,  megemlítem 
Somogyi hírlapíró esetét A Budapesti Hírlap-
ban lelkes cikket irt a magyarok eredő he-
lyéről, amelyet valahol KözépázBÍa nyugati 
szélén jelölt meg. Persze, az u. n. hivatásos 
tudósok nekiestek, hogy az ilyesmi egy új-
ságírótól kontárkodás és menjen — haza . . . 
De a későbbi vizsgálódások után már kons-
tatálták a „valószínűséget" és ezen a nyomon 
most szorgos kutatás folyik...  igy vagyunk a 
nyelvvel is, Öcsém. 

Áui azért a világért sem vindikálom ma-
gamnak a Somogyiak pálmáját I Rajongója 
vagyok drága nyelvünknek és ez mindéül 
megmagyaráz . . . Még ha — B z a m t a n tanár 
voltam éB nyugalomba vonulásom előtt. . . 

Különben, Öcsém, nagyon jól teszed, ha 
az írókra figyelsz.  Mert ezek gyakorlati fej-
lesztői a stílusnak és egyáltalán nem ügyelnek 
síz izolált, pápaszemes és nagyképű nyelvé-
szekre ; hanem ami édes kincsünk szereteté-
től álizzott lelkűkkel csak az ideált nézik: a 
szépbangzásu nyelvet. 

Mert mit gondolsz, fontos  az, hogy vala-
mely kilormálódás molyette szabályok alap-
ján történik-e, vagy nem ; csak az eredmény 
legyen kedves, tetsző, csinos ? I . . . Én ugy 
vélem, hogy az eredmény a fontos  és nem 
maga az eljárás. 

Lásd, nekem ez a véleményem. És ezt 
még a nyelvi udást monopolizáló Balabakte-
rekkel szemben ÍB fentartom  . . . Mert elhihe-
ted, kedves Pista, hogy nemcsak te ismered 
a tudományos irodalmat, hanem más is . . . 
És, íme, mégis inerek a magam eszével gon 
dolkozni I . . Remélem, Te ezért nem ItélBz 

meg. És ha Írsz, tisztességtudóan és finoman 
teszed meg észrevételeidet; mert niszen enjr-
nyit ina egy — kis gimnázlstátél is elvár 
batunk... 

Édes, jó Öcsém I Szeretem ám ezeket a 
fürge  tollú éB eszű Írókat Persze, nem az 
ultramoderueket.. Az a sok beesett fejű.  vu-
konyvállu egyetemi professzor  meg akadémi-
kus rágódik, vitatkozik, korhol és lecsepül. 
Egymással ellentétes álláspontra helyezked-
uek . . . és megy, megy a dolog végnélkül I — 
Eközben az a sűrge népség kellemes, csinos, 
pallérozott nyelvvel pótolja a régit, s ezt 
ugyszólva belekényszeríti a prakBzisba... A 
mire az igen tisztelt tudósok egymást fojto-
gató tudományos  disputáikból felocsúdnak, 
már kész megállapodásokat találnak . . . 

Az írók és hírlapírók érdeme, hogy ma 
már az idegen szókat csaknem miud egy Bzá-
lig magyarosan írjuk. Hát, hiszen kimondta 
ezt az elvet részben az Akadémia is . . . Ak-
kor, amikor az országos hírlapok és írók már 
régen alkalmazták az uj írásmódot... Ma pld. 
nagy elmaradottság, ha valaki helytelennek 
tartja gramatikát  meg programot  írni a gra-
matika  és programm  helyett. (Lásd : a Bu-
dapesti  Hírlap  bármely számát, Kelemen  ti. 
helyesírási szótárát, Btb.) 

Még egyszer hangsúlyozom, Öcsém, Iiogy 
az írók a nyelvnek igaz fejlesztői.  Múltkori 
levelemben azonban van egy szó, melyet egy 
valóban tudós  (bár nem egyetemi tanár vé-
leménye is támogat. Te még fiatal  vagy; ta 
nulhatsz sokat tőle I) Az estély  szót pld. 
Katsai  Lajos, fógi  un. igazgató ur is nélkü-
lözhetetlen kifejezésnek  tartja. Az én unoka-
öcsém, Zoltán, saját füleivel  hallotta a tanító-
képzőben ebbeli nézetét... O pedig mindent 
alaposan meggondoló, gondos, korrekt ember. 
És éppen korrektségénél fogvást  — linóm, 
tapintatos ur! . .. 

Sokszor emlegeti Zoltán ezt a derék em-
bert. Mily szépen beszélt pld. előttük a taní-
tói hivatásról I És mily elismeréssel a népta-
nítók lélekölő, idegrontó, fáradságos  munká-
járól . . . Nem gáncsolta őket. Mert nagyon jól 
tudta, hogy mit jelent az, amikor egy rosszul 
dotált néptanító, roskadozó iskolában, ü—(> 
vegyes osztályt vezet. . . Csuda, ha azok a 
gyerekek — olvasni és irni megtanulnak . . . 
Igen, tudta, hogy ezek a becsületes, önfelál-
dozó emberek önzetlen, nem és hazafias  mű-
ködésükért nem gánesolást, hanem elismerést 
és dicséretet érdemelnek. És mindenesetre: 
sokkalta jobb fizetést...  Tudta, hogy ez kell 
azoknak, nem pedig holmi „utasítás" meg „jól 
átgondolt szózat* 

És most szervusz, Öcsém 1 Majd máskor 
többet. Ölel öreg barátod: 

Pál tanár. 
Földes  Zoltán. 

A plébános leültetett bennünket, majd ké-
sőbb egy mosolygós öreg nénike nyitott be hoz-
zánk — hűvös lévén már az idő — tüzet csinált 
B a nagy beszélgetés közben alig vettük észre 
esteledni kezdett, a karcsú kiB toronyban meg-
szólalt a harang, el bb eresebben, utóbb hal-
kan, bánatos csengő hangon, az ablakok köz-
ben elhomályosodtak, a szobában némán ültek 
a tárgyak s egyszerre mi is elhallgattunk . . . 

A plébános bocsánatot kért s kiment; nyu-nm a k a r t i m á d k o z n i . 
* amint a csengd hangok belefonódtak  a 

Bzivünkbe, elgondoltam, hogy vájjon volna-e 
most ember aki ne tudna e percben Istenhez 
fordulni,  aki megtagaduá, hogy van egy linóm 
mély érzés, amely ott él az ember lelkében 
B amelyet kitörüíni nem lehet onnét soha... 

Milyen is volna az az ország, ahol nem len-
pének templomok... 

Mikor oly Bzép a harangszó... A városban 
is szép.. . Pedig itt eltemeti a villamosok zaja, 
kocsik robogása. 

Később világosságot hoztak, aztán vasorá-
hoz ültünk. Kn a vacsora végeztével sem jö-
hettem el. 

Nem engedhetem el — mondta a plébános, 
Erre félősebb  mint Önök felé.  Ha délután nézte 
a hegyek olyanok mintha be lennének hintve 
porcukorral. Ott fönn  már hó van. Ilyenkor le-
jönnek a farkasok  a falvak  közé... 

Nem hiszi — s mosolyogni kezdtünk minda-
ketten . . . Aztán egyébről kezdtünk beszélgetni. 
Vig, kellemes dolgokról, a plébános diáktörté-
neteket mesélt, ints emlékeztem egyre-másra... 

Ugy telt, ugy futott  az idő. . . Aztán mé-
gis csak elbucsuztunk... 

A plébános ur a zsebébe nyúlt. Kilenc óra 
— mondta. Még csak kilenc. De azért lefeküd-
jünk. En reggel korán akarok kelni. 

A szobámba bekészített néhány kötetet a 
remekírókból, ha talán nem tudnék mindjárt 

Kiválasztottam Bajzát de alig lapozgattam 
benne... Olyan sikerült volt ez a nap s utána 
olyan édes, nyugalmas az éjszaka... 

Levél a gyergyói h a v a s o k aljáról. 
Qyergyó, máj. 31. 

A Maros Bzük medre egyszerre kiszélese-
dett éB csakugyan ugy tett, mint ahogy azt 
Meteor próféta  aunak idején megjósolta fel-
hőkbe látó szemeivel. 

A rét, a tarló, a kukoricával beültetett v ö l g y , 
a berek a legeió, a tisztás mind csupa egy 
tenger. Agyagos, iszapos, szcnnyeB te-jger. 

A szűk marosvölgyébeu megyünk fölfelé,  a 
sínek mentén. A messzi perspektívából egy hegy 
bontakozik ki. A gyergyói havasok, melyen a 
nyári, meleg eső és felhőszakadás  vízzé vál-
toztatta a nyugalmas magányban derűsen fe-
hérlő havat. 

A hegyoldalon egyszerre indult lefelé  a 
víz bátran, félelmetesen,  borzalmat keltő szép-
ségben. Ami az uţjâba került, azt félrelökte, 
ami uţjâba állt — azt magával ragadta, vagy 
pozdorjává zúzta. 

Szenzációs napja volt a természet fönséges 
panorámájának. 

A Maros kitárt karokkal akarta fogadni  a 
hegyi patakok érkezését, de az egymásba ölel-
kező hegyek meggátolták benne. Azért még 
sem lett bütlen édes testvéreihez. Egy dara-
big szorított helyet nekik maga mellett. Mikor 
aztán nem bina — készített helyet a zöld 
mezőn, a virágos ligetben. Bőt bekvártélyozta 
őket falvakba  és városokba is. 

És jött as ár gyorevonat sebességgel le-
felé.  A vasúti töltés felakarta  tartóztatni — 
tíz darabra szakította. Harminc éves viharo-
kat kiálló gátak lassú tempóra intették. Mint 
Vixen úszó szalmaszálat lökte félre  azokat út-
jából. 

Egy merész és jól megékelt tatai felka-
passkodott egyetlen hullámjára s az ár száz 
felé  szakította saét fatestét * 

Az áradás oka az, hogy a havasokban 
gyors egymásutánban irţjâk ki as erdőket s 
az olvadási processzus a letarolt hegyoldalu-
kon percek alatt történik. Szakértő emberek 
véleménye szerint, ez a szerencsétlenség 
minden evben meg fog  Umétlódul, ha a Maros 
folyót  nem szabályozzák. 

Ha éjasaka lepte volna meg as ár Maros-
™*jhelyet, ma minden házon gyászlobogó 

OroMMlÁoj  Gábor 

Tompa sikerei egy nemzetiségi városban 
A „B. L. - írja: 
ltégen tul vagyunk már annak a megállapításán, 

hogy Tompa Káíinan, a 11-ik erdélyi szlnlfeerüíct  igaz-
gatója: hivatása magaslatán álló művészember, akl-Dólerósebb kezek ro a sok válságon átment színi ke-
rület nein bízhatta voloa szlnügjrének 9orsát. A ki-
tűnő direktor jeles társulata a kézdlvásárhelyl ven-
dégjáték után 9zászrógenbcn folytatta  sikerekben 
gazdag bemutatkozásainak útját ui kerülete városai-
ban. Hogy peüig Szászrégcuhen, ebben uz Ízig nem-
zetiségi városban Is közel tudott férkőzni  a közönség 
Szivéhez, és megértő jóakaratához, eouek bizonysá-
gául álljon itt ugy Erzsébetvárosból hozzánk Írott 
levél alabbi részlete: 

AVi/rrs iitn̂ ilmii ! 
„Már 5-ik napja vagyuuk Erzsébetvároson, a tár-

sulatul. Anuyit irhatok önuck, hogy Szászré|»eti-
beti még magyar színészet olyan diadalt, dicwísegcfc 
sohasem aratott, mint a Tompa Kálmán társulata. 
A szászok és románok nap nap mellett megtöltöt-
ték a szinllázat és az igazgatót és társulatát elhal-
mozták a szeretet és megbecsülés jeleivel. Hódig 
iit is sok rosszakarat fogadta  a társulatot, amely 
azouban ennek dacára, egyszerre, uiár az első na-
pon meghódította a várost, ugy hogy még arra is 
megkérték az Igazgatót, Iiogy még 2 hetet töltsön 
ott társulatával, de hát' e kérelem teljesítése lehe-
tetlen volt Erzsébetváros miatt. 
Ha Ön azt látta volna, ami ott volt, az öo jó szive 

is örQlt volna neki. 
Ez volt a legnagyobb diadal: A szászokat és ro-

mánokat megnyomi és meggyőzni, kjgy a magyar 
színészek nem miud komédiások.4* 

Gyönyörű bizonysága e levél unnak, hogy egy 
eleven, okos, jól szervezett magyar színtársulat 
milyen kulturmissiót teljesíthet Erdélyben, ueiuzeti-
ségí vidéken, ha hivatása uiagaslatáu áll és olyan 
kezek vezetik, amilyenek a Tompa Kálmánéi. 

Még csak miut igen érdekes körülményt jegyez-
zük ide, hogy u szászréguni polgármester, aki inaga 
is szász ember, czeil szavakkal Üdvözölte Tompa 
Kálmán igazgatót bucsuzásakor; 

„Igazgató ur nemcsak a saját családom, de az 
egész szász iuteligoncia uevébeu köszöntöm, önt és 
fejezem  ki a leguagyobb megelégedésünket. Ün olyan 
embereket gyűjtött össze a sziliházába, akik iuég a 
német színházba seiu mentek el. Ez a magyar szi-
nészet diadula." 

És mi ehhez a nobilis nyilatkozuthoz még csak 
azt fUzzttk  hozzá, hogy ez a diadal: diadala a2 okos 
szász nép józanságának is. 

KÖZÖNSÉG KÓRÉBÓL.*) 
A következő levelet vettük: 

Tekintetes  Szerkesztő  Ur! 
Becses lapjában szíveskedjék helyet adui 

a következő nyilatkozatunk: 
A Közművelődés í) ik számában „Oláh 

inissio a székelyföldön*  ciin alatt egy cikk 
jelent meg, melyben Gergely Jáuos szovátai 
gör. kath. plébánosról többek között az is ál-
líttatik, hogy nevezett :iz iskolás gyermeke-
ket llyésmezóben oláhul tanította s két nein 
gör. kath. vallású tanulót azou időre az is-
kolából kiküldötte. 

Alattirt, miut a fenti  adutoknak beküldője, 
kijelentem, hogy a cikkben foglalt  ezeu állí-
tások a valóságnak uem feleinek  meg s ezen 
adatokat téves infortnatio  alapján szolgáltat-
tam a szerkesztőségnek. 

Szováta, 1912. május hó 23. 
Gazda  Dénes. 

*) E rovat alatt közlöttekért neui vállal fele-
lősséget a Szerk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A közlyasffntásl  bizottság  illene. 

Csikvánnegye közigazgatási bizottsága június 
bari ülését folyó  hó 10-én (bétföo)  délelőtt 10 
órakor tartja meg. 

— Személyi  hir. Gyalókay Sándor főis-
pán családjával együtt több heti tartózkodásra 
Herkulesfürdóre  utazott. 

— Kinevezés. Gyalókay Sándor főispán 
Fejér György jogszigorlót csíkszeredai lakost 
díjas közigazgatási gyakornokká nevezte ki. 
A vármegyénél üresedésben levő másik gya-
kornoki állás közelebbről szintén betöltés alá 
kerül. 

— Áthelyezesek. A pénteken megtartott 
részleges tisztújítással kapcsolatban, értesülé-
sünk szerint a vármegye föispáqja  Gábor Já-
nos kászonalcsiki szolgabírót a felcsiki  járásba, 
Domokos Sándor felcsiki  szolgabírót a kászon-
alcsiki járásba közszolgálati érdekből kölcsö-
nösen áthelyezte az újonnan megválasztott 
szolgabirak közül pedig Erős Jószefet  a gyer-
gyótölgyesí, Minier LajoBt a szépvizi és Erós 
Bélát a felcsiki  járásba osztotta be. 

— Az árva- és azeretetház igazgató-
válazztmanyanak Ölese. Az árva- és sze-
retetház igazgatóválasztmánya f.  hó 4-éa ked-
den délelőtt F'ejér Sándor alispán elnöklete 
mellett ülést tartott, melynek tárgya a f.  évi 
szeptember hó 1-én Csiksomlyőn megnyitó 
árvaház vezetésinek, átadásának és berende-
zésének végleges megállapítása volt. Az ülé-
sen résztvett Pál Gábor, Bálint Lajos, Birtha 
József,  Csiszer Imre, dr. Fejér Antal, Szász 
Lajos, dr. Cs'ky József,  Botár Béla, és Erós 
József  Jegyző. Az igazgatóválasztmány a Páll 
Szent Vincéről elnevezett irgalmas nővérek 
jelenlevő képviselőivel olyan végleges meg-
állapodásra jutott, hogy a fiu-  és leány árva-
és szeretetház vezetését átadják a szerzetes-
rendnek, mely tartozik hat nővér alkalmazá-
sával a megállapított dijakért az intézetben 
elhelyezett árvák neveléséről, élelmezéséről, 
rnházásáról és minden szükséglettel való el-
látásáról, továbbá az épületek B azt övező 
kert jókarban tartásáról, kertészetről és be-
tegápolásról megfelslókópon  gondoskodni. Az 

intézet 60 ágyra lesz berendezve éB a tanítás 
ideiglenesen egy tanitó és egy tanitónő utján 
láttatik el. Az igazgató választmány megálla-
podott az tntézet berendezését illetőleg min-
den részletkérdésre vonatkozólag ugy, hogy 
az ünnepélyes megnyitás folyó  évi szeptem-
ber l-re legnagyobb valószínűség szerint vár-
ható. 

— Gyógynövénygyüjtók tanfolyama 
Kolozsvárott . Julius 29-től augusztus 6-ig 
a kolozsvári gazdasági akadémiában lelkészek 
és tanítók számára a gyógynövényszedés mó-
dozatainak elsajátítása céljából nyolcnapos 
tanfolyamot  rendeznek. A résztvevők ingyen 
lakást és 64 korona átalányt kapnak. Mindösz-
sze husz hallgatót vesznek föl.  Előnyben ré-
szesülnek azok, akik a hegyvidéki, felvidéki 
vagy erdélyrészi ministeri kirendeltség terü-
letén működnek s akiket valamelyik minis-
teri kirendeltség felvételre  ajánl. A fölvételi 
kérvéuyeket a csikvármegyeiek junius 13-ig 
nyújtsák be az erdélyrészi kirendeltség csilt-
vármegyei megbízottjához. Ministeri engedéiy-
lyel esetleg olyanokat ÍB felvesznek  akik ál-
lami segítséget uem óhajtanak igénybevenni. 

— Tompa  Béla szerződése.  Tompa Kál-
mán színtársulatának egyik legjelesebb tagja, 
Tompa Béla, értesülésünk szerint a jövő sze-
zonra a nagyváradi színházhoz szerződött 

— Eljegyzés. Dr. Kovács Gyárf^  ügyvéd 
szombaton tartotta eljegyzését vármegyénk 
népszerű alispánja, Fejér Sándor és neje Száva 
Katinka leányával, Erzsikével. 

— Járványok  mindenfelé.  Ugy váro-
sunkban, miut a vidéken járványszerüen lépett 
fel  a gyermekek között a kanyaró. Csíkszere-
dában annyira megsokasodtak a megbetegedé-
sek, hogy az iskolákat bezárták. Az elemi is-
kolában az évzáró vizsgákat hétfőn  tartották 
meg. Értesülésünk szerint a mult héten Szép-
vízen 300 gyermek leküdt kanyaróban ugy, 
hogy alig volt egészséges a községben. A ha-
tóságok minden óvintézkedést megtettek a dü-
höngő járvány ellen. 

— Közjogi tanszék betöltése. Mint egy 
kőnyomatos értesül, a budapesti királyi ma-
gyar tudományegyetemen megüresedett köz-
jogi és közigazgatási tanszéket legközelebb 
betöltik. Eleinte ezt a katedrát Apponyi Albert 
gróffal  meghívás utján akarták betölteni, ez a 
szándék azouban, mint ismeretes, megbiusuit 
Erre a vallás- és közoktatásügyi miuiszter pályá-
zatot hirdetett a tanszék betöltésére és a pályá-
zat az elmúlt év Bzeptember 15-én lejárt. . ssze-
sen tizenhárom pályázat érkezet be. A kérdés 
eldöntése végre az elmúlt napokban a jógtu-
doinányi kar plénuma elé került, a hol 16 sza-
vazattal 1 szavazat ellenében kimondották, 
hogy a közjogi és közigazgatási tanszéket Nagy 
Ernő dr. meghívásával töltik be, a ki a ko-
lozBvári egyetemen a közjog tanára. A kér-
déssel legközelebb foglalkozik  az egyetemi 
tauács. 

— Aa esküdtszéki tárgyalások el-
halasztása. A junius 3-tól kezdód'ileg kitű-
zött esküdtszéki tárgyalásokat A csíkszeredai 
kir. törvényszék elhalasztotta, mert a főtár-
gyalás elnökhöz esküdtszéki ügydarab nem 
erkezett. 

— Kinevezés. A vállás és közoktatásügyi 
miuiszter Barcsay Sándor nyitraszegi áll. elemi 
iskolai tanítót a gyergyóbékás-domuki állami 
elemi iskolához kinevezte. 

— A Vidéki Hir lapirók Országos Saö-
vétsége évi rendes közgyűlését eziden Győ-
rött a városházpalota dísztermében tartja. A 
közgyűlés után a hirlapirók a magyar Bencés-
rend pannonhalmi főmonostorának  megtekinté-
sére indulnak. Győr város társadalma a hirlap-
irók tiszteletére ünnepélyt rendez. A közgyű-
lésre szóló meghívókat Szávay Gyula a sze-
gedi elnökség nevében már május hó 29-én 
kibocsátotta, megállapítván egyúttal a jelent-
kezés határidejét is. A közgyűlésen a helyi 
notabilitásokon kívül csak a szövetség tagjai 
vehetnek részt, kik a gyűlés Bzinhulyere gyors-
vonatra érvényes szabadj eggyel utaznak. 
Városunkból mint a Szövetség rendes tagja. 
Mátrai Ferenc Béla jelentette be részvételét 

— AB ötödik já rás felállítása.  A be-
lügyminiszter által Szépviz székhelylyel rend-
szeresített uj járáBi fószolgabiróság  működését 
f.  évi julius hó 1-én kezdi meg. 

— Majláth  püspök jobban van. Gróf 
Majláth püspök, kinek egészségi állapota az 
utóbbi évek megfeszített  munkája alatt súlyo-
san megrongál tátott, mint értesültünk, kedve-
zőre fordult.  Köz&rzttlete teljesen jó, mindazon-
által orvosai tanácsára, kik feltétlen  nyugal-
mat ajánlottak, augusztus hónap előtt nem 
hagyja el Hohentohe herceg zsigmondházai 
nyaralóját 

— Kinevezések. A pénzügyminiszter Kö-
vesdi József  pénzügyi titkárt, székelyudvar-
helyi pénzügyigazgató helyettest, a jelea állo-
máshelyén való meghagyás mellett, a V1L fi-
zetési osztályba pénzügyi tanácsossá, Pitter 
Ferenc dr. lugosi és Korber Imre debreceni 
pénzügyi fogalmazókat,  jelen állomás helyü-
kön való meghagyás mellett, a IX. fizetési  osz-
tályba pénzügyi segédtitkárokká nevezte ki. 

— Kinevezés, A pénzügyminiszter Csiky 
Kálmán gyimesbükki fóvámhivatali  ellenőrt a 
jelen állomáshelyén, a IX. fizetési  osztályban 
való meghagyása mellett, fóvámhivatali  fővám-
szedővé nevezte ki. 
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H A L L Ó I É R T E S Í T É S . H A L L Ó I 

Építési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 
Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajoa-utoa 48. szám alatt nagy építési anyagraktárt rendeltem be a azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-cemant friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsi stnka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra éB egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
ftdéllaaiez  többféle  minőségben. Kollarit blrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  eleilgeteM lemez és kaucauk-aszfnlt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes iödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Horayolt esarép agyagból. Vakolat kApor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarlkik betonból -80—100, 120, 150—2 00—3"00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sűlyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép töhh-
IVIe színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mdkfllépcattk,  szi-
::-3 járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Ható- és etetöváluk min-
den nagyságban. — Blok Qret tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kémény- és fal-
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. 
7—52 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 
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Rnloonh PniffvoQ  kézimunka üzlete, rövid, szövött és 
DUlCoul! nigjCű kötött árus, Brassó, Kolostor-utca 29. o 
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Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, tutú, divátipúrna 
és gobelin képek. 

Nagy raktár mindennemű kezdett, k'é.sz kézimunkák és ké/.iiutinka szövetek, sely-
mek, gyapjú és gynpott fonalakban. 

Ihis vulus/.ték lérti, női és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén lérfi  ingek, 
uad rágok, gallérok, kézelők, nyakkendők ós zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet mintákkal készségesen .szolgál. 28—52 
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Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

K O L L A R I T -
PfÍDI  P M P 7 FÜ6ANYQS.VIHAR-
D U K L L r l L L BI?TOS ÉS IDŐTÁLLÓ 

SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

C3K7-1U 

KOLLARIT-bőrlemez 
knucsuk-konipozicióval, mint fedél-
lemez. 

KOLLARIT-bőrlemez 
mpzöguzdaaági és gyári épületekre 
a legalkalmasabb. 

KOLLARIT-bőrlemez 
vizliatlan, a legnagyobb viharnak 
ollentáli. 

K O L L A RI T-bőrlemezt 
nem kell mázolni s igy fentartási 
költséget nem igényel. 

Ksyedelárusitó: 
NAGYMIHÁLY SÁNDOR építési 
anyagkereskedő Csíkszeredában, 

Kossuth Lajos-utca 48. sz. 

• Eladó 150 hektóliter bor! • 

• 

Tisztán kezelt, mult évi é r m e 11 é k i borok, u. tn.: 

Bakator, Rizling, Schiller, Leányka 
stb. fajborok,  hektóliterenként 70—80 korona árban, a 
csíkszeredai vasúti állomáshoz szállítva kaphatók. — 
A borok tisztaságáért a legmesszebbmenő szavatosságot 
vállalunk, mivel saját termésű fajborainkat  magunk kezeljük. 

A vétel különösen előnyös 
kaszinóknak, szövetkezeteknek és magánosoknak! 

! • 
3 -

• Értekezhetni lehet 
a Csiki Lapok felelős szerkesztőjénél. • 

& ma 
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fl  nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Bécsi és budapesti körutainból hazatérve, szives tudomására hozom a nagyér-
demű hölgy közönség» ek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

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

F Ü Z 0 K É 5 Z 1 T Ű 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. Gyászkalapokat 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. hölgyközönség jóakaratú támo-

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

Ligeti Samuné nöi kalap divatterme Csíkszeredában. 
1 2 - 2 6 



6. oldal. 
23. szám. 

6ÉPÜZEMÜ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÂM-
_ . • «m r li . 1 I. ftl  I! ^ m iinlrAI .kí annbaffAffll  oánoí által liiHnlonsni mi. Elvállal ugy épület- mint bútor asztalos munkákat bármily kivánt kivitel-

ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely liáz ablakait 
iiiiiHimmiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiMniiiiii 1 0 nap alatt elkészíti, iiiiiiminiiiiiiiiiiimittiimimiiii iiiiimnniiiii38 

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

minim mm anyagot el- és visszaszállítja 

Inga-, rali-, ébreastö- éa aaeborák állandóan nagy raktáron. 
3 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késó a bánat, ezen tapasztalat szakmankban több-
ször lonlul eló, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
muukájára van utalva, ligyultal tudatni kívánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t. vevókiizönség 
rendelkezésérc. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szives partfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

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

44-52 
KIHE 

L a l i 
Óralánook, gyürük, fülbevalók,  siemiivegek éa hőmérők állandóan kaphatók! 

"liB <11/<11. <11« <11« <11« <11' <U« <11«<U> <ll>'»ll«<li''<U'l<ll« <!<' <U"i;<ll»!l >11' >ll'<H«\l('<U' <11/ <U»<lf»  <11/<U> >k> \U> <11/ xji, 
1 kilogramm prima struc-pamut a korona. 

Értesítési 
Vnn swivnrsém a t. hölgy kttzünség szivea tudomására liozn: '«ogy a inamzeleni 
P á r l s b a n volt. tanulmány uton. a honnan február  hó eisején jött vissza. 

S Z E Z O N S Z E R Ü ÚJDONSÁGOK 
március hú elejétől már raktáron vannak. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. liölgykÜzönaég szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztidettel: 

M Á T H É J Ó Z S E F nöi divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Griinwald Albert-féle  ház). 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

ES 

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

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

H T ő r a l ü t á r C e i k v á i m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-féle  poharas sör — naponként friss  csapolás — 
csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(I5> 20 52 

Van szi'n'iicsi'in a niiKvt'nlfiiiii  ki'-ziiiisi'-t; li.-cscs ligyrliih't. lellimii. 
niís/i'i int Rákóczl-ulca 23. szám alalll saját házamban l<-v.l 
NYKKOKS KS KÁHIMTOS ÜZMiTKMIJKN 
iiiindru »• szakmáiul vágó munkák elkészítését a li-giiagyol»!» készség-
g'd vállalom és ezt rsinos kiviti'lltrii, olrsó árak nudlftc  pontosan nlké-
*ziti'in. Raktáron tartok a inai kornak meglWelő. mindenféle  nagyságú 
H U l i A X Y Ü S D l V Á N O K A T KS M A T R A C O K A T 
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»gy itt mindenki lies/..Trz)n'sse szükségletét éj> nlv olcsó 
mini liániudy nagyol»'» városban. — Továbbá tudatom még 
tisztelt küy.óuséggrl azt is. hogy állandóan raktáron tarlók 

KKtiZ  L'KI K O C S I K A T É S L'Kl S Z Á N K Ó K A T . 
Y.'-giil ,1 ii. i'. ki'izi'insÍK szives lî v.Oniót IV-llii-
vnm azon kiiriihnt'nyri., h,,Ky a koisik, valamint 
iiiimli'ii e szakl.a váKi munkák javítását el-
vállalóin. Jlagamot a milyen tisztelt kbziiu-
m'x júiilillillilatil pártfogásaim  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

11—26 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 

Alapítási év 1884. -

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

05,100, KM). 300 és Ü20 liter űrtartalom. 
Fiilleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMafözíi  üst . 
10(1- 400 liter Űrtartalom. — Az u j 
szeszadótörvény előírásai szerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

Vegytisztítás. 
Női és férfi  legkényesebb ruhák 
oluj,<legenyeg, szurok, tentn, zsír, 
rozsda, kávé slb. toltuk vegytisz-
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 
fáradságot  nem kímélve e szak-
mába teljesen kikepeztem maga-
mat. Szíves pártfogásukat  kéri 

Qsbfta  Via©se8 
férli  szabó éa vegylisztitó, Csikszereiln, 

Kákóczi utca l(i. szám. j_2G 
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<U« j <11« <11' <11' Ml> <11/ <11' <11« <11» <11/ <l)»<il« >M> <11/ <11/ <u«& fflSBfflí 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levő b ú t o r o d a t , úgymint: 

E B É P L Ő - , H Á L Ó - , S Z A L O N - É S IR0PAI B E R E N D E Z É -
S E K , B Ő R G A R N I T Ú R Á K , P I V Á N Y 0 K É S M A P R Á C 0 K 
minden kivitelben és rendkiviili nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
máuyu rarróyéitek,  kerékpárok,  f/ramafoiiok  én lemezek,  melyek 
igen jutányos árbau és kedvező fizetési  teltételek mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépéri 6 és 10 évi jótállást vallalok. Varrógépeket 
27 írttól, gramafonokat  20 frttól  és kerékpárokat üö írttól fennebb  árusítom. 

V A R R Ó G É P E K - , K E R É K P Á R O K - É S C R A t y A F O N O K -
h o x mindenféle  ulkntrészek  kaphatók. — Juri  tanokat  a leyjutá-
iil/onubb  árért  enzköxlök,  jötállán  mellett.  Maradok kiváló tisztole'tel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltömunkákat elvállalok. 
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I V I P 0 R É S T Á R S A G Ö Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I ^ O N 
ia állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m.: § 

DESZKA, LÉC, PALLÓ és ÉPÜLETFABAN | 
mindenféle  méretben és mennyiségben. H 

_ Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor I 

i rt.naTtd.6ajB. l c a . p i x a t ó . 3 3 _ 5 2 

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

Hosszurovő Cement Födélcserépí 
majdnem határtalan tartósságii, igen könnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható " T 

( v J r r v ^ v a v Portland cementgyárnál, Kugler és Társai. Brassóban. ffjlj^^J^  i 

Nyomatott vtMr L. kOnj-vayomdá^baB, Criknendttm. 




