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(É.)  Az egyházpolitikai harcok óta 
nem volt oly népes és mozgalmas ülése 
a magyar főrendiháznak,  mint amilyen 
szombaton a véderójavaslatok megsza-
vazásáért Összejött. Több mint kétszáz 
méltóságos főrend  jelent meg as ülés-
teremben, legjobban dokumentálva ez-
zel, hogy Magyarországon most rend-
kívüli, messze k ható dolgok történnek. 

És t)nyleg a harci készülődések 
kel napokkal azelőtt annyira magára 
vonta az ország figyelmét  a máskor 
mindig csendes főrendiház,  hogy egé-
szen homloktérbe nyomult nagyfontos-
ságú alkotmányjogi szerepe és törvény-
hozói működése. 

Históriai nevQ főurak  tárgyaltak 
históriai események felett. 

Az Illés előtt napokkal bejárta a 
liir az ellenzéki sajtót, hogy Tisza erő-
szakosságát a főrendek  nem helyeslik, 
hogy töüiörül az ellenzék és hogy visz-
szakOldik a véderőt uj tárgyalásra a 
képviselőháznak. Az ülés képe azonban 
mar kétségtelenül igazolta, hogy a véd-
erő sorsa a főrendeknél  is nagy ará-
nyokban biztosítva vau. Ezt fejezi  ki a 
szavazás eredménye is, mely szerint 174 
főrend  ellen csak 33 szavazott. 

Az eredmény a sajtó egyrészében 
felháborodást  idézett elő, mely abban 
csúcsosodott ki, hogy a főrendek  sem 
állanak hivatásuk magaslatán, ezért el 
kell törölni vagy legalább is gyökere 
sen átszei vezni a főrendiházat. 

Hasonló eseteknél nem uj dolog 
mert igy szokott ez lenni. Ha a döntés 
kedvező lett volna as ellenzék részére, 
akkor bizonyosan hivatásuk magasla-
tán állottak volna a főrendek  1 Igy csak 
Günther és Wlassics, a két legfelsőbb 
bíróság elnökei azok, kik függetlenül 
szavaztak, mig Csathó, a pesti tábla 
elnöke, Vavrik és Szilassy, a két leg-
felsőbb  bíróság alelnökei nem szavaztak 
meggyőződés és függetlenség  szerint!? 
Nehéz lesz ezt elhinni I 

Ugy vagyunk ezzel is, mint a vá-
lasztásokkal. Ha egy párt vagy jelölt 
bukik, akkor piszkos a választás, elleu-
ben ba győz, akkor a nép szűzies meg 
nyilatkozásának szabad folyást  engedtek. 

A véderójavaslatok most már gyor-
san tető alá jutoak. Követi azt igen 
sok régen várt és égető szükségét ki 
elégítő törvény, hogy utat nyisson az 
általános választójog minden párt által 
kívánt megvalósításának. 

A megtörtént eseményeken segíteni 
nem lehet. A többség akarata az obs-
trukcióval szemben a jogos akció terére 
lépett és munkálkodni akar. Igy vagy 
ugy előre látható volt ez, mert az 
obstrukció hiábavalóságát és letörését 
számtani bizonyossággá! ki lehetett szá-
mítani. — Csupán a módja volt uagy 
kérdés. 

A főrendiház  a képviselőháztól át-
küldött véderöjavaslatolt törvényességét 
már nem is vizsgálta, hanem abból a 
nézőpontból kiindulva, hogy az átkül-
dött határozatokra mint törvényekre 
szükség van-e, egyszerűen megszavazta. 
— Most következni fog  a királyi szen-
tesítés és azután egészen más irányú 
események következnek. 

Az ellenzék meg fogja  mozgatni az 
országot. Lesznek törvényhatóságok, 
melyek bizalmatlanságot és olyaaok, 
melyek bizalmat szavaznak a kormány-
nak. A népgyűlések százszámra fognak 
tiltakozni, Tisza erőszakossága ellen, az 
eredményt azonban ezek nem fogják 
megváltoztatni. Most még háborog az 
ország egy része, de az ősszel kezde-
tét veendő ülésszak az általános valasz 
tójog felé  fogja  terelni a figyelmet  és 
koncentrálni az erőket. 

Lehetséges, hogy a parlamentben 
lefolyt  csúf  játék megismétlődik még 
e heten, de ez csak józanitólag fog 
hatni a politikai kedélyekre. Örökre 
emlékezetessé teszi a Justh párt tech-
nikai obstrukcióját, mely megtépdeste a 
magyar parlament tekiutélyöt es nagy 
rázkodtatásokoak tette ki a magyar al-

kotmányt A kisebbségi terror ezzel le 
is tűnt végleg tényező lenni, bármeny-
nyire is siratják és szidják a többségi 
akarat érvényesítését. 

A pártkeretek összeomolhatnak, meg-
megvaltozhatnak, de ebből a harcból, 
ebból az ádáz viaskodásból a nemzet 
csak győztesen kerülhet ki s talán jobb, 
Iiogy az obstrukciónak letörése arán. 
És azután jöjjön egy igazi, minden izé 
ben demokratikus választójog, mely 
magához veszi a munkások nagy töme-
get, de amely a maga általánosságával 
es a válaszlasok tisztaságával biztosítja 
a magyar értelmiség felsóbbségét  és a 
nemzet valódi zöméből kiváló többség 
kialakulását, mert, ez esetben győztes-
ként kikérüló uralkodó párt csakugyau 
az igazi közvéleméuyt fogja  képviselni. 

— Erdély és a kizárt képvi-
selők. A mióta Magyarországon nép-
képviseleti alkottnauy vau, nem volt 
rá eset, hogy az országgyűlés önmagát 
megcsonkította volna. Csak 1049-beu 
fordult  elő, hogy például a debreceni 
országgyűlés csonka volt annyiban, hogy 
egyes kerületek nem voltak képviselve 
De ez azért volt igy, mert az ország-
ban idegen hadsereg harcolt, ami az al-
kotmányos élet zavartalau folyását  szin-
ten iehetetienué tette. 

Must megtörtént az a páratlan do-
log, hogy az elnök karhatalommal ki-
vitette az elluuzoki kepviselöket s 
ugyauezeket a képviselőket, a bent-
hagyottak hosszabb-rövidebb időre ki 
zartak a képviselőházból. Az ország 
nagyobbik resze megfosztotta  kisebbiket 
a parlamenti képviselettől. Azok az 
erdelyrészi kerületek, amelyek most a 
mentelmi-bizottság javaslata alupjáu ki 
vaunak zárva az országgyűlésből, a kö-
vetkezők : Deva, Marosvásárhely, 'forda, 
Csíkszereda, (iyergyószeutmiklos. Azok 
az erdelyreszi kerületek viszout, ame 
lyeknek képviselői ez időszeriut nem 
akarnak tauaeskozui s ezert szintéu 
távol vannak, a következők: Karcz-

falva,  Kézdivásárhely város, Kézdivá-
sárhely vidéke, Nyárádszereda, Szász-
régen, Székelyudvarhely város. 

™ a megyei tisztviselők illet-
ményrendezese. A belügyminiszté-
riumban Jakabffy  Imre belügyi állam-
titkár elnöklése mellett a vármegyei 
alkalmazottak illetményeinek szabályo-
zásáról szóló 1904. évi X. töryényclkk 
módosításáról szóló törvényjavaslat tár-
gyában szakértekezlet volt. Az értekez-
leten az elnöklő államtitkáron kivül 
résztvettek Némethy Károly dr. állam-
titkán Rakovszky Endre miniszteri ta-
nácsos, Ladik Gusztáv osztálytanácsos 
és a vármegyei tisztviselők országos 
egyesülete részéről Issekutz Aurél alis-
pán, Koller alispán és Horváth József 
dr. Az értekezlet általánosságban és 
részleteiben tárgyalta a törvényjavas-
latot. A vármegyei tisztviselők orszá-
gos egyesületének képviselői az egyes 
szakaszoknál megtették megjegyzései-
ket s az államtitkár kijelentette, bogy 
ezeket megfontolás  tárgyává teszi. — 
A törvényjavaslat legközelebb' a kép-
viselőház elé kerül és még a nyári 
szünet előtt letárgyalják. 

" A véderő a király előtt. A 
véderőjavaslaiokat a főrendiház  szom-
baton, a förend  'k igen nagy és szokat-
lan érdeklődése mellett tárgyalta le. 
Ainint előrelátható volt, a Dessewffy, 
Hadik és Próuay vezérlete alatt álló 
ellenzék elenyésző kisebbségben ma-
radt. A kormánynyal szavazott 174 fő-
rend, az ellenzékkel 33. A javaslatok 
most a király elé mennek legfelsőbb 
szentesítés végett. 

Aki ember a talpán. 
— Irta : Földes Zoltán. — 

II. 
Amint jeleztem, legjobb ha a birtok 

megmarad birtoklója kezén, de ez szív-
ben, érzésben megváltozik, magyarrá 
lesz... Mert hiszen ki tagadhatná, hogy 
annak a nemzetiségi birtokosnak, Isten 

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

(eo-ik  tzMetíie  aajjja alkalmából). 
Tiz  éves mult:  miniszteri 
És hatvan év ditziti  homlokát 
Alatta  tok-sok  évtized 
Mulasztásit  pótolta  kutturánk. 

Sokan  követték  azóta 
Ét nem feledte  őt  még tenki  el 
Jüniszter  a legjavából 
Letűnt  idő  csak ékes fényt  lövet 

Nevére  és megőrzi  öt 
Az alkotóknak  jobbjai között. 
Szép tört,  dicsőséget,  babért 
Neki  gazdag  múltja kölcsönözött. 

Legyen tisztelve  ünnepin, 
UMugságet  ki  oly sok szitmek  ád 
ü hangozzék  százezer között  : 
„Az Istm  Hdja  jó Wlatsies  Gyulát  /" 

M á t r a i F e r e n e Béla . 

Népszokás és népviselet. 
A nékalynép MMbAL 

— Irta: P e t r e s Elete. — 
Képzeletben fossuk  be ezt a bércekkel 

körül övezett hegyes-völgyes, vadregényes 
aiepségü, de kincsekben gazdag girbe-görbe 
s s e k e l y o r s z á g o t . 8 lelkiszemeinkkel 
pillantsunk be ennek jóérzelmü, becsületes, 

muukás, derék székely népe közé, hogy lássuk 
unnak nemes szivét, jó lelkét, reális gondol-
kozását, népies Biokását és sajátsagos visel-
kedés módját. Hiszen jól esik lelkünknek ezen 
dicsó multu néppel foglalatoskodni,  mert e 
között Bzttlettiink, e között elUnk es ez ne-
künk vérünk, fajunk. 

Mint minden néptörzsnek... ugy a székely-
népnek is meg van a maga különleges tipikus 
szokása és sajátságos népviselete. 

Székely népünkét jellemzi mély vallásos 
érzülete, buzgó, hazafias  erénye és kiváló 
harci képessege. Igen, mert Istenét forrón 
szereti, hazáját rendkívüli módon becBÜli, 
melyéit kész ntolsó csöpp vérét is kiontani. 

A székely nepnek vaanak jó és vannak 
rossz megszokott tulajdonságai, melyekaek 
erősen hódol. Ilyen a többi között a baboaa. 

— Julis nem meri este a szobából a vi-
zet kiönteni, mert tart attól, hogy a holtakat 
leönti. Kati a szoba padlóját befelé  sepri, 
mert különben a szerencse kimegy a háztól. 
Péter addig nem mer a kapun kimenni, míg 
János aa ttres edenynyel el nem halad, mert 
különben céltalan lesz amúgy is a járása. 

Népünkben a felebaráti  érzelem is meg-
nyilvánul, amit igazolnak a születési, keresz-
telési és lakodalmi Uaaepéiyek; továbbá a 
halálozásnál tartatni szokott torozasi összejö-
vetelek. A keresztelési ünnepélyen rendszerint 
a BZÜlók és keresztszülők szoktak réBzt venni, 
hol a „komámasszony itoka" viszi a főszere-
pet A lakodalmi ünnepélyeket vidékek szerint 
különböző formákban  szokták megtartani. Min-
denhol törekednek arra, hogy az minél fénye-
sebb éa díszesebb kimenetelű legyen. Némely 
vidékeken még három napig w eltart ezen 

örvendetes ünnepély, mint a mesebeli király 
lakodalma. Legújabb időben minél egyszerűbb 
l'oriuabau és szűkebb körben tartják meg. A 
„torozás" is némely helyűken szokásban van, 
de már divatját kezdte luulni; s igen helye-
sen, mert sok visszaélés fordult  elő, a miuek 
szomorú következményei voltak. 

Téli időben igen szokásosak falusi  helye-
ken az esti összejövetelek, milyenek a fonóka, 
a fosztoka  és a tánc. 

A hosszú téli esti időkben, mikor az égről 
a csillagok fényesen  lövelik elenk sugaraikat 
a csillámló hó színére; s midőn a hideg a 
szellel versenyt viv, akkor a nénikék víg 
csevegés és notázás közótt fooogatják  benn a 
meleg bzoba kandalója mellett guzsalyaikról 
a szöszöt. A humoros ós ötletes anekdotát 
megfűszerezik  egy-egy hosszú mesével, mely-
ben szó esik » király leányáról, a betfejü 
sárkányról és a vasorrú bábáról. Azt hinné 
az ember, bogy ezeknek soha sincs vége-
hossza. A láuyok mikor beleunnak a sok 
ineude-mondába, alig- várják, hogy szivük ér-
zelmeit egy-egy népdalban kiinthessék. A többi 
nóta közólt előfordul  az is, bogy: 

„A fonóban  szól a nóta, 
Jaj I Istenem beh régóta hallgatom' Btb. 
Nálunk még szokásban van a tollfosztóka 

is. Ezt karácsony és újév közti hosszú téli 
esteken szokták megtartani, melyen még a 
serdültebb legény sereg is részt vesz. A ku-
korica fosztoka  leginkább a kukorica termő 
vidékeken van szokásban. Ezt az őszi estéken 
tarţjak meg, melyen szintén tömegesen szok-
tak megjelenni öregek, ifjak,  legények, le-
ájyok: szóval a falunak  apraja, nagyja. Itt is 

a munkát mesékkel és nótákkal fűszerezik 
meg. Igen gyakruu lehet hallani az iljak aj-
káról azon líedves nótát, hogy: 

.Hej I fosztoka,  kukorica iosztóka, 
Hogy itt voltam, nincs nyugalmam azóta" stb. 
Amint jól tudjuk, népünk a munkát nagyon 

szereti, melyért él, bal; de azért a táncmu-
latságnak sem ellensége ám 1 Helyi körülmé-
nyek szerint az ifjúság  táncmulatságot ren-
dez, mely rendszerint csütörtök, szombat és 
vasarnap estére Bzakott esni. A sár, az eső s 
még a téli havas, szeles idő sem képes az 
ifjúságot  elvonni ezen mulatságtól. A tánc 
művészetében legtöbb ügyességet fejtenek  ki 
a gyergyóiak és a marosszékiek, de azért 
szekely népünk ifjúsága  sehol BÍUCS háttérbe 
szorítva, mert ezért mindenki lelkesül kivétel 
nélkül. 

— Falusi ifjúságunk  vizitbe, .guzsalyasba* 
is el szeret menni a Kózsihoz, a Katiboz ós 
a Borishoz. Enuek legmegszokottabb ideje 
csütörtök, szombat és vasárnap este van. 
Helyi szokás szerint ez is igen különböző. 
Népdalainknak tulzöme a szerelmi világból van 
merítve, milyen pld.: 
„ Elmegyek ablakid előtt, be sem merek menni, 
Ide hallszik a nótája, semmi babám semmi*. 

Vagy pedig: 
„Fcljöt mái'agöncöl szekér, hullanak a csillagok, 
Szemeimből az elválás fájdalom  könnye ragyog*. 

Tovább pedig: 
„Nem fuj  a szél, nem forog  a dorozsmai szélmalom, 
A malomban fogadtál  te hit szerelmet angyalom* atb. 



és emberek előtt, jussa — és pedig 
elvitáshatatlan joga — van megsser-
sett vagyonához ? I... Ai as övé. És 
roppant elhibázott politika volna, erő-
aiakosan fosstani  meg természetes, jo-
gos urai a szerzett vagy pláné, örö-
költ ingatlantól. Sokkal helyesebb en-
nél a szelídebb eljárás, mely felhábo-
rodást nem produkál és szinte észre-
vétlenül teszi igáiképpen való magyarrá 
a basa földjét.  Ez az enyhébb formájú 
amalgamizátás a szivekre, az éné are,' 
a gondolkodásra gyakorolt folytonos 
hatással valósul meg. 

A szívre és értelemre a vallás, az 
iskola és a sajtó gyakorolhat örökös 
befolyást.  Éppen ezért ezen a téren 
kell a nemzetiségi problémát sikerrel 
oldozgatni... 

A vallásnál f  — Igen, itt is alkal 
munk nyilik a magyar Ogy javára dol 
gozni. A görög katholikus magyar egy-
ház pl., egy igen alkalmas eszköz ab-
boz, bogy basánk java népét a magyar 
Géniuszhoz vezessük. A tárgyias igaz-
ságszeretet ösztönöz, bogy hálás, haza-
fias  érzéssel mutassunk ra főispánunk 
érdeméré is, aki lépéseket tett a pál 
falvi  biveknek a magyar egyházba való 
fölvétele  iránt. Ezzel egyszerűen tarto-
zunk az igazságnak, amelynek bölcs 
szeretete serkent, hagy az eredményt — 
bár magasabb helyről jön is — szíve-
sen köszöntsük ... 

Az iskolánál?... Itt is munka vár. 
Sürgetni kell az általanos magyar taní-
tási nyelvet. Mert csakis a miuden ha-
zai iskolára kiterjedő nemzeti oktató-
nyelv segíthet a mai szerencsétlen szi-
tuáción. Nevetséges dolog, hogy amig 
más országokban a legaprólékosabb 
gonddal vigyáznak az egységes szellemű 
es nyelvű népoktatásra, addig nálunk 
még mindig allamtörveny védi az ok-
tatás korlátlan szabadságát !-.. 

A sajtó? — Igen, ez is hathatós 
tényező. A féktelenül  izgató sajtóra 
nem ártana egy kis szájkosár... És pe-
dig nemcsak a nemzetiségire, banein a 
Munkás-Buzogány, meg a „Rúgd az 
urat .'"-féle  förmedvények  termesztőjére 
is, amely a hagyomáuyokon épülő, tör-
téneti Magyarországot akarja fclöklelni 
a szarvaival. Az ilyenfajta  még sokkalta 
veszedelmesebb, mint a nemzetiségi 
sajtó, mert — eiég szemtelenül — édes 
anyanyelvűnkön támadja a magyar ha-
zafiasságot,  a magyar n -mzeti hagyó-
mágyokat és magát a — magyar nyel-
vet !... Magyarul  fejezi  ki — magyar-
faló  gondolatait 1 Ez, kérem, több, go-
nosszabb, lelketlenebb, mint a nemze-
tiségi túlzók irodalmi rohamai!... Itt 
.erős kez' kell és aki ezzel a kézzel 
bátran a darázsfészekbe  nyul, az is 
talpig ember ám 1... 

Alispáni jelentés. 
(Folyt, ét vége.) 

Vármegyénk tanügyi állapotairól megem-
lékezve, felemlítem,  bogy a mult Iu"?vb®1? * 
mindennapi 20.646, és az Isméül 6780 tankö-
teles közül körülbelől 6464 tanköteles nem 
járt iskolába. . . . 

E szám a megelőző tanévihez viszonyítva ja-
vulást mutat ugyan, de még mindig elég te-
kintélyes szám arra, hogy annak a lehetősé-
gig való apasztása állandó goodoskodásunk tár-
gyát képezze. Minek főképpen  arra kell irá-
nyulnia, hogy a közigazgatasi hatóságok éa kö-
zegek a kellő éa erélyes támogaíast adjak 
meg, a kellő száma iBkolaheiyisegek és tao-
erők állíttassanak be, s a meg nem felelók  cse-
réltessenek ki, mert máskülönben a kellő szor-
galmat és becsületes munkát végző tanerő-
ink működésének eredménye is az áüagban 
redukálódik. Mult tanévben tanintézeteinkben 
azon változtatás történt, hogy a gyergyóalfalvi 
állami felsőnépiskola  polgári iskolává szervez-
tetett át. . . 

A nem magyar anyanyelvű 12 elemi isko-
lánál a magyar nyelv tanítása a mult tanév-
ben némi javulást mutat, de még mindig nem 
annyit, miul a mennyit más államokat véve 
alapul, joggal elvárhatuáuk és követelhetnénk. 

Államiságunk magyar jellegének sírját ké-
szítsük meg, ha e teren a rendelkezésünkre 
álló törvényes operatumokat, radikálisan alkal-
mazásba venni elmulasztjuk. 

Vármegyénk mult évi közegészségügyi álla-
potáról kedvezöleg kell nyilatkoznom, es itt 
mellőzve a különböző betegségek uem, szám 
és helységszerinti felsorolását,  mellőzve to-
vábbá azok keletkezési okai ismertetését, azok 
megelőzésére és megszüntetésére tett iu-
tezkedeseket, általánosságban jelentem ki, hogy 
a mult évben néhány könnyebb lefolyású 
kanyaró, vörheny és hökburutjarványon kívül 
más fertőző  betegség járványszerllen nem ural-
kodott, s igy a mult evi közegészségügyi alla-
pot jóval kedvezőbb volt a megelőző 1910. 
évinél. 

A mult évben fenyegetett  kolera járvány-
nyal szemben is az óvintézkedéseket kellő idő-
ben megtettük, mi fóleg  abban nyilvánult, hogy 
a gyimesi belépó állomásnál fertőtlenítő  gép-
pel felszerelt  járvány kórhazat áUitottuuk es 
rendeztünk be, es oda a melegebb idó tarta-
mára jarványorvost is állítottunk be. 

Közegészségügyi allapotaink kedvező vol-
tát igazolják a nép mozgalmi adatok is. Ezek 
szerint a mull évi szUletesek száma títíOO, a 
halálesetek szama 3680 és a házasságkötések 
száma pedig 1489. Mit összehasonlítva az 
1910. évi állapottal kitűnik, hogy mult évbe a 
születések szama szaporodott 591-el, a há-
zasságok száma szintén szaporodott 211-el, 

halalesetek száma pedig fogyott  76-tal. 
A vármegye inagáutulqdouat képző neve-

lési kölcsön pénztárban kezelt alapok mobili-
zálható vagyona a műit evi zárszamadás sze-
rint kitett: 

1 A ruházati alapnál értékpapír ée magán-
kötelezvényben . . . . 2,139.953 koronaL 

2 Lóbeazerzési alapnál 81.526 . 
3 Ipar alapnul . . . . 60.422 „ 
4Szekelykivauílorlásialapnal 48.180 . 
Ezek évi kamatai és a rendes haszonvéte-

lekből befolyt  összegek állották vsak több, mint 
6 éve rendelkezes alatt, B igy tudva, bogy 
azokat a legnagyobb reszben a folyton  növe-
kedő szemelyi es dologi kiadások lekötték, az 
alapok céljainak megfelelő  kulturiotezmények 
létesítésé es magasabb kultureelok megváló 
sitásara goudolnuuk se lehetett mindaddig, inig 

a több millió értéket képviselő erdőségeink 
értékesítése stagnáló helyzetéből kl nem moz-
dul. Mi előnyösen mégis történt, mert a mult 
évben: 

Az nz és veresvizi erdőség 8,307.500 K 
Bulcavlzére hajló Keresztes erdőség280.00 K 
Bogár sarki erdőség 41.500 K 
Balázspataki erdőség • 70.218 K 
Barasszoi erdőség pedig . 501.218 K 

vételáron értékesíttetett. 
B ezen több éven át befolyó  vételárakhoz 

hozzászámítva azt, bogy a jelenleg ösazeálli 
tás és kidolgozás alatt álló rendszeres gazda-
sági üzemterv szerint, az 1911. évtől kezdve 
az 1920. évig, évenkint körülbelól 450 kat. hold 
kiterjedésű erdő átlag 500.000 korona érték-
ben fog  kerülni értékesítés alá, biztos kilátá-
sunk nyilik arra, bogy egy pár év múlva ne-
velési alapunk kulturmissióját, várakozásunk-
nak megfelelő  keretekben, akadálytalanul meg-
kezdheti. 

Itten említem meg, hogy a főldmives  is-
kola kitelepítésével kapcsolatos birtokcsere és 
tisztviselő telep létesítése, az illetékes minisz-
tériumok késedelmes döntése miatt még min-
dig függőben  van. 

A fegyelmi  ügyek, útlevél, kivándorlás, tűz-
rendészet, közbiztonság, szegényügy, továbbá 
a pénzügymiuiszter és honvédelmi miniszter 
ügykörét érintő állapotok ismertetését, neve-
zetesebb mozzanatok hiánya és n rendelke-
zésre álló idó korlátolt volta miatt e helyen 
azért is mellőzöm, mert az illető szakminisz-
tériumokhoz a részletes jelentések amúgy ÍB 
megtétetnek. 

A gyámügyi igazgatás ismertetése más je-
lentés keretebe tartozván, azt ez alkalommal 
adatok hiánya miatt még általánosságban Bem 
ismertethetem. 

Most pedig áttérve az elmúlt időszak fou-
tosabbesemínyeire, első sorban fel  kell említe-
nem, hogy a modernkor követelményeinek 
megfelelőiig  felépített  csíkszeredai főgimná-
zium és internátus mult év junius 5-én uagy 
ünnepség és érdeklődés mellett avattatott fel 
és adatolt át a használatnak. 

3 ezzel kapcsolatosan bejelentem, hogy az 
annyiszor sűrgetetett szeminárium építése is 
már megkezdetett. 

Fontos esemenyt képez, h gy vármegyénk 
járásainak száma egygyel szaporittatott, és 
a járás szerveinek beallitása éppen a mai 
közgyűlés feladatát  fogja  képezni. 

Megemlítésre méltónak tartom, hogy a 
igazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihá-
gások kezelése tekintetében uj eljárási sza-
bályok léptek életbe, melyek az addig igen 
Bok megoldatlan kérdést és rendezeüen vi 
szooyt felölelve,  hivatva vannak az eljárást 
egysegesebbé, gyorsabbá és hatályosabbá tenni, 
B maguknak a rendőri bíróknak is az eljárá-
sukhoz az eddigiuél biztosabb alapot adni, 
meg kell továbbá említenem azt is, hogy a 
péuzügyigazgatóaág elnyerését biztosító vár-
megyeház kibővítésével kapcsolatos építkezés 
ügye is a megvalósításhoz közeledik, mire 
nézve éppen a mai gyűlésen fog  javaslat elő-
terjesztetni, B mire nezve hiszem, hogy a tör-
vényhatóság készséggel nyújt módot arra. 
hogy ezeu régóta huzodó és vármegyénket 
oly erósen érdeklő közintézmény mielőbb 
életre kelljen 

Végül a szemelyi ügyeknél feleml'tem, 
bogy Becze Imre felcsikl  főszolgabíró  és Czikó 
János a nevelési alap pénztárosa nyugdíjaz-
tatott. 

Mindkettőt a puritán becsületesség és szív-
jóság vezerelte teendőik ellátásában. 

S mindkettőnek nyugdíjaztatását a köz-
szolgálat teljesítését gátié betegség és egész-
ségi fogyatkozás  — tette szükségessé. 

Legvégül a személyi változások rendén 
szomorú kötelességet teljesítek akkor, midőn 
az elhunyt törvényhatósági tagok és vármegyei 
alkalmazottakról emlékezem meg. 

Bőjthy Endre nyugalmazott árvaszéki el-
nök elhalálozásával elvesztettük a rég) érde-
mes gazdának egyik oszlopos tagját, kiben az 
őszinte, nyilt és férfias  jellem mellett, a köz-
ügyek egyik önzetlen harcosa is sírba szállt. 

Korodi Mihály csikszentmiklósi plébános 
elhunyta ugy a törvényhatóságunkra, mint a 
társadalomra nézve érzékeny veszteséget je-
lent, mert több bizottságunknak lelkes ügy-
buzgó tagja volt, s mert jéindulatu törekvése 
és öuzeüen barátságával a békés működést 
kívánta biztosítani. 

Pap Domokos törvényhatósági bizottsági 
tag és államépitészcti hivatalfőnök  elhunytá-
ról való megemlékezésnél, lehetetlen elisme-
réssel ne adózzunk, az ő több évtizedeu ke-
resztül tanúsított következetes, pihenőt nem 
tartó eredményes közéleti munkássága és min-
den tettében megnyilvánuló erős fajszerete-
téért. Élete folytonos  munkában telt el, s 
munkában találta az enyészet végzete is. 

Nagy Ferenc és László Ignác nyugdíjazott, 
továbbá Rancz Lőríncz tényleges szolgálatban 
állott vármegyei alkalmazottak elhunyta is 
fájó  érzést kelt, mert már alkotmányuuk visz-
szaállltásának flatai  éveitől kezdve szolgálták 
UszteBséggel vármegyénket 

Mindannyiuk emlékének kegyelettel való 
megőrzése mellett, itt e helyen Is sírokra az 
őszinte részvét el nem hervadó koszorúját te-
Bzem le. 

Méltóságos Főispán Ur I 
Tekiutetes törvényhatóság! 

Ezekben volt szerencsém jelentésemet meg-
tenni. Tiszteletteljesen kérem méltóztassék azt 
tudomásul venni. 

Csíkszereda, 1912. május 31-én. 
Fejér  Sándor, 

alispán. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kizárt képviselőink. Várme-

gyénk négy országgyűlési képviselője 
közül a mentelmi bizottság Kállay Ubult, 
a csíkszeredai választókerület Kossuth-
párti képviselőjét és Sümegi Vilmost, 
a gyergyószentmiklósi kerület Justh-
párii képviselőjét zárta ki a képviselőház 
tanácskozásaiból, mindkettőt julius 4-ig. 

— Személyi hlr. Filipescó volt román 
királyi hadügyminiszter a mult héten Sinajá-
ból automobilon, Csíkszeredán keresztül Bor-
Hzékre utazott. 

— Esküvő. Dr. Fejér István ügyvéd í. 
hó 25-én vezeti oltárhoz Szebeny Péter szép-
vizi földbirtokos  lányát, Irénkét. 

— Tudományos előadás. Dr. Kiss Já-
nos, a budapesti tud. egyetem rektora, f.  bó 
15-én a helybeli r. k. főgimn.  tornacsarnoká-
ban nagy közönség előtt értékes előadást tar-
tott az eszperantó vilá. nyelvről. 

— Besorozzák aszembetegeket.,Taug-
lich* lesz a trachomás is ezután, kik eddig 
mentesítve voltak a katonai Bzolgálat alóL Bok 
katonára lévén szükség, felmerült  az az eszme, 
hogy a besorozandó trachomás betegeket ki-
gyógyittatják s a rendes létszámba beosztják. 

Népünk ifjúsága  leginkább lelkesül a ka-
tonai elet után. Szereti.. szereti... de azért 
mégis gondolkozóba esik, mikor besorozzak, 
mert a falut  itt kell hagyja két vagy barom 
kerek esztendőre. Ekkor is minden buját-bá-
natát dalban önti ki. Nólájaban az egyik bú-
csúzik az apjatol, az auyjmól, a regi szerető-
jétől ; B szóval az egész fatornyos  kis falutól. 
A másik pedig átkozza, kesergi a komisz baka 
életet: 
„Udvarhelyi kanzániya, oda vagyok bezárva, 
Uyere babám váltsál ki a ne hagyjál a kaszárnyába 

[hervadói". 
Mikor a baka életből egy néhány hónap 

eltelt, akkor már sovarog baza a civil életbe, 
és igy kesergi ki msgat: 
.Istenem, Istenem, mikor leaz énnekem szép sza-

Ibad életem, 
Mikor a babámat keblemre ölelem' stb. 

Ezekből lehet látni, hogy mindig .sírva 
vigad a magyar". 

Székely népünk a templomba járást is 
nagyon szereti. Vasár- és Ünnepnapokon tö-
megesen tódulnak az üanepies szent misere 
ősi szokás szerint büen. Az öreg nénikék 
zsebkendőbe göngyölve imaköoyvükel — mely 
közé még virág is van illesztve — honalj UK 
ala fogják  és ugy eregelnek ünneples rúná-
ban a templom felé.  A leányok is annak rendje 
és módja szerint öltözködve szapora lépések-
kel haladnak előre. 

— Népünk a bacsóra ls szent elmenni, 
bogy Isten iránt való báliját híven lerója. 
Legmegszokottabb és legnevezetesebb bncsn-
járébely Székelyföldünkön  Csiksomlyó, hová 
Pünkösd első napján keresztek alatt tömege-

sen jönnek el a Bzélrózsa minden irányából, 
tüntetve vallásunk szent tana mellett. 

Hétköznapokon annyira a munkának él 
népüuk, bogy meg nemelykor a helyes öltöz-
ködés sem jut eszebe. 

— Az Olt mentén lakó alcsiki ember nyári 
idóben kora hajnalban felugrik  ágyából, ke-
resztet vet magara, kapja a „fénkoves  tarisz-
nyát" éa nyakaba akasztja s mondja: hala 
Istennek, hogy felóltözhetein,  — hoiott csak 
éjjeli ruhájaban van — és szalad ki a retre 
kaszaiul. A gyimesi csuugénep pedig a nyári 
kauikulabaa is buudasan kaszai, pedig rette-
netes melege van. Azért megla csak meg-
szenvedi inagan, mert Gyurkaua se dobta le 
magáról. 

Szekely népűnk valamelyikének ha ügyes-
bajos dolga akad a varosban, vagy Ua a Köz-
ségházánál kell megjelenjen a leg|obb ruháját 
ölti magara és arra meg a bosszú .zekét* is 
felveszt  — habar nyan időben egy kissé ké-
nyelmeüen — de muszáj, mert különben mit 
szól a világ. 

— As egyik székely szikolus megjeleuik 
a törvenybiro előtt, aki kérdezősködik tőle. ö 
minthogy az atyafi  nem a tárgyról beszelt, 
hanem leire kalimpált. Kérdi dundaeu a tor-
vénybiró: Bácsi I a fő  mire való ? I — Arra 
instálom, hogy a .nyakravaló ae csússzék feL" 

Ebből lehet következtetni arra, bogy a 
székelynek ket esze van. Igen I mert aa egyik-
kel igy gondolkozik, a másikkal meg ugy. 

A azekely az iskolái is szereti, dd csak 
ugy, ha az ínye-kedve szerint van. A tudomá-
nyos pályák közül legtöbbre becsüli a papi 
pályát. Ua gyermeke jél tanul, mindjárt ab-
ban spekulál, hogy papot csináljon belőle. 

(Habár elég sajnos, hogy az ujabb időben nem 
igen sietnek ifjaiuk  a papi pályára). — Kü-
lönben a papi karnak nagyrésze a székely nép 
fiaiból  kerül ki. — Ha pedig észreveszi, bogy 
gyermeke nem tanul, akkor gyűlölettel fordul 
el a tudománytól és igy szól gyermekéhez : 
gyere dolgozz I Ne tanulj I ugy se lész se 
pap, se kántor. 

— Székely népűnk Bzereti a tisztaságot, a 
rendet, a pontosságot is. Ha vasárnap bepil-
laatunk egyik-másik székely atyánkfia  udva-
rába vagy házába, ott rendet es tisztaságot 
latunk. 

— Az idegent, a vendéget mindig szívesen 
és nyájasan fogadja,  mert „Istené a szállás*. 

— Női személyeink a tere-ferét  is szere-
ük. Azért mondják, hogy egy asszony: piac, 
két asszony: sokadalom és három asszony 
egy vásár. 

Ugy változatosan kimerítettük székely né-
pünknek gondolkozását, munkakörét és szoká-
sát, szóval az egész lelkivilágát. Most lássuk 
ezeu becsületes, jó népnek külalakját, azaz 
ruha viseletét Valamiot gondolkozás és ezo-
kás szerint -különböznek az emberek, ugy ru-
baviselet tekintetében is vidékek szerint igen 
különböznek egymástól. 

— Ezen ruhaviseletet meg lebet figyelni 
egy pünkösdi bucsu, egy országos vásár al-
kalmával, midőn székely népűnk a festői  szép-
ség különböző Bzinelbe olvad össze. 

A kászoní ember ruha viseletét jellemzi 
az egyszerűség, A férfiak  „cedelkét" viselnek, 
melynek alsóresze pontosan aa alsólábszar 
közepéig ér. Az zsinorkákkal van ellátva. A 
oők viselete is igen egyszerű. 

Az alcsiki ember i*sinos testhez álló posztó 
„harisnyát" visel, mely a két lábszáron piros 
vagy fekete  hosszanfutó  zsinórral van dlazitve. 
Némelyek a „harisnya* elejére zsinórból még 
„vitézkötést* is készíttetnek, bogy az dísze-
sebb legyen. Ugy a nők, mint a férliak  né-
mely része egyszerűen, másrésze divatosan 
viseli magát. 

A felcsiki  nép őseihez híven, egyszerűen 
viseli magát. A férfi  külső rnhanémüje juli-
posztóból áll. A nők pedig hűségesen ragasz-
kodnak az úgynevezett csíki- és háromszéki 
szőttes „rokojához*. A ködöntuli felcsiki  nők 
„főkötót"  Is viselnek fejükön. 

A gyergyói férfiak  rövid piros vagy tarka 
színben játszó váazonlájbit és rövid zsinóros 
.zekét" viselnek. Fejükön pedig kis karimájú 
kilapot hord t ak. A női rnhaviselet itt is na-
gyon egyszerű és székelyes. 

A gyimesi csángónép bundát, zekét és bő 
zslnortalan harisnyát visel, melyet, ő maga 
báziasan állit elő. Az alföldiekhez  hasonló bő 
ujja bosszú inget hordanak, melyet kieresztve 
viselnek. Derekakat .dészüszij" (deréköv) 
övezi. A nők kibimezett inget, „fatát*  és .ze-
két" hordanak. B fejükön  piros-tarka színben 
játszó kendő van. 

A háromszéki férfiak  szürke „harisnyát*, 
„kurta zekét* és csizmát hordanak. 

Az udvarhelyszéki fért  vastag zsinórral 
ellátott fehér  .harisnyát" visel. 

A marosszéki ember is- ugyan ilyen' haris-
nyát visel, melyre hoesiu .szokmanyt" ölt, 
ami Csíkban zekének felel  m<.g. Fején magas, 
de lapos tetejU kemény posztókalapot visel, 
melyet széles fekete  bársony szalag diszit. 
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— C s í k s z e r e d á n tt K o n s t a n -
tinápolyig. A Csiki Lapok hirül adta, 
hof;y  a Királyi Magyar Automobil Klub 
lUidapesttöl Konstantinápolyig nagysza-
hiisu nemzetközi automobil turaversenyt 
rendez, melynek megállapított prog 
rammja szerint Qyergyószentmiklós felöl 
vasárnap kellett volna átrobogjanak a 
nagyszámú bel- és külföldi  gépkocsik. 
A túraverseny programmjában azonban 
hirtelen változás állott be és igy hiába 
várták városunkban igen sokan a pá-
ratlan látványosságot. A megváltoztatott 
programm szerint a gépkocsik Uuda-
pestről junius 29-éu reggel 5 órakor 
indulnak és az elsó nap stációját Ko 
lozsváron tartják. 30-án, minden  való-
színűség  szerint  délután  haladnak  át 
Csíkszeredán  es Tusnádfürdön  tartnak 
éjjeli pihenőt a versenyzők. A nem 
mindennapi látványosságra felhívjuk  vá-
rosunk közönségének figyelmét.  Nagy 
kár, hogy a pihenőt nem Csíkszeredá-
ban tartják meg, hol bizonyára szives 
fogadtatásra  találnának. Igen örvende-
tes tény, hogy ezen turaversenyre már 
eddig is igen sok és tekintélyes részt-
vevő jelentkezett, mert ezen verseny is 
hivatva van a már évszázadok óta 
fennálló  török magyar barátságot elő-
mozdítani. De ezen politikai jelentősé 
gen kívül még gazdasági fontossága  is 
van az ilyen utazásoknak, mert hiszen 
gazdasági és kereskedelmi érdekből 
elsőrangú fontossággal  bir a balkáni 
államokkal való szoros, jó viszouy ápo-
lás;!, már pedig ezen túraverseny utvo-
nala a legnagyobb három balkáni álla-
mon visz keresztül. 

— As árva- és szere tethaz gyűlése. 
A f.  évi szeptember havában megnyitandó csik-
somlyói árva- és szeretetbáz igazgatóválaszt-
mánya Birtha József  árvsz. elnök elnöklete 
mellett f.  hó 17-én népes Illést tartott, mely-
nek tárgya a Szent Vincze szerzetesrend által 
kívánt építkezések és átalakítások voltak. A 
választmány beható tanácskozás és a kellő 
szakértői felvilágosítások  után elhatározta, hogy 
az árvaház jelenlegi épületét a kívánalmaknak 
megfelelöleg  átalakíttatja és ezen munkálato-
kat soron kívül elvégezteti, ugy, hogy a mun-
kálatok az ünnepélyes megnyitás idejét lehető-
leg ne hátráltassák. 

— Aa iparfejlesatő  bizottság megala-
kítása. Csikvármegye főispánjának  felterjesz-
tésére Beöthy László kereskedelemügyi minisz-
ter most nevezte ki az eddig mély sötétség-
ben rejtőzött iparfejlesztő  bizottság tagjait. A 
bizottság tagjaivá kineveztettek Vadai János, 
Bartalis Ágoston, Bálint Lajos, dr. Sándor 
Gyula, Paláncz Sándor, Oörög Joackhim, Szabó 
György, Ávéd Joachim, Sándori Mihály, Zaka-
riás Lukács, Tóth Lajo9, Smilovics Zélig, Köllő 
János, Orel Dezső, Biró József,  Laurenczy Ru-
dolf,  Merza Vilmos, dr. Nóvák Alber t , Petra-
csics Emil, Puskás Adolf,  dr. Ujfulusy  Jenő, 
Mátrai Ignácz, Pototzky Pál, Nagy Oyula, Fe-
jér Sándor, Kovács János, Kiss Ernő és Józsa 
Géza. Reméljük, hogy ezentúl az iparfejlesztő 
bizottság működéséről és annak eredményei-
ről hallani fogunk  és nem fog  megtörténi többé 
az, — ha valaki érdeklődik a bizottság holléte 
iránt, — hogy felvilágosítást  senki se tudjon adui 
a vármegyénél. 

— A magyar görög-katholikus püs-
pökség ügye. Egyik laptudósító jelenti: A 
létesítendő magyar görög-katholikns püspök-
ségre vonatkozólag pápai bulla készül, melyet 
legközelebb már hirdetnek. 

— Papi jubileum. Csató János 
főgimnáziumunk  kitűnő képzettségű pap-
tanára ; vármegyénk szülötte, a jövő 
hónapba ünnepli 25 éves papi-jubileu-
mát. Ezen ünnepségre már is nagy-
ban készülnek tanár- és paptársai, va-
lamint tanítványai is, de nem fog  el-
maradni vármegyénk társadalma sem, 
hiszen Csató János a mellett, bogy egy 
igazi és valódi pap, egész életét az 
ifjúság  nevelésében és vezetésében töl 
tőtte el, kiket atyai gonddal és szere 
tettel tanított B a kik Csató Jánost 
ugy szólva bálványozták, s bálványozzák 
ma nap is Megyénk egész társadalma 
pedig áldott jó szivéért, és rokonszen-
ves egyéniségéért osztatlanul becsüli 
és szereti, büstkék vagyunk reá, mint 
megyénk szülöttére. Mint tanár ép a 
napokban lépett elé a Vil-ík fizetési 

osztályba, mely alkalomból tanár társai 
éa jóbarátai melegen üdvözölték. Ugy 
tudjuk, hogy e 25 éves papi jubileumot 
még két pap:áraa is meglógja ünne-
pelni, még pedig Lukáts Vilmos szent-
domokosi és Kovács Mihály szépvízi 
plébánosok, kikkel együtt szentelték 
pappá. 

— Székely fink  elhelyezése. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara érte-
sítése szerint a székely fluk  Ipari és kereske-
dői pályákra inasokul való felvétele  Csikvár-
megyében a következő sorrendben történik: 
Julius 5-én Gyergyótölgyesen a föszolgabiró-
ságnál, julius 7-én Gyergyósze»tmiklóson a fó-
Bzolgabirósúgnál, julius 8-án Csíkszeredán a 
vármegyeházánál és julius 9-én Csikszentmár-
tonon a fószolgabiróságnál.  A sorozás minde-
nütt reggel 9 órakor veszi kezdetét. Inasok-
nak legalább 4 < lemi osztályt .végzett és 12 
életévet betöltött egészséges fluk  vétetnek föl. 
A fluk  ne kérjék tömegesen a géplakatos iparra 
elhelyezésüket. Ez a pálya tul van zsúfolva  s 
már uem biztosítja a nyugalmas jövőt. Gépla-
katosok teljes ellátásra nem fogadnak  inaso-
kat. A szülők bízzák a pályaválasztást a bi-
zottságra, mert a sorozóbizottság legjobban 
tudja, bogy az illető gyerekek fizikai  és ér-
telmifejlettségének  melyik mesterség felel  meg. 
Az elhelyezés ingyenes. Módosabb szUlők, ha 
vállalják gyermekeik ruházását, jobb eredményt 
érnek el. Egészen szegény fiuk  az illető mes-
tertől ruhát is kapnak. Kereskedő inasoknak 
a jobban iskolázott fiuk  vétetnek tői. ipari szak-
iskolai tauulónak legalább két polgári, vagy 
középiskolai, vagy hat elemi osztály jó ered-
ménnyel végzett flutt  vétetnek töl. Ezek julius 
végéig küldjék be folyamodványaikat  az illető 
szakiskola igazgatóságának. Felső-ipariskolába 
olyan fiuk  pályázhatnak, akik négy polgári, 
vagy középiskolai osztályt végeztek s azonkí-
vül a választott mesterségben egy évig gya-
korlatilag foglalkoztak.  A Kamara az érdeklő-
dőknek ezekben a dolgokban esetről esetre 
fölvilágosítást  ad. A fiuk  a sorozásra vigyék 
el és mutassák be iskolai bizonyítványaikat. 

— Tusnádfürdön  folyó  évi juuius 25-től 
kezdődőleg automobil fog  a fürdővendégek 
rendelkezésére állani, melyen a fiirdóigazga-
tóság megállapított díjszabás mellett kirándu-
lásokat rendez a szomszédos fürdőkre,  kirán-
duló helyekre és Sinnjália. 

— Katonák saabadságoláaa aratásra. 
A közös hadseregnek a földmivelő  és mezei 
munkásosztályához tartozó tényleges állomá-
nyú legénysége az aratás és egyéb foutos  mun-
kák idejére három hétre leendó szabadságol-
ta tását BzemélyeBen, kihallgatáson (raporton) 
kérheti, mely kérelmezés teljesen díjtalan. A 
szabadságolt katonák, kik munkásigazolvány 
birtokában vaunak és ötös csoportokban utaz-
nak, a féláru  menetjegy kedvezményét is él-
vezhetik. 

— A oseléd bérkövetelése. Felmerült 
esetből kifolyólag  mondotta ki a hatásköri bí-
róság, hogy a gazdasági cselédnek a szolgá-
latból jogellenes elbocsátása alapján hátrálékos 
bér iránti követelése nem kártérítési, banem 
caelédbérkövetelés. Ehhez képest annak az ér-
vényesítése, összegére tekintet nélkül, a közi-
gazgatási hatóság natáskörébe tartozik. 

— Pályásat erdősítést ju ta lmakra . Az 
erdőtörvény 165. §-ában körülírt kopár és víz-
mosásos területeken ez évben létesítendő, köz-
gazdasági jelentőséggel biró erdősítések meg-
jatalmazására a földmiveiéjügyi  miniszter há-
rom, egyenkiut 1000 K, négy, egyenkint 800 
K, négy, egyenkint 600 K, öt, egyenkint 500 
K, öt, egyenkint 400 K, öt, egyenkint 300 K 
és négy, egyenkint 200 K dijat tűzött ki. A 
tizenegy sldő díjjal 25 kat. hold terjedelmű; 
a tíz második díjjal 10 kat. holds a többi ju-
talomdijjal 5 kat hold terjedelmű fásitott  te-
rűlet lesz díjazva. Pályázhatnak azon birtoko-
sok, kik a folyó  évben kopár területeiken ál-
lami segély Igénybe vétete nélkül fssitottak. 

— Magyar Figyelő. A magyar értelmi-
ség elevenszavu folyóirata,  a „Magyar Figyelő' 
a lap élén közli Tisza István gróf  .Sadowá-
tól Sedaníg" című nagy történelmi tanulmá-
nyának harmadik és befejező  közleméayét. 
Réz Mihály a ma oly fölöttébb  aktuális érde-
kességü választói jogról értekezik nagy ala 
possággal megirt studiumában, mig Alexander 
Bernát művészi tollal Berzeviczy Albertről ir, 
a .Beatrix királyáé" fraacia  kiadásának meg-
jelenése alkalmából. Különösebb érdeklődésre 
tarthat még számot H. Anderkó Aurél tudo-
mányos cikke, mely a ciklonokat ismerteti. 
Elbeszélést Móricz Zsigmond irt a mostani 
számba .A verébfiók"  clmmeL A följegyzések 

eleven rovata az e heti számban ÍB gazdag és 
változatos. A Magyar Figyelő előfizetési  ára 
negyed évre 6 K. Kiadóhivatal Budapest, VI, 
Andrássy-ut 16. 

— Dráma asOoeánon címmel egy kön-
nyű modorban tartott fantasztikus  zongora áb-
rándot irt a jó nevű zeneszerző Hetényi Heidl-
berg Albert a borzalmas .Titanic" kataszt-
rófa  emlékére. A jelemzőleg találóan aláfestett 
zenében betétképen van beillesztve az a Fe-
jes István reform,  püspök megható verseire 
irt hírneves chorál .Közelebb hozzád Istenem, 
közelebb, közelebb," melyet a Bülyedó hajó hő-
sies magatartású zenekara az utolsó percekig 
játszott. A díszes cimlapu zenemű ára 2 ko-
rona és Klökner Ede budapesti zeneműkiadó 
kiadványa. 

— A kisipar munkásbistositásl terhei. 
A munkásbiztoBitási törvény 25 Bzázaléka sze-
rint a kisiparos a munkabérek 2 százalékának 
erejéig terhelhetők meg pénzjárulékok cimén 
az elsó öt év alatt. Ez az öt év az idén ju-
nius 30-án jár le. Mivel a járulékok már most 
ia elviselhetetlen terheket rónak a kisiparos-
ságra és a 2 százalékos járulékok is alig foly-
nak be, régi programmpont volt ennek a 2 
százalékos maximumnak további féntartás  és 
az ipartestületek már két óve kérték a 25. §. 
érvényének uj törvénynyel való meghosszabi-
tását. Minthogy egy erre vonatkozó törvény-
javaslatnak benyújtására nézve semmi intéz-
kedés nem történt, az Ipartestületek Országos 
Szövetsége a mult hónap vége felé  felterjesz-
tést nyújtott be ebben u tárgyban a kereske-
delemügyi uiiuiszterhez. Ezt a kérvény az or-
szág négyszáz ipartestülete azzal kéréssel kül-
dötte meg a választókerületének képviselőjé-
hez, hogy a kisiparosság óhajtását a képvise-
lőházban is támogassák. 

— As óvónők panasza. Szegények, ők 
lázongaui nem csak panaszkodni mernek. Ugya-
nis közludomásu azon sérelem, hogy a fizetés-
rendezés javaslata egyelőre csuk az állami óvó-
nőkre szorítkozik, akiknek száma alig haladta 
meg az ezret. A felekezeti,  községi, társulati 
és magánóvodákról hzonbau említés sem té-
tetetik a javaslatban. És az alázatos óvónőket 
még ez a hallatlan sérelem sem tudta fölla-
zítani. Az egész, amit ez ügyben tesznek, hogy 
panasszal fordultak  a Tanitók Orsz. Szövetsé-
géhez, mert az ő egyesületük nem hajlandó a 
Uzetésrcndezés kérdésével foglalkozni. 

— Nagy jégkár as erdélyi szőlőkben. 
Marosvásárhelyről jelentik: Május közepén a 
vihar és jégeső nagy károkat okozott a szó-
lókban és gyümölcsösökben. Désen a nagy vi-
har nemcsak a szőlőkarókat döntötte ki, ha-
nem Bok szőlővessző. Bőt tőke ÍB eltörött. Bál-
ványosváralján a szélvihar a tőkéket kitépte 
és az összes szólókarokat elvitte. A jéggel 
együtt a kár kilencven százalékra rug. Job-
bágytelkén 2—3 ezer termő gyümölcsfát  dön-
tött ki a vibar. Szászrégenben a vihar és jég 
okozta kárt harminc százalékra, Magyarpéter-
lakán pedig nyolcvan százalékra becsülik. 

— Uj gyermekbetegség Magyarorssá-
gon. Az ország különböző részein egy újfajta, 
veszedelmes gyermekbetegség lépet fel,  amelyet 
Svédországból hurcoltak be Magyarországba. 
A betegség tüneteit a gyermekek egyes szer-
vein beálló bénulásokban mutatkozik. A beteg-
ség neve: gyermekparalizis. Az országos köz-
egészségügyi tanács kérelmére a belügymi-
niszter szigorú rendeletben fogja  utasítani az 
összes törvényhatóságok illetékes faktorait, 
hogy a gyermekbetegség fellépésének  bejelen-
teset szigorú büutetés terhe alatt tegyék kö-
telezővé a lakosságra. 

— Változások a osendőrség rnhása-
tán. A m. kir. csendőrség is iţj egyenruhát ka-
pott. A változások és újítások a következők: 
A tisztek, tisztjelöltek, tisztviselők és az öaz-
Hzes legenység részére a zubbonyt az eddigi 
sötétzöld szövetből készül a jelenlegi szabás 
mellett zsiuorzott és fémgombok  nélkül, rán-
cos mellzsebekkel. A legénység őrmestertől 
lefelé  a szabályszerű tiszti sapka alakjának 
megfelelő  fekete  selyemmel átszőtt, sárga zsi-
nórral és sárga gombbal ellátott, az oldal ós 
felső  varrásokon buzér-vörös azegélyzettel be-
eresztett fekete  színű sapkát hord. A valósá-
gos őrmesterek kettős gallér paszománt kap-
tak. A csendőrök részére a véglegesítés nap-
jától szakaszvezetői rendfokozati  jel Jár. A kü-
lönítmény, őrs- eB járásparaacsaokok önálló 
parancsnoki jelvény gyanánt a zubbony és dol-
mány hajtókáin a sapkán levó gombhoz ha-
sonló egy-egy Bima kis lapos fémgombot  vi-
selnek. 

— Automoblllsták megrsndssabályo-
sáaa. Az automobitlsták tnlsebes hajtásából 
eredő balesetek országszerte mind sűrűbben 
fordulnak  elő. Az utóbbi idóben a .Műazald 
Világ" összegezte a balesetek számát. Egy-
bétre 20 baleset jutott átlag, ami évenkint 
1040 balesetet jelent Magyarorazágon. E helyen 
közöljük, hogy számos magyar város redórha-
tósága tesz előkészületeket a megengedettnél 
sebesebben hajtó automobilisták szigorú meg-
rendszabályozására. Legutóbb Kassa város rend-
őrkapitánysága bocsátott ki ilyórtelmü rende-
deletet, amelyben kilátásba helyezi, hogy aki-
hágási eljárás során a tilalmas sebességgel 
hajtott automobilt lefoglalja,  sőt el is ko-
bozza. 

— Tanitók segiiyesóae. Zichy János 
gróf  vallás- és közoktatásügyi miniszter két-
százhatvanöt állami elemi ÍBkolai tanítót, illetve 
tanítónőt, a népnevelés terén Bzerzett érdemeik 
elismeréséül, az 1907: XXVI. t-e. 9. §-a alap-
ján állomáshelyükön való meghagyásuk mellett 
évi kétszáz korona személyi pótlókkal Igazgató-
tanítókká, illetve igazgatónőkké léptette eló. 
Ugyancsak kiutalta a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az állami elemi népiskolai tanitók és 
tanítónők számára az 1912. évi állami költség-
vetésben felvett  ötszázezer korona lakpénipótló 
államsegély is. 

— OyümölosfeldolgoBÓ  gépek — in-
gyen. A gyümölcs termelés előmozdítása cél-
jából községeknek, egyleteknek, gazdakörök-
nek, szövetkezeteknek a földmivelésűgyi  mi-
niszter Eider malmokat, almaboraajtókat, aszaló-
gépeket, Bzeszfózőkészüléket  3—6 heti hasz-
nálatra ingyen engedélyez, ha ez iránti kérvé-
nyeiket legkésőbb jnlius hó 10-ig beteijesztlk. 
Csak olyan vidékekre adják a gépeket, hol 
tömeges és friss  állapotban nehezen értéke-
síthető gyümölcstermés várható. Vármegyénk-
ben több helyen van kilátásban bó szilva, alma, 
körte termésre. Igazán célszerű volna, haaz asza-
lást s a többi feldolgozást  a termelók ilyen 
módon gépekkel végeznék. Sót az sem ártana, 
ba állandó szilva aszalókat és szeszfőző  gé 
peket rendeznének be a községek, esetleg a 
gazdakörök. A miniszter erre is nyújt nagyobb 
összegű BegélyL 

— As asszonyoknak. A legqjabb Bta-
tisztika szerint jelenleg a föld  összes orszá-
gaiban 15,514.647 nő van, aki valamilyen vá-
lasztói jóggal fel  van ruházva, mig ezelőtt 50 
évvel mindössze 100.000 volt Amerikában, Il-
letve az Egyesült államokbaa jelenleg hat 
100.000 lakosnál nagyobb város van, ahol az 
asszonyok éppen ugy betöithetnek minden hi-
vatalt, mint a férfiak.  Az a propaganda körút, 
amint Chapman Catt asszony, a Nemzetközi 
Női Választójogi Szövetség elnöke régebben 
bejárt, első eredményét Egypomban éri eL Az 
egyptomi asszonyok most egy váilasztójogi 
szövetséget akarnak alakítani, amelynek szék-
helye Cairóban lesz. Az agitátor nő Carióból 
India felé  igyekszik és Indián kivül Japánban, 
Chinában és Hawaiban akar agitálni. Az Egye-
BÜlt államokban a női egyetemi hallgatók között 
jelenleg 40 kinai nő tannl, akik mindnyájan az 
orvoBi pályára készülnek. De Chinal iskolában 
is nagy átalakulások fognak  a közel jövőben 
végbe menni. A kinai közoktatási ministerium 
azzal a tervvel foglalkozik,  hogy olyan isko-
lákat fog  felállítani,  ahol tiz éves korukig a 
lányok és a fluk  együtt tanulnak. Mindeddig 
a kislányoknak a fiúiskolába  belépni szigorúan 
tiltva van. Ezekkel a közös iskolákkal akarják 
elérni, hogy könnyebben legyen keresztülvi-
hető az iskolakényszer a lányok számára is. 

— Mnosen pens. A háborús hirek, de fő-
képpen az egy óv óta tartó politikai válság a 
pénzpiac feszültségét  hozta magával. Eleddig 
remény volt, hogy a helyzet csakhamar nor-
málissá válik, B a pénzpiac viszaayeri azt a 
formáját,  mely a nyugalom jegyében olcsó 
pénzt kínál a kereslotnek. Ám ezen feltevés, 
hogy menyire téves volt, bizonyítja az, hogy 
a kamatlábat az Osztrák-magyar bank qjra 
felemelni  volt kénytelen, ami maga után hozta, 
hogy az összes pénztárak emeljék a kamatlá-
bat A pénznek Ilyen mérvbe való drágulása 
a viszleszámitoiás után élő bankok körében 
olyan visszahatást keltett, hogy rövid egy pár 
hét alatt az országban nem kevesebb, mint 27 
pénzintézet került válságba. A pénz abnorm Is 
volta nyugtalanságra okul a mi szerény körűnk-
ben azonban mégsem szolgálhat, mivel a hl-
telredukació, a termés kedvező voltának hi-
vatalos megállapítása után, visz átér normális 
medrébe. 
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— A M t t i w t i l dai- aenaegyiet 
f.  hé 16-án juniális! rendezett „aaépségvereeuy 
szerpentin éa tűzijátékkal" egybekötve. A azé] 
ségversenyt, a lányok közill Bálint Margit <1 
szavazattal megnyerte. A mulatság 12 óráig 
tartott. (Beküldték. 

— Tornavizsga a gimnáziumban. Fo 
lyó hé 16-áa tartolta gimnáiiumunk tornaviza-
gájáL AJ eredménoyel teljesen meg voltunk 
elégedve. Az ifjúság  eléggé fegyelmezett,  szer-
tornát egyáltalán nem láttunk, a rendgyakor 
latok pedig szépen sikerültek. A diskosvetés 
gerelyhajítás és sulydot-ásban elég jártas az 
iQuság, a magasugrásban pedig szép ered-
ményt produkál. E tekintetben Csiky István 
VII. o. tanuló tűnt ki, aki 170 cm. magasat 
ugrott. A vizsgát füleslapda  verseny zárta be. 
A Játékszabályokkal a csapatok tisztában van-
nak, kitűnő anyag van közöttük. Azonbban szük-
ség van as ifjúságnak  telkesítésre, támoga 
tásra, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 
a tornamesternek minden egyes pontban sze-
pepelnie kellett küzdőként. Mindazonáltal re-
méljük, bogy jövőre jobbao sikerül mindeo. 

— Juniális. A várdotfalvi  ifjúsági  egye-
sület 1912. évi junius hó 22-én, a nagysom-
lyóban, saját pénztárajaváramüsorral éstáncmu-
latsággal egybekötött juniálist rendez, a követ-
kező műsorral: 1. Hymnus. 2. Megnyitó beszéd, 
tartjaPéterSándorigazgató.3.Enek kettős, ének-
lik Kovács Annuska és Strasser Mariska, cim-
balmon kiséri Lakatos Miklós. 4. Szavalat. 5. 
,Kákóczi nóta" hegedűn játsza Lakatos Mik-
lós. ti. .Fiam lakodalma" mooolog előadja Ko-
vács Kózsika. 7. Felolvasást tart: Petres Do-
mokos. 8. „Nepdalgyöngyök* hegedűn előad-
ják Lakatos Miklós, András József  és Kováos 
Igaácz. 9. „A Székelyek" szavalja Komán Gi-
zuska. 10. „Visszahívsz még*. „Miuden este*. 
Szövegét irta Szopkó Ilonka, zenéjét szefzette 
és cimbalmon kiseri Lakatos Miklós. Énekli 
Kovács Anpus. 11. Felolvasást tart: Bartalis 
Imre. 12. Ének kettős, éneklik Bene József  és 
András József,  cimbalmon kiséri Lakatos Mik-
lós 13. Szaval: Bálint Rózaika. 14. Szólót éne-
kel Străjer Mariska, cimbalmon kiséri Lakatos 
Miklós. 15. Bezáró beszéd; tartja: Domokos 
László. Szózat. Kezdete délután 1 órakor. A 
juniális este 8 órakor a várdotfalvi  község-
haza nagytermében folytatódik.  Kedvezőtlen 
idó esetén a táncmulatság a községháza nagy-
termében fenti  idóben megtartatik. Belepti-dij: 
Személytől 80 f.  Családtól 2 k. 

— Asszonyok bibliája. A magyar sza-
kácsművészet egyik jelese a népszerű és köz-
ismert Erzsi néni, immár ötödik kiadását bo-
csátja útnak a legjobb hírnévnek örvendő be-
főttes  könyvéből. Erzsi néni befőttes  könyve 
uttöró muukavolt a magyar ezakácsmüvészeti 
irodalomban, mert sem azelőtt sem azóta nem 
foglalkozott  senki olyan behatóan és népsze-
rűen a befőttek  elkészítésével mint Erzsi néni 
és éppen ez az ami az ó könyvét az asszo-
nyok bibliájává avatta, mert azóta kiadott sok 
tarsai között is az Erzsi néui befőttes  könyve 
tartotta meg az elsőséget. Sok ezer példány 
forog  ebból a könyvecskéből közkézen ország-
szerte és ma is a legkeresettebb könyvek 
közzé tartozik, kivált gylimölesérés idején. 
Ajánljuk minden magyar háziasszonynak, oki 
gyün.ülcsököt és főzelékféléket  akar télire jól 
és tartósan eltenni, az szerezze meg magának 
ezt a jóravaló hasznos könyvecskét. Kapható 
minden könyvkereskedésben. Ara 2 korona. 
HZ  összeg előleges beküldése után bérmentve 
küldi meg a kiadó Tarczali Dezső Budapes-
ten, 1, Fehérvári-ut 25. sz 

KÖZGAZDASÁG. 
A .HaraM' Magyar AltaUaat VálttOzlet Réaz-
váaytáraaaág, Buda isat, hati Jeleatsu a tAzsde-

forgaloarAI  éa péatptaciról. 
Budapest, 1912 junius 13. 

A legutóbbi hét a tőzsdén csendes hangu-
lat mellett és meglehetősen üzletteleuül folyt 
le. A politikai helyzet nem igen befolyásolta 
az irányzatot és a német birodalmi banknak 
már előre várt •/, százalékos kamatlábleszál-
litása Bem tett nagyobb hatást. A prolongació 
simán nyert lebonyolítást, a/ üzlet azonban 
nem élénkült meg és egy-két iparvállalati 
részvény tói eltekintve az árfolyamok  színvo-
nala nem tűntet fel  emlitésreméltó változást, 
á vezető értékek árfolyamai  inkább kissé le-
morzsolódtak. 

Vezeló értékek közül csak Rimamurányi 
vasmű részvények iránt mutatkozott átinene 
tileg nagyobb érdeklődés, bankrészvényekben 
az üzlet nem volt jelentékeny, közlekedési 
papírok közül a Közúti és városi részvények 
el voltak hanyagolva. Államvasút részvények 
valamivel élénkebbek voltak 

Ipari értékek közül nagyobb kereslet mu-
tatkozott nevezesen Magyar cukoripari rész-
vények iránt, melyek hosszabb szünet után 
ismét nagyobb tételekben vásároltattak, továbbá 
folytatólag  Temesvári szesz- és Egyesült izzó-
lámpa részvények iránt. Koszénértékek iránt 
a kereslet nem volt oly élénk, mint az előző 
betekben, a Salgótarjáni kőszénbánya részvé-
nyek átmeneti nagyobb árcsökkenés után elég 
jól tartott árfolyamon  zárutak. — A többi e 
kategóriába tartozó papírban nem volt emlí-
tésre méltó UzleL 

A sorsjegypiacon a Hazai tákarékpénztári 
sorsjegyek valamivel emelkedtek, konvortált 

•) E rovatban kOzlOtlekért nem vállal felelős, 
ségefc  a szerkesztőség. 

JeUálonor^Jegyek változatlan árfolyamon  ke-
rültek forgalomba.  Némi érdeklődés mutatko-
zott Erzsébet szanatórium sorsjegyek Iránt 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: . . . ,.. 

jnnius 5. jnnins la. 
Magyar hitel részvény . . - 836— 83B-60 
Rimamnrinyi vasmű részvény 7«1"76 763*76 
Magyar cukoripar niszvény 8.970-— »."•>— 
Horvát cukoripari részvény 1.340'— 
Egyealllt izzólámpa részvény . 381'— 
Temeavári szesz részvény 629" 

1.377' — 
367-— 
640.76 

N Y I L T T É R . * ) 
Értesítés. 

Tisztelettel  értesítem  az igeo tisztelt 
revö közönséget,  bogy a Sxvoboda  József-
fele  könyv- és papirkereskedést,  melyet 
egy évvel ezelőtt  átvettem,  a mai naptól 
kezdve  Vállár  L. törvnnyszékileg  bejegy-
zett  cég alatt  fogom  tovább vezetni. 

Egyúttal  kérem  szives jóakaratú  támo-
gatásukat  továbbra is. 

Csíkszereda,  1912. évi junius bó 19-én. 
Vákdr  L., 

künyr-,  papír-,  iVrf-,  rajz- é* httny-
«zrrkerealtedéne  és köHt/fntfom<lájn 

Szám 301-1912. vgrh. 
ÁRVEKÉS1 HIRDETMÉNY. 

Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 590. számú végzése következ-
tében dr. Halász Munó ügyvéd által képviselt 
Weisz Márton és fla  javára 407 K. 87 f. 
a jár. erejéig foganatosított  kielégítési vég-
rehajtás ulján le és felülfoglalt  és 1200 koro-
nára becsült következő iugÓBágok, u. m.: 
italok és hordók nyilvános árverésen eladatnak 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  fenti 
tőkekövetelés, és sz eddig bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedő lakasán Csíkszeredában leendő megtar-
tására 1B12 jonius 24-lkl nap janak dél-
u táni 6 óraja határidőül kitüzetik éo ah-
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg 
jegyzéssel hivatuak meg, hogy az érintett 
iugóságok az 1881. évi LX tc 107. ós 108. §-ni 
érteimében készpénzfizetés  mellett, a legtöb-
bet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi junius hó 
napján. Keresztes Gyula, 

bir. bir, végrehajtó 

Sz. 2t4—1912. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kikü'dött birósági végrehajtó ezen-
nel közhírré teszi, hogy a csikBzeuimártoni kir. 
járásbíróságnak 1911. évi Np. 703—Ü. számú 
végzése folytán  dr. Ady Endre ügyvéd által 
képviselt Bajkó Ferenc alap és dr. Nagy Jenó 
felülfoglaltató  végrehajtatok részére végrehaj-
tást szenvedettek ellen 1000 és 104 korona 
tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielégí-
tési végrehajtás folytán  alperesektől lefoglalt 
éa 1200 koroná:-a becsült ingóságokra a esik-
szentmártoiii kir. járásbíróság 1912. V. 3G-2. 
számú \ érzésével az árvetés elrtnJeltel-
vén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók 
kövits é-e erejéig is, ameonyiben azok tör-
vényes zálogjogot nyertek volna, Bajkó Fe-
rencz körjegyző kászonfeltlzí  lakóa lakásán 
leendó megtartására határidőül 1913. jun ius 
ae ik nap jan d. e. 8 óraja kitüzetik, amikor a 
bíróilag lefoglalt  házibutorok, zongora s egyéb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz-
fizetés  mellett, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz 
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, bogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alulirt ki-
küldöttnél irasban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését  kövei ó 
naptól számíttatik. 

Kelt Csikszeutmárton, 1912. évi junius hó 
12-ik napján. A m b r u s Lajos, 

kir. blr. végrehajtó. 

H1EDETESEK 
olcsó ársE&mitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Szám 1010-1912. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság közhírré 
teszi, hogy a Csikszentgyörgy község 
tulajdonát képelő .Benesd" nevQ erdő-
részben a szél által kidöntött és kitört 
összesen 1039 drb. 12—20 méter hosz-
szu és 438 köbmétert kitevő haszonfenyő-
fák  az 1912. évi jonius hó 20-án 
délelőtt 9 órakor Csikszentgyörgy köz-
ség házánál tartandó nyilvános árveré-
sen el fognak  adatni. 

Kikiáltási ár 2860 kor., azaz Kettó-
ezernyolczszázötven korona, mely ösz-
szegnek 10 százaléka az árverés elótt 
bánatpénz gyanánt a községi pénz tár-
nokhoz lefizetendő. 

Kikiáltási áron alul eladás nem tör-
ténik. 

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

Csik-zeutgyörgyön, 1912. junius hó 
2-án. 

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

kBzs. jegyző. kttzs. bíró. 

Szalámi és hentesáruk 
ll magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 fillér,  minden további 
•a hóban 10 fillér  áremeléssel, m 
Vastag ícliér táblás szalonna ára 1 K 60 f. 
Vastag íflat,  és paprikás szalon ua I „ 80 „ 
Kolozsvári húsos szalonna 2 „ — n 
Füstölt éa papr. szelet szalonna 1 n 70 R 
Vadász kolbász sonka húsból 2 „ 20 P 
Nyári szalámi 2 „ — „ 
Száras kolbász . 2 K — f. 
mindennap frissen  készítve kapható 

Theil József  1T'  f f 
Medgyes. (Erdélyben.) 

10— 
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:: A M I K Ó - U T C Á B A N :: 
egy uj kőház, mely áll 4 
szoba, konyha kamarából 

esetleg örök áron 

E L ü D Ó . 
Értekezhetni lehet a tulajdo-
nossal Mikó-utca 12. szám.:: 

LBCjntányosabb bevásárlási forrás 
úgymint: hajlápokban, manükör-
készletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
kolönlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Ncstlé-téle gyermek 

tápllszt, lőlerakata 

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

33— 
COriOODOOOOOOOOOOOOOOÜOOOO 

Van szerencsém nagybeosfl  tudomá-
sára hozni, hogy Kolozsvárott 

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

ügyelnek rendezése; 
Zártkutatmányok és bányn-Jogoattrányok 

megszerzése, természetben való kijelölése és 
térképezése; 

Feltárások Irányítása; 
Bányamnnkálatok: leitáró, elókészltó, fejté-

vágatok, fejtések,  akna- és táró-vágások vál-
lalatszerű végrehajtása; 

Bányák Qzembahelyeióse; 
Bányaberendeiéaek és gépek megválasztá-

sánál tanácsadás; 
Tőrvénynabta felelős  üzemvesstés és üzem-

könyvek ellenőrzése; 
Bányatórképek készítése; 10—52 
Banyaüzletek közvetítése; 
Asrányviaek adományozlatása és védó terü-

leteinek kijelölése; 
Iparvaautak öa utak tervezése, munkálatainak 

vezetése és felügyelete; 
Mid- éa erdöbirtokok felmérése,  térképezése 

és felosztása; 
Szakvéleményezések működésem fdbti  Irányai. 

Kiváló tisztelettel: 
Bálás Jenó oki. bányamérnök 
Kolozsvár, Deák Ferene-u. IS. sz. I. emelet 

2 Van azerenoaóm a n. é. közönség beoses k 
ţ tudomására hozni, hogy r a k t á r o n tartok P 

J FÉRFI-, HÖI- ÍS GY1MC1PÖT 1 

3 a legegyszerűbbtől, alegjobb kivitelig. Gi % 
a legegyszerűbbtől, alegjobb kivitelig. Oyer- . 
mek oipők minden színben, nagy válasatek. B 
Mértékutáni rendelést gyorsan éa pontosan k 
eszkőslők. Kívánatra házhoz la elmegyek. : 

mmm • —m m aaaiive mm vaaaav^vto . 
1 Kérem a nagyérdemű vevő- éa rendelő kő- | 
J aőnség szives pártfogását,  kész szolgálattal k 

M A N D E L I Z I D O R 5 
2 Csikzsereda, Kossuth Lajos-ntoa 09. aa. l P 

XHERCZKA GYULA | 
H villanyszerelési vállalata A 
K Marosvásárhely x 
* Főtér 18. sz. Telefon  352. X 

Csillár, izzólámpa és az összes 2 
szerelési cikkekben nagy raktár, j ţ 
Elvállal minden e szakmába vágó Q 
munkálatokat ugy helyben, mint Q 
vidéken szakszerit kivitelben. Q 

v i s e i B Á & i t t x 
Magyarország és Ausztria részére ^ 
egyedüli képviselet a ,Dim a Q 
Lite" szabályozható izzólámpá- Q 

5 nak (világos és homályos égésre). Q 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradll. 

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

8telid kiszolgálási 
8-50 

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

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

A M E S T E U D A L N O K . 
Cipőm szép és tökéletes, 
Benne járni élvezetes, 
Mert ha cipőt szegzek, varrok, 
Rajt* van 

KAUCSUK SAROK. 
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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, míikő- és cementárugyár. 
Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-ntca 48. szám alatt nagy építési anyagraktárt rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
ileimeinil építési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minöségii. Gipsz staka-
• ir és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi asifalt 
fedéllemei  többféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényel, kizarólagos 
>1adása. Asifalt  elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineuni fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Albeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikak betonból -80—100, 1'20, 150—2 00—3 00 és +00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztó rendszerrel, nagyobb kutnk épitésef, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mttktlépcsök, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetövaluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és ceinontipar-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, Csíkszereda. I 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Bolesch Frigyes kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
kötött aruK, Brassó, Kolostor-utca 20. 

Az újévi idényre megérkezett gyiinyiirii szép választékijai], milieu, Iutii, diváiipárna 
és gobelin képek. 

Xagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka sziivetek, sely-
mek, gvnpjll és gviipiitt liimiliiklum. 

Dus udaszték lérfi.  mii és gy'.T.-k liiirisii.vsikTmii. trikókban ugys/.iiilén férfi  ingek, 
nadrágok, gnllérok, kézi'líik, nynkkemlük és zsebkendőkben. 

KúziiiLliTlkd dünvet mintákkal készségesen szolgál. 30—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

& 1 

Eladó 150 hektóliter bor! 
Tisztán kezelt, mult évi é r m e l l é k i borok, u. m.: 

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 kGlönösen előnyös 
kaszinóknak, szövetkezeteknek és magánosoknak! 

Értekezhetni lehet 
a Csiki Lapok felelős szerkesztőjénél. 

! 

RÍÍDIFMF7 "UGANYQŞ.VIHAR-ÜUKLLIILL BIÍTOSÉSIOOTAUO 
SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

F 7 5 T I F M L J KOLLARIT-bőrlemez 
M â V A i l a i k l E I U knucsuk-kompozicióval, mint fedél-

lemez. 

KOLLARIT-bőrlemez 
mezőgazdasági és gyári épületekre 
a legalkalmasabb. 

KOLLARIT - bőrlemez 
vízhatlan, a legnagyobb viharnak 
cllentáll 

KO L L ARI T-bőrlemezt 
nem kell mázolni s igy fentartási 
költséget nem igényel. 

Kgjedelárusitó: 
NAGYMIHÁLY SÁNDOR épitési 
anyagkereskedő Csíkszeredában, 

Kossuth Lajos-utca 48. sz. 
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A nagyérdemű hölgyközönség beeses figyelmébe! 
Bécsi és hu da posti körutamlxíl hazatérve, szives tudomására hozom a nagyér-
demii hölgy közönségnek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkénvesebb igényeket is kielégítő 

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

F Ü Z Ő K É 5 Z 1 T Ö 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; minden e 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 női kalap divatterme Csíkszeredában, 
16—26 

& & 



6. oldal. C S I K I L A P O K 
26. asám. 

(SÉKJZEMÜ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
. . . . . . . . ral..Jll..l l,IIIKnXaan Anlllot mlinlíAI.tlt A7.ul<R7flrU  Altul Liftnlnn.ni Elvállal ugy épület- mint bútor asztalos munkákat bármily kívánt kivitel 

ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely bíz ablakait 
i 10 nap alatt elkészíti. »"» 

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

anyagot el- és visszaszállítja, 

FT logm-. fali-,  ébreiito- éa uebórák állandóan nagy raktáron. 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, inert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmnnkban topo-
ször fordul  eló, mint bármely inás iparágnál, inert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte es lelkiismeretes 
munkáiára van utulva. Kg) úttal tudatni kivánoin, Iiogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a in. t, veyókflzóoseg 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz veve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szíves partfogast 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

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

46-52 

Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jó étvágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

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

FóraJctdbr C e i l c v á r n a e e y e r é s z é r e : 
Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-léle poharas sör — n a p o n k é n t friss  c s a p o l á s — 
csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(I5i 22 52 
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Értesítési 
Van szerencsém a t. liölgyközönség szives tudomására hozni \ogy a mamzelem 
P á r l s b & n volt tanulmány uton, a honnan február  hó CÍSCjéfl  jött vissza 

SZE ZO NSZE RÜ ÚJDONSÁGOK 
március hó elejétől már raktáron vannak. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. hölgyközönség szives pártfogását  kérvp, maradok kiváló tisztelettel' 

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

45-52 

Vidéki megrendelesek gyorsan es pontosan eszközöltetnek. 
tfrn^tti/m  <nyn> -jt» >n\ -jft  TT>'ÍT\ -nwnv <JT\ /m >»T» 

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

= Alapítási év 1884. 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

65,100,100,300 és G20 liter Űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható paMafozo  üstök. 
100- 400 liter űrtartalom. — Aa u j 
szeszadótörvény elöirásai szerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

Vegytisztítás. 
Női és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj, degenyeg, szurok, tenta, zsir, 
rozsda, kávé stb. foltok  vegytisz-
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 
fáradságot  nem kímélve e szak-
mába teljeseu kiképeztem maga-
mat. Szíves pártfogásukat  kéri 

O t b i a T laeee , 
férfi  szabó és vegytísztitó, Csíkszereda, 

Rák óczi-utca IG. száiu. 5—26 
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Vau Hzerenesém a nagyérdemű kíizíinség tierses Ügyeimét l'elliivni. 
miszei int a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
NYKROKS ftS  KÁIUMTOS ÜZUKTKMHKN 
mimlí'ii  « >y.iikiiiúJ>u  vt'tgö  niiinki'ik  ttlkvs/ilúsrt  u ]i'gj»ngyobh 
gel vállalóin t's uzt cwino* kivitelben. oluaó áruk mellett pontosan elké-
szitein. link táron tartok » nini kornak megíelulö, mindenféle  nagvaágu 
RUGANYOS I) IVÁNOK AT ÉS MATRACOKAT 
az»'11. hogy itt mindenki beszerez he.ss«'. szükségletét ép olv olrső 
árhun, mint hármfly  nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is. Iiogy áiluudúan niktórou túrtok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szives ügyeimét lellii-
vnm üzon körülményre, hogy a kocsik, valamint 
tuimleu e szakba vágó mnukák javítását el-
vállalom. Alagamot a mélyen tisztelt közön-
ség júindululatu pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

13-26 

>11-Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

m Felhívom a figyelmét  a t. bulor- és varrógép vásárló közünségnek, Iiogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levó tota.toroJsat, úgymint: 

E B É P L Ő - , H Á L Ó - , S Z A L O N - É S I R 0 P A I B E R E N P 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 éa rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú riirróy éjiek,  kerékpárok,  ţ/nimiifonnl;  én lemezek,  melyek 
igen jutányos arban es kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vallatok. Varrógépeket 
'21 frttól.  gramafouokat  20 frttól  és kerékpárokat 55 frttól  feunebb  árusítom. 

V A R R Ó G É P E K - , K E R É K P Á R O K - É S G R A t y A F O N O K -
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a lef/jatá-
ni/osabb  árért  eszközlök,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 
VII' »11» Ml/ »11' ^xlfckll»  «11» >11' >)!> ^ 

V I P O R É S T Á R S A C Ő Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I ^ O N 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m.: 

DESZKA, LÉC, PALLÓ ts  ÉPÜLETFÁBAN 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint f ű r é s z p o r 
állán<a.6ajd lca,p£La,tó. 35-52 

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 . 
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Hosszurovó Cement Födélcserép 
L . . 1 - 1 - I Í . . A X . . 1 . . . I » . . L X M M . . A tXAX  _ » - . . . . . . I majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 

J^JJ^j^J*»- Portland cementgyárnál, Kugler és Társai. Brassóban. ^Tr^Sla^ 

Nyomatott Váktr L. könyvnyomdáiban, Ceikaeeredíben, 




