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A székely pénz. 
Irta: László Ojruln. 

A Székelyföld  egy részébea, ahol a 
közelmúlt időkben sQrün történtek és 
történnek erdöealadások, van pénze a 
községeknek, az egyházaknak, a köz-
birtokosságoknak és egyes gazdáknak. 
Sok pénze van Csikvármegye  közönsé 
gének. Ennélfogva  a nagy erdőségek 
tövében lakó székelység nem érzi a 
most duló pénzkrizisL Az apró pénzin-
tézetek nem buknak meg, nem fogynak, 
hanem inkább szaporodnak. 

Szentpéter  egyházmegye  két és fél-
milliós erdóeladásából egy millió koro-
nát a nép között is kiosztanak, hogy 
legyen bővebb pénze a népnek is. Ilyen 
pénzelositogatások napirenden vannak. 
Hull az istenáldás ingyenben, érte még 
csak dolgozni sem kellett. S a nép, az 
istenadta nép (az a rész, amelyiket a 
szerencse megütötte) boldog. Szükségeit 
és inteligenciáját meghaladó vágyai tá-
madnak és jobban siet azokat kielégí-
teni, mintBem a józan számítás megen-
gedné.Kevés helyen gondolnak arra,hogy 
ami most csurrant, az ezután cseppenni 
sem fog. 

A Székelyföldön  a pénzzel most so-
kat lehetne alkotni. El lehetne kezdeni 
a produktív befektetések  sorozatát, 
amely a szerencsé? községek éB csalá-
dok gazdásági fejlődését  messze időre 
biztosítaná B a munkában és a meggaz-
dagodásban erős dinasztiákat nevelne 
amellett, hogy az általános jólétet és 
székely kulturát is föllenditené.  Megle-
hetne alapozni például a produktív gyár 
ipar (az exportra dolgozó deszkagyár-
tás nem állandó, tehát nem produktív 
ipar) sokféle  nemét és az idegenforgal 
mat, vagyis a Székelyföldet  az ismeret-
lenség homályából kiemelő tQrdőQgyet. 
Mindkettőnek megvannak a természetes 
feltételei.  A fa,  a márvány, a kaolin, 
Iiogy csak az értékesebbeket említsem, 
kimeríthetetlen menyiségben állanak ren 
delkezésére a feldolgozó  iparnak. A 
gyógyvizek pedig sehol a világon vi-

szonylag oly kis területen nem buzog-
nak oly bőségben, mint a tájrajzi szép-
ségekben pompázó Székelylöldön. Ezek 
a pénznél is többet érő kincsek nagy-
részben még kihasználatlanul hevernek. 

Én azt gondolom s mindenki, aki-
nek közgazdasági érzéke van, arra gon-
dol most, hogy a Székelyföldre  elkövet-
kezett a régvárt megújhodásnak egy 
olyan korszaka, amit észrevenni köte-
lesség, elmulasztani bDu lenne. Az a 
kérdés azonban, hogy ki kezdje és vigye 
keresztül a kedvező alkalom reálizá-
lását? Könnyű azt mondani, hogy min-
denki, aki megérti és az ügyet akarat-
tal, tudással s esetleg pénzzel is szol-
gálui tudja. Könnyű áttolni a kormányra, 
vagy közigazgatásra, vagy más intéz-
ményre és könnyU leszidni a székelye-
ket a sárga földig.  Am az a bökkenő, 
hogy az a mindenki nem egy (és ezt 
tudni kell) s az a mindenki vagy nem 
gondolkozik a kérdésről, vagy lia gon-
dolkozik, nem egyértelmüleg fogja  tel 
a dolgokat. Ide be kell törnie valakinek, 
hogy meglegyen az a vahuii, amire azt 
fogják  mondani: „én is ezt akartam' 
s aki után glédába áll a nagy „min-
denki". 

Hogy ez a valaki nem lehet más, 
mint a pénzzel bánni tudó és a vállal-
kozások iránt felelősségénél  fogva  is 
bizalmat keltő intézmény, az magától 
értetődik. Ez-esetben az crdélyréazi pénz-
intézetek szövetségére tartozik a tes-
pedő közéletnek jótékony felforgatása, 
arra az intézményre, amely, ha vállal' 
kozott, valamire, akkor arra vállalko 
zott, hogy a nemzetiségeknek pénzinté-
zeteik révén vérszemre kapott előnyo-
múlását magyar részen ellensúlyozza. 
No hát a Székelyföldön  most tere nyílt 
a hálás közszereplésre. Fogja föl  a szét-
kallódó székely pénzt és kösse le állan-
dóan gyümölcsöző és álfondóau  növe-
kedő tökének. Erre a székely pénzre 
vigyázzon, erősen vigyázzon. 

A lehetőség meg van reá, nyerje 
meg az eszmének a székely pénzek for-
rásában élő pénzintézeteket, szerelje fel 

azokat kivihető reális tervekkel, lássa 
el esetröl-esetre az illető üzletáguak 
megfelelő  szakemberekkel é*  a dulog 
menni fog,  mihelyt az elsó vállalkozás-
nak sikere lesz. Menüi fog,  mert a szé-
kely intelligens és elég élelmes arra, 
hogy a kézenfekvő  előnyöket javára 
fordítsa.  Amióta vasútja van s amióta 
pénze is vau, keresi a liuladúsbau való 
érvényesülését. Még nem ismeri, de érzi 
az ipar nagyjelentóségét a csak éppen 
példaadás hell, hogy bizalma is szárnyat 
kapjon. 

Hogyha a szövetség a magyar pénz-
intézetek sokat hibáztatott és sokat ócsá-
rolt ósdi szellemével való szakítást Er-
délybeu megkezdi, hogyha lát, érez és 
megfogja  a kedvező alkalmakat, ahul 
éri, a gyakorlat mezején is, akkor mel-
léje áll a most szunnyadó mindenki a 
nagy erejével és uem engedi meg-
táutorodui az uj életett támasztó mun-
kájában. 

Csiki székely festőiskola. 
(P.) A modem élet forgatagában 

ma-holuap elvesz a magyar nemzeti sa-
játosság. Rohanva rohanuuk előre min 
den teren. Fejlődésünk azonban nem 
tart helyes lépést. Az irodalom, a fes-
tészet meghaladja más kuliurális hala 
dásunk fokát.  Gazdasági életünk pedig 
csak hátul kullog nemzeti életünk té 
nyezói között. Kevesen vagyunk ahhoz, 
hogy minden téren egyszerre és egy-
forma  erővel lépjünk tei. Iunen áll elé 
aztán az a nagy egyenetlenség, mely 
észlelhető például manapság az anal-
fabéták  uagy százaléka es a magyar 
festőművészet  európai sikerei között. 

E rikító ellentetet csökkentenünk 
kell. Közoktatásügyünk hathatós fejlesz 
tésével egyrészt, másrészt képzőművé-
szeteink irányának a nemzeti karakter 
felé  való eltolásaival. Képzőművésze-
tünk iráuya ma már annyira modern, 
hogy már már nélkülözi a faji  sajátos-
ságokat. Az általános művészit — pedig 
csak nemzeti jellegünk kidotnboritásá-

val érhetjük el. Enyhítő momentum — 
hát' Istenuek elég erős — Szinnyey 
Mcrze  Púinak  az utolsó öt évben való 
tUueményes gloriflkációja.  Benne a ma-
gyar lélek, a magyar gondolat, tájék 
oly fenségesen  testesül meg, hogy ala-
pos reményűnk lehet rá, hogy hatása 
művészet történetünkben maradandó 
lesz. Gondolkodóba kell, hogy ejtse si-
kere az ultra modern művészeinket. 

De felvetjük  a kérdést, elég-e össze-
tett kezekkel várnunk nekünk széke-
lyeknek a nemzeti stylus kialakulását? 
Nem  kell  e e harcba belevinnünk  faji 
tulajdonságunkat,  energiánkat,  tiszta 
reális  látásunkat  ? Népművészeti  kin-
csekben oly gazdag  Székelyföld,  ne 
lehetne  hatással  a magyar képzőmű-
vészetekre  ? 

A művészetek fejlődése  szabad. Nin-
csen időhöz, aem helyhez kötve, csupán 
a művészhez. De a művész időhöz és 
helyhez kötött. A cinquecentó művé-
szete, Róma, vagy Firenze földje  el-
határozóan, befolyásolták  a művészt. 
Más idők és más helyek más és más 
művészeti irányoknak kedveznek. A mai 
magyar művészet eróueu táplálkozik 
Münchenből, Párisból és Berlinbél. De 
már hazai taliijon is gyökeret vert és 
hatását erősen órvéuyesiti a Nagybá-
nyai, Göd'illűi  és  Kecskeméti  festőis-
kola. 

Hogy művészetünknek honi gyöke-
reit megerősítsük, és a székely nép-
művészet az őt méltón megillető helyét 
ellogialja, fel  kell állitauunk a .Csiki 
székely  testőiskolát 

Csikvármegye  alispánjának ez idei 
jelentéséből olvassuk, hô y vármegyénk 
jövőben — a befolyó  erdőeladAsok ré-
vén — hathatósabban kiveheti majd 
iészét kulturális haladásunkban. Nos 
hát u kulturális programmban mindjárt 
első  helyen szerepelni  kell  a „Csiki 
székely  festőiskoládnak  is. A vármegye 
eddig is ösztöndíjjal segítette művészi 
hajlandóságú fiait.  Nagy  István,  Sik-
lódy  Lőrinc,  Szopos Sándor  és  Márton 
Ferenc  vették igénybe ösztöndijait. De 

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

A fin  mondta: „Óta jöjj el velem, 
Hol minden zugban boldogság terem; 
Kicsiny falu  akácos házikója: 
Annak leszünk mi boldog vig lakója I" 

Felelt a lány: .Parancs nekem szavadI 
Ott is lesz, nemde, konó, asnr, divat?" 
„Az nem, — de lesznek erdók, süld hegyek I" 
És ssólott a lány: .Akkor nem megyek . . 

Bella Miklós. 

Májas-Nagy Gyirgy iskolát látogaL 
Irta: Földes  Zoltán. 

Légből kapott, tendeneióinsferditmény,  hogy 
Májas-Nagy György, a feneki,  gondnoksági tag, 
nem_ volna képes iskolát látogatni. 

Ó igen, látogatott. Még pedig május bó 
4-én is. 

Felvette legOnnepisebb cedeléjét, megfagy-
gyazta bajuszát és arcán drákói szigor honolt. 
Ugyanis imponálni akart nemcsak a gyerme-
keknek, hanem annak az izzó — — tanító-
nak is. 

Májas-Nagy György, „fenéki*  azonban mi-
előtt elindult, megkérdezte — biztosság oká-
ért — a feleségé  tói, hogy: 

fcfciST* M1 Mi to "o°k én? 

— Te, vén krokogyélusl Hát nem tudod, 
hogy iskolaszékek csak a felemezeti  eskolákuál 
vadnak. 

— Tyüh, az ám 1 Ez p'eg nem felemezeti. 
— Gondnokság kelmed, hallja-e? 
— Igen. Na, igen. Ka gondnokság vagyok. 

Szólt György ur röstöllködve, miközben írott 
pálcáját elókeló gesztussal hóna alá csapta. Éa 
elment. 

Erzsi néni sokáig nézett utána 1 
— Derék ember ez az én emberem. Meg-

siökteti, he- he- he-, azt a varasbeka tanyitót... 
De hát nem árt neki, mert mulasztásért meg-
büntettette a kisbiróvai, Lackó ecsóméket... 
Qyurka ahajt eligazítsa. 

8 azzal befordult  a konyhába és rágyújtott 
a nótára, miközben grandezzával keverte a 
moslékot. 

Májas-Nagy György éppen akkor sodorintott 
egyet a bajuszán és akart belépni az iskola 
küszöbén, mikor ouhon Erzsi asszony igy só-
hajtott föl: 

— Bár csak méltósággal gondnokolna az 
én szép uram a tanitó eranyában ? 

Ez a jókívánság bizonuyal nem volt az oka 
annak a váratlan balesetnek, bogy Gyurka 
megbotlott a küszöbön és hanyatvagódott a 
tanteremben. A nebulók sivalkodtak, egyré-
szük hatalmas kacajban tört ki. Sót még az a 
i r á n y a t a n i t ó s e m t u d t a leplezni 
jókedvet, midőn udvarias készseggel felemelte 
a földről  — a bácsi cseréppipaját, mely az 
esés következtében a padok közé lendtllt. 

— No nem bej, Májas bácsi. Megütötte-e 
magát?... Meggyógyul, kinövi. Mondta a taa-

terem tejhutalmu kormányzója, miközben kezet 
ny lytott a szerepebol kiesett „gondnokságnak." 

György köhögött, iimgetett, s előadta, hogy 
a végett jött, mely szerint nemiueinU raszbeu 
a tanítás belső mikéntjet megvizsgálja. 

— Amennyiben az ütusitás keretében mo-
zog, ssivuseu állok rendelkezésre iskolámmal, 
oövendekeimmel. Mondta komolyan a tanitó, 
miközben az öreget hellyel kinália meg. 

Májas-Nagy György fészkelődött  a helyén 
és addig, addíj fészkelődött,  hogy inagáboz 
tért es botrányosabb lett. 

— Fiacskám, szólt oda egy gyereknek, 
mond meg nekem : mi tarcsa a világot, ég-e, 
fóld-e  vagy... 

— Gondnoksági hoazpitáns ur, bocsánat I — 
Szólt a tanító. Az Utasítás szabályai ezt ki-
zárják, hogy öa — — 

— Mit zárnak ki? Vágott bele Májas-Nagy 
György lelkesen. Az Utasítás uem zárhassa ki 
a vllag tanyittasát. Ugy látszik, a tanulók nem 
tudjak s azélt kertel. Holott a debrecepyi 
Csudamondó Merkurinsz Kalengyáriuui is elé-
adja, hogy: .mindnyájunknak tudnunk kell 
peniglen, bogy ami áldott földünket  tekenyős-
bekak hordozzák, s ha ez pezderkedik, előáll 
a kakas-strófa." 

— Talán katasztrófa,  bácsi. He-he-he? 
— Igenis: kakas-strófa  I Mert a kakas, ha 

a veszedelmet érez, egy strófát  kukorékol... 
Szólt Májas ur öahitten es diadalmasan nézett 
szét maga körül. 

— No, de már most elég legyen a tréfá-
ból, bácsi. Itt iskolában vagyunk I — Mondotta 
a tanító fejcsóválva. 

— Mit mouil ? — Dörgött Májas de Fenek. 
Jogaraimat nem eugedem I Éu azért jöttem, 
hogy az tanyittáa mibenlétének belső foga-
natját végig gondnokoljam. 

— De, édes uram 1 
— Nein vagyok én magának édes ura, 

hanem éu vagyok, ogy gonduokság, érti? --
Hördült fel  a falu  esze. 

— Nohát: tisztelt gondolázó ur, ön téved, 
amikor azt hiszi, hogy joga van a gyermeke-
ket vizsgáztatni. Az Utasítás erre nem ad ha-
talmat. Bocsánat, ez igy vau I — Szólt a ta-
nitó, s a vonatkozó paragrafusokra  nyitva a 
miniszteri .Utasitás'-t, MájaB Gyötgy elé he-
lyezte. Véletlenül azonban ugy, hogy a betűk 
nem voltak szemben falu  bölcsével. Amit bi-
zony őkegyelme nein vett észre, s a nagyhe-
venyében fölcsapott  okuláréval tudákosan 
kémlelte a sorokat. Az az, hogy nem is 
tudta észrevenni, amint az alábbiakból nyil-
ván kitetszik. 

— De kérem, kérem, mélyen tisztelt fő-
gondolás . ur. Hisz ön megfordítva  tartja a 
könyvet I 

— Mit ? — Mordult a tanítóra Májas, de 
Fenek. Auuak is maga az oka. Mért nem adta 
ugy a kezembe ahogy kell... Gaz kölykei I 
Ne kacagjatok. Rajtam kacagtok? No várja-
tok mert — — 

— Bácsi, lassabban I Szólalt föl  a tanitó, 
s megfogta  az öreg fölemelt  kezét. — Feri, 
mit nevetsz? 

Egy kis selyp fiúcska  állott föl: 
— Azt hittük, hogy a bácsi nem tud ol-

vaszni... Med osztáu, a báci azt szem tudja, 
hogy a fdld  kejek... ész, ész, hogy fqjof,. 
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es ösrtflndijak  csak épen arra voltak 
elegendők, hogy a legkezdetlegesebb 
kiképzést megadják — és aitán as 
akadémia elvéglése útin — mikor leg-
inkább lettek volna rá utalva — elen-
gedje őket — kenyeret keresni. B rend-
szer, az össtöndijasás, kudarcot vallott. 
Ha legválságosabb időben ninos aki tá-
mogassa a kezdő művészt, elposványo-
sodik — és megtOrt ambícióval vissza-
vonul. 

Pedig mint említettük, nemzeti mű-
vészetünknek szüksége van egészséges 
levegőből táplálkosó segítő csapatokra. 
És e nemzedéket  itthon  nekünk kell 
felnevelnünk.  Egészen a nagybányai 
vagy kecskeméti  mintára. Építsen a 
vármegye négy-őt családi házat Tele-
pítsen ide festőművészeket,  kik ingyen 
lakást és minden tanítvány után bizo-
nyos évi járadékot kapnak. Esek fel-
keresik festői  szépségű helyeinket, a 
Hargita,  a Szent  Anna-, Gyilkos-tó, 
békési  szoros szépségeit és széles k őr-
ben ismertté teszik. Fel kell fedezniők 
az ország elótt szépségeinket. Lesz ak-
kor idegen forgalmunk.  És jótékony 
hatása less ennek a lakosságra. A mű-
vészet, a nép szeretetét kelti fel  ben 
nűnk. Nagybányának tiz év alatt nem-
csak kffllső  képét, de erkölcseit is át-
alakították a mesterek. 

Éi gondoljuk el miiyen űrömmel 
fogadnák  a tárlaton a .székely  isko-
lát"  ! Milyen Örömmel olvasnók festő-
ink sikereit. Mekkora lenne az érdek-
lődés a művészetek iránt, ha közöttünk 
járnának, belőlünk táplálkoznának mű-
vészeink I 

Milyen megnyugvással gyűjthetnék 
össze a székely művészeket — ottho-
nunkban és gondtalan megélhetéssel 
biztosítanak as 0 szárnyalásukat. Igen, 
es méltó munka volna a tradícióihoz 
ragaszkodó székeiységhez. 

As épilö művészetben a legújabban 
már érvényesülnek a székely formák. 
Két fiatal  építészünk lelkes buzgalom-
mal töri az utat. A budapesti állatkert 
pavillonjai közül nem egynek van szé-
kely typusa. A sepsiszentgyörgyi szé-
kely nemzeti muzeum egészen ilyen 
modorban épül. A székelyföldi  kiren-
deltség akciójába bevonta és lelkesen 
felkarolja  ezt az épitési irányt. Teplo 
mot, iskolát, gazdakört, ólakat építenek 
székely modorban. 

Az építésiét után ilyen stylust fog-
nak követni a d;korativ díszítések. 
Ezeknek feldolgozójuk,  előkészítőjük, 
propagálójuk lehetne a .Csiki  székely 
festőiskola".  Ha Csikv&rmegye  meg-
előzi ennek felállításával,  a Székelyföld 
más helyeit — akkor az ő nevéhez és 
munkásságához fog  fűződni  az a siker 

A tanító kiszabta a gyerek büntetését. ÉH 
most gondolt egyet: 

— FAgondolás ur! Szíveskedjék távozása 
előtt látogatását bejegyezni! 

— Ké-ké-ké-re-em I — Hebegte Hájas ur, 
hirtelen eltávozva. Fá-fá-fáj  a kezem. 

— Pedig muBzáj. Mert az Utasítás igy pa-
rancsolja. 200 korona pénzbltság terhe mellett I 

— Jézus, szent Úristen I — riadt fél  a mi 
emberünk ijedten. Tanitó ar, el-elkűldöm a 
le-leányomat: ő majd be-be irja!... 

— Nem lehet. Jrja be magal — Sarkalta 
a tanitó a szerencsétlen embert. Ni, ínég meg-
jegyzést ia tehet, mint Balaton-Heptikás Mi-
hály, aki ezt irta be: .Meg foltam  ellégedve. 
Tanyitó igen célarányosan kötelmez". 

Májas-Nagy György uram, a „fenéki*,  meg-
törten nézett kínzójára, mintha kegyelmet kért 
volna. Végül ia erét vett magán és odasúgta 
a tanítónak: 

— Tanitó ur I Hát csakugyan megbüntet-
nek, ha nem írom alá a naplót? 

— Nein tudok írni, — nyögte ki a bol-
dogtalan és félájultan  hanyatlott el -a széken 
Tanyité ur, — suttogta, — kegyeimezzeni 
Két szép kappanyom van, elküldöm magának. 
Egy szép Bajtfal  is tisztességet, teszek arányá-
ban, csak — hallgasson)... És ugy tekinge-
tett a jókedvű tanítóra, mint egy szelid ga-
lambocska, amikor a kést a nyakára teszik. 

— Soha, soha többet I.. 
Májas-Nagy György és a felesége  egymás 

bajának estek... A rettenetes ordítozásból ki-
csendült az asszony sápitoaása. 

— No, vén lator, jól kl gondnokoltad ma-
gadat I... Jaj, a hátam I... jaj... Két szép 
drága kappanyom; jaj, Jaj I... 
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és a sikerek utján a hatás, melyet a „Csiki 
székely  festőiskola"  nemceti művé-
szetünkre gyakorolni fog.  Vájjon nem 
innen kerűlne-e ki majd a jövő Szín 
nyey Merze  Pál-ja,  ki nehezebb idők-
ben, erősebb ellenfelekkel  szemben 
fogja  diadalra segíteni a magyar faj 
diadalát. 

NYILTTÉR.*) 
Értesítés. 

Tisztelettel  értesíteni  ez igen tisztelt 
verő  közönséget,  bogy a Sxvoboda  József-
féle  könyv- és papirkereskedést,  melyet 
egy évvel ezelőtt  átvettem,  a mai naptól 
kezdve  Vákár  L. törvényszékileg  bejegy-
zett  cég alatt  fogom  tovább vezetni. 

Egyúttal  kérem  szives jóakaratú  támo-
gatásukat  továbbra is. 

Csíkszereda,  1912. évi junius Aí -J8-én. 
Vákár  L., 

könftr-,  papír-,  irvrttjz-  fn  huny-
nzerkereakrdftte  t-s küi<i/niyuntií:ijti. 

•) £ rovatban közlttttekért nem vállal felelős-
séget a szerkesztAség. 

Majláth püspök köszönete. 
A püspöki nagybizottmány gróf  Maj-

láth Gusztáv Károly erdélyi püspököt 
püspöksége 15 és papsága 25 éves év-
fordulója  alkalmával, ragaszkodása és sze-
retetének kifejezése  mellett, őszinte öl öm-
mel üdvözölte. Majláth püspök a nagy-
bizottmány jókívánságait meleghangú le-
iratban köszönte meg, melyet Mikó Bá-
lint v. b. t. t.-hoz, mint a nagybizottmány 
elnökéhez intézett. A levél a következő: 

Nagyméltóságú 
Mikó  Bálint 

rulóxiíytt»  hrhö titkon  tnnâe*ox urniţi-, utint tt pün/tüki 
ittti/ţ/l*izuttiitâity  elnökinek 

V«ik»:etftta. 
Kegyelmes  Uram! 

Őszinte köszönettel  vettem Nagymél-
tóságodnak  s a vezetése alatt  álló  nagybi-
zottmánynak  szives jókívánságait,  amelyek-
kel  püspökségem  15 s papságom 25 éves 
évfordulója  alkalmával  felkeresett. 

Hálatelt  szívvel  gondolok  Isten  irántam 
való jósagára, mely ez időt  munkájában 
eltöltenem  engedte. 

Munkámnak  meg voltak  az örömei, de 
mindezek  közt  elsó helyet foglalta  el annak 
látása, bogy a legszentebb  célra irányuló 
törekvéseimet  mások is megértik,  átérzik 
s örömmel sietnek  igénytelenségem  segít-
ségére. 

És bogy érzéseimnek  és gondolataim-
nak nem kellett  lelkemben  elsorvadjanak, 
nem kellett  szépen megálmodott,  de  soha 
el nem érhető  ideálokká  váljanak,  hanem 
átültethettem  azokat  az emberek  lelkébe. 
Isten  kegyelme  után törekvéseimet  megértő 
munkatarsaimnak  köszönhetem. 

Nagyméltóságod  s a vezetése alatt  álló 
nagy bizottmány első  helyet foglalta  ezek 
között,  nemcsak hivatalos ténykedéseivel, 
hanem egész életével  is. 

E segítségért  s irántami szeretetokért, 
melynek  nyilvánítását  szerencsés valék 
most is érezni, fogadják  őszinte  köszönete 
met azzal a kéréssel,  bogy támogatásukkal 
és szeretetükkel  továbbra is ajándékozza-
nak meg. 

Fogadja  Nagyméltóságod  kiváló  tiszte-
letem őszinte  nyilvánítását. 

Gyulafehérvárt,  1912. évi junius hó 8-án. 
Majláth, 

erdélyi  püspök. 

Ég a tetű! 
(U.)  A' mai nap megszólal Erdély halálha-

rangja, felhangzik  a Székelyföldön,'  a székely 
birtokok halálhörgése. Karánsebesen ölelkezik 
ma ÖBsze a szebeni Albina, a kolozsvári Eco-
nomul, a temesvári Timteiana, a togarasi Fur-
nica és  a brutális magyar nemzet kebelében 
még szabadon müködö, feltartóztartás  nélkül 
terjeszkedő egyszázhuszonnégy román bank, 
hogy a Solidaritatea által fokozottabb  mérték-
ben gondoskodjanak Erdélynek és a Székely-
földnek  a román faj  részére való meghódítá-
sáról. Bizottságokat fognak  letelepíteni a Szé-
kelyföld  vármegyéiben, hogy ezek közvetítése 
révén a Solidaritatea egyöntetű eljárással, gyors 
tempóban eszközölhesse a birtok vásárokat, 
parcellázásokat és telepítéseket. 

Ennyi a ma nap nevezetessége. Se több, 
se kevesebb, ha hozzá nem számijuk az egy 
pár magyar városban fel-fel  dübörgő léha poli-
tikai rikoltolásokat, gasemberezeseket 

Felkorbácsolódík az emberben minden szen-
vedély tüze és vé- lepi e t az arcot, mikor az 
ország területén a legnagyobb nyilvánossággal 
mer fellépni  egy megtűrt aepfqj  B fellepésében 
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olyan intézkedéseket tesz, oly szövetséget 
köt, mely a magyarság nemzeti életével 
homlokegyenest ellenkezik, sfii  lassú, de biz-
tosan bekövetkező csúf  letörését célozza, mun-
kálja. 

A nemzetiségi pénzintézetek eddigi szét-
Hzórt működései már 160.000 kat. hold erdélyi, 
legnagyobb részt székely földbirtokot  búztak 
ki észrevétlenül, vakondok munkával a szé-
kelység lába alól, s lett a birtokok gazdáiból 
oláhchismatikua, amerikai gyári munkás, itt 
benn pedig ezek helyén egy csendesen terjesz-
kedő, gazdagodó román gyttrU és több száz 
romái virágzó gyarmat. Ott elohásodó Bzékely, 
itt rálunk elohásodó ragyar, ott megvetett és 
nemzeti törvények alá kényszeri tptt, chismatí-
kussá vedlett székely pária, itt nálunk assimilá-
lódáa alatt álló, behódoló, magyar érzelmeiből, 
nemzeti öltözetéből kivetkező magyar napszá-
moB, székely jobbágy, — a nemzetiségi pénz-
intézetek munkájának eredménye. Ott tartunk 
már, bogy nemcsak az SIBÓ néposztály, de in-
telligens, tanult magyar ifjak  veszik fel  az 
oláh nemzeti viseletet és nyelvet, hisz a na-
pokban olvastuk, bogy a nagyváradi renegát 
magyar érettségizett ifjak,  kik nemsokára a 
magyar államtól kapnak busás fizetést,  romá-
nul irták a csoportkép alá neveiket s azok 
a tanárok, kik a magyar állam péozét élvezik, 
tüntetnek az Alexandra Fekete, Ambrisiu 
Szabó, Oeorgiu Sánthó, Julius Tatár ne-
veikkel. 

És a moloch nem lakott jól. Amit külön-
kUlöo, de nemzeti célegység tudatában müvei-
tek s a magyar nemzeti élet kárára elég szem-
beötlő módon végrehajtottak, azt ma, a végze-
tes politikai párttuaák korában, szövetség kö-
tésael (okozni kívánják ós egyeiaült erővel jön-
nek a székelység ellen, nem fegyverrel,  de 
nemzetiségi birtokpolitikával, hogy ezt a ke-
vés magyar földet,  amely nekünk kegyeret ád, 
táplál, ruház s majd haló porunkban eltakar, 
kivegyék kezünkből, nyomorult földönfutókká 
tegyenek bennünket, bogy ne csak kenye-
rünket húzzák ki szájunkból, de még az 
se legyen, hová majd eltemessenek. Eddig 
jutottunk I 

A halálharang csilingelőse, a székely bir-
tokok halálhörgése nem rázza meg a nemze-
tet. A politikai zűrzavarban fejjel  mennek egy-
másnak vezető embereink, mi pedig kiabálunk, 
rikoltozunk ée nagyokat eszünk-iszunk a haza-
fiság  szentséges nevében; egyiket felemeljük 
tündöklő csillagnak a közvélemény magasztos 
elvével, másikot sárba tiporjuk, megfosztjuk 
emberi mivoltától, becsületétől a hazafiság  fel-
forrt  hevében B nem vagyunk képesek a tom-
bol» szenvedélyek közepette a felismerésre,  a 
helyzet komoly megitélesére akkor Be, mikor 
kigyulad fejünk  felett  békétlenséggel tele haj-
lékunk. 

Amíg a román nemzeti törekvések a magyar 
azupremáciát és nemzeti életünket tönkretet-
ték, itt a bérces Erdélyben, addig mi öntuda 
tosan, büszke daccal forgatjuk  fel  nyugodt 
nemzeti életünket s maguk a magyar pénzinté-
zetek is ahelyett, hogy a hétfői  országOB kong-
resszuson modus vivendit kerestek volna a jel-
zálog, illetőleg reálhitel ÓB személyhitel össze-
egyeztetésére és olyatén való nyújtására, mit 
a nemzetiségi bankok példája mutat, midőn a 
reálhitel nyújtásánál nemcsak a fekvő  birtok 
50—60 százalékát, de az egész értéket — fi-
gyelemmel a termelés, felszerelés  és személy-
hitel értékére — nyújtják, továbbra is az ed-
digi bürokratikus kezelés éa üzleti irányzat ne-
velésével, biz'ositásával, a társaság és a rész-
vényesek közötti jogviszony szabályozásával 
foglalkoznak. 

Szomorú dolog, de ugy van, hogy a magyar 
pénzintézetek gyakorlata, szabályokhoz kötött 
eljárása nem igazolja a nemzeti védelmet, 
mert a beruházásra Bzánt hitel és a fogyasz-
tás kielégítésére szolgáló adatosságot megkü-
lönböztetvén, kényszeríti az adóst a hitei rniud 
két fajának  igénybe vételére, akkor, midőn a 
a nemzetiségi pénzintézetek a jelzálog és sze-
mélyi hitelt kapcsolt formában  alkalmazzák s 
igy tömérdek magyar birtok uráivá lesznek. 
Ketségtelen, hogy az utóbbi idők szükségszerű 
kérdéBei a magyar pénzintézetek eddigi állás-
pontját megváltozásra birták B haladást látunk 
a magyar földbirtok  politika felé,  azonban még 
nagyon távol állunk attól, hogy a teljes erővel 
előre nyomuló nemzetiségi birtokpolitikával si-
keresen megküzdeni képesek volnának. 

A védelmi harc első lépései a pénzinté-
zeteket illeti. A mai uap megalakuló Solidari-
tatea ő rájuk nehezedik első sorban. Ha ennek 
a magyar ellenes szövetségnek további közö-
nyös magatartásukkal utat nyitanak, az a ma-
gyar pénzintézetek rovására lesz jegyezve. A 
pénzintézetek törekvéseinek támogatására meg 
kell mozduljanak a székelyföldi  vármegyék, 
gazdasági, közmüvelédősU egyletek s maga az 
egész társadalom, mivel ütött a tizenkettedik 
óra. A közelgő veszély arra iot, bogy szakít-
suk a pártusákkal, az áldatlan politikai szél-
malom harccal, s az egymás ellen köszörült 
fegyvert  egymás létérdekeiért közös védelemre 
használjuk fel.  Nem szabad ennek az évnek 
elrepülni anélkül felettünk,-  hogy a székely-
földi  vármegyék s a székelyseg színe-java, 
pénzintézeteinek, közgadaságiés kulturális egye-
sületeinek vezetői össze ne jöjjenek. Megkell 
keresni a magyar földbirtok  pusztulását gátló 
eszközöket, fel  kell rázni ugy a kormányt, mint 
a tö. vényhozást a „véuslem támogatására. A 
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karánsebesl harci tervvel, a nemzetiségi föld-
birtok politikával szemben magyar földbirtok 
politikával és az egész székelység talpraállitá-
sával kell felelni. 

A mulasztás, a közöny, a további politikai 
riadozás bUn önmagunk és nemzetünkkel szem-
ben, itt szervezkedni és cselekedni kell, még 
pedig gyorsan — ba nem akarunk őrlő férgek 
miatt szégyenletes halált halni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ktneveaések. A vármegye alispánja 

Szentgyörgyi Rózsika és Bálint Margit díjta-
lan iroda gyakornokokat dijn>kokká nevezte ki 
és szolgálattételre beosztotta előbbit a gyer-
gyótölgyesi, utóbbit a szépvízi járásba. 

— Aa Árva és Szeretethág ülése. Az 
Árva- és Szeretelház igazgató-választmánya 
Birtha JózBef  árvaszéki elnök elnöklete mel-
lett .folyó  bó 24-én ülést tartott. Az ülés tárgya 
az Árva- és Szeretetház céljaira Caiksoiulyón 
megvásárolt épületek átalakítási pótköltségve-
tésének megállapítása volt. As átalakítások 
Összegek mintegy 60,000 koronát igényelnek, 
mely költségvetést az igazgató-választmány 
végleg megállapított és elfogadott.  A manká-
latokboz azonnal hozzá kezdenek és az inté-
zet folyó  évi szeptember elején ünnepélyesen 
átadható lesz hivatásának. 

— Kinevezés. A marosvásárhelyi kir. 
ítélőtábla elnöke dr. Sipos Lázár közig, gya-
kornokot a tábla kerületébe dijas jóggyakor-
noknak nevezte ki és beusztotta a gyergyó-
szentmíklósí járásbírósághoz. 

— Uj pénzintézet Csíkban. Csikszent-
györgyi takarékpénztár rt. cég alatt uj pénz-
intézet alakult C s i k s z e n t g y ö r g y köz-
ségben 40.000 K alaptőkével (400 drb. 100 
K-ás részvény), Igazgatóság: Hpdor Jakab, 
Kabdebó Ferenc, FiiatÖB Sándor, Élthes Károly 
csikszeotgyöwi éa Márdirosz Kristóf  gyeigyó-
szentmiklósi lakósok. 

— Tízéves találkoaó. Folyó hó 22-én, 
szombaton tartották meg tíz éves találkozóju-
kat az 1902-ben a csiksomlyói róm. kath. fő-
gimnáziumban végzett ifjak.  A találkozón meg-
jelentek Zonda Gergely kir. járásbiróságl 
jegyző (Szászrégen), Baczony István ináv. 
fogalmazó  (Brassó), dr. Fejér István ügyvéd 
(Csíkszereda), Domokos Sándor szolgabíró 
(Csíkszereda), Orbán Mihály adóhivatali tiszt 
(Csíkszereda), dr. Székely Jenő m. kir. hon-
véd ezredorvos (.Csíkszereda), Borcsa Gergely 
főgimnáziumi  tanár (Csíkszereda), dr. Élthes 
Gyula vm. II. aljegyző (Cdkszereda), Tóth 
László közBégi jegyző (Csikszenttainás). Egy-
begyűltek tisztelegtek Fái Gábor ny. főgim-
náziumi igazgató, kir. tanácsos, Jakab Antal 
és Csató János tanáraiknál, táviratilag üdvö-
zölték Bálint György volt osztályfőnöküket, 
Balog József,  dr. Balló István és dr. Wa9ÍI-
kievicz Viktor volt tanáraikat. Meleghangú 
üdvözlő táviratot küldöttek gróf  Majláth Gusz-
táv Károly erdélyi püspöknek. A délelőtt fo-
lyamán a csiksomlyói nagy templomban misét 
hallgattak az elhunyt tanárokért és osztály-
társért^, könyörgő imát mondott Pál K. János 
zárdafónök.  Tinia Dénes orgona kísérete mel-
lett Orbán Mihály gyönyörű egyházi énekeket 
adott elő. Délben a Kossuth-ban baráti lako-
mára ültek össze az osztálytársak, melyen a 
volt tanárok közül Csató János jelent meg. 
Egybegyűltek megnézték a helybeli uj főgim-
náziumot Kassay Lajos, Csató János és Bor-
csa Gergely tanárok szíves magyarázó elő-
adásai mellett. Az ebéden felköszöntők  hang-
zottak el gróf  Majláth Gusztáv Károlyra és az 
osztálytársak tanarai, köztük a jelen volt Csató 
Jánosra. A vidám társaság Ígéretet tett a kö-
vetkező tíz évi találkozásra, melynek előké-
szítésére megválasztották elnöknek dr. Élthes 
Gyula vm. aljegyzőt, helyettes elnöknek Do-
mokos Sándor szolgabírót. A találkozásról tá-
volinaradottak elháríthatatlan akadályok mi-
au kimentették távolmaradásukat 

— A központi vá laas tmány Ölése. A 
vármegye központi választmánya folyó  hó 
24-én tartotta ülését Fejér Sándor alispán el-
nöklete mellett Az ülés tárgya az országgyű-
lési képviselő választók 1913. évi ideiglenes 
névjegyzékének összeállítása, illetve a beadott 
észrevételek és felszólamlások  feletti  határo-
zathozatal volt Ennek eredményében az ide-
iglenes névjegyzék összeállittatott, mely folyó 
évi junius 25-től juliuB hó 5-ig tiz napi köz-
szemlére a vármegye kiadóhivatalában tétetik 
ki és az ellen panasszal lehet élni a m. kir. 
Curiához. 
. — CsikBzereda államsegélye. A kép-
viselőház elé szerdán benyújtott, „A városok 
fejlesztéséről"  BZÓIÓ törvényjavaslat szerint 
3.851.000 koronát államsegély óimén a tör-
vényhatósági joggal felruházott  és a rendezett 
tanácsú városok rendelkezésére kell bocsátani. 
Egy-egy város részére biztosított évi állam-
segélyt a belügyminiszter az illetékes állam-
pénztárnál (királyi adóhivatalnál) közvetlenül 
az állami költségvetésről szóló törvénynek, 
illetőleg a felhatalmazási  törvénynek, (indem-
nity) törvényerőre emelkedése után egy ősz-
szegben utalványozza ki. A törvény kiegészítő 
rarót alkotó melléklet szerint Csíkszereda 
13,000, GyergyAszentmiklés 16,000 korona ál-
lamsegélyt fog  kapni. 
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— Csikaaeródáo át Konatan Un áp olylg. 
A magyar Automobil Klub által rendezett au-
tomobil turavereeny résztvevői — amint hi-
liil adtuk — folyó  bó 30-án robognak át 
nyergyó felöl  Csíkszeredán. A nagyszabású 
nemzetközi túraverseny Iránt rendkívül nagy 
érdeklődés nyilvánult meg egész Európában, 
.út beneveztek a versenyre Amerikából is. 
lobben. artesüléeünk szerint Csikvármegyében 
:i versenyzőket Gyergyóezentmiklós és Csík-
szereda város részéről a polgármesterek, 
utóbbinál F e j é r Sándor alispán is, és a 
tanács, Tusnád fürdő  részérói — hol éjjeli 
s/állasuk ia lesz — Bartalis Ágoston főszol-
gabíró é* fürdőblztos,  valamint a lürdó-igaz-
aatóság fogja  fogadni.  A versenyt rendező 
automobil klnb az ünnepélyesebb és nagyobb 
szabású fogadtatások  mellőzését kérte, a ver-
seny időbeli programmjának lietarthatása vé-
gett A versenyzők fogadására  Kolozsvár vá-
rosa tett széleskörű előkészületeket. A tura-
utról a belügyminiszter a vármegye főispán-
ját hivatalosan is értesítette. 

— A miniszter köszönete. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Fejér Gerő doktor-
nak, az erdélyi róm. katb. státus előadójának, 
a gyulafehérvári  róm. kath. «nevelőintézet 
javára 1000 korona tőkével tett alapítványáért 
köazönetét nyilvánította. 

— A b í r ó i i g köréből. Az igazságügyi 
miniszter Márton 8áador csikszentmártont kir. 
járásbíróság] jegyzőt önálló működési könel 
ruházta fel. 

— Uj gőnfüréaz  Gyergyószenimikló-
son. Deutsch testvérek székesfehérvári  fake-
reskodócég Gyergyószentmiklóson ISO lóerős 
gózfürészt  állit fel. 

— Tanitók képerik kl as altiszteket. 
A köziiBhadseregnél az eddigi szokástól elté-
róleg, a közös hadügyminiszter az altisztek 
előkészítési tanfolyamának  vezetését a jövőben 
nem tisztekre fogja  bizoi, hanem polgári tani' 
tókra. A tanfolyam  3 hónnpig tart heti 12 órá-
ban és a katonai szaktárgyakat kivéve az ál 
talános közismereteket magában foglaló  anya-
got öleli fel.  Most először történt, hogy a ka-
tonaság kiképzésében a badügymiszter polgári 
tanerőket vesz igénybe. 

— Pap HJhály osendőrezredes meg' 
halt. Csíkban is széles körben ismerték Papp 
Mihály nyugalmazott esendórtfzredest,  aki évek-
kel ezelőtt szolgált Brassóban mint, csendőr-
százados. Azóta elöregedett a volt délceg ka-
tona és az utóbbi időben már nem éppen ka 
tonás lépésekkel rótta a kolozsvári utcákat a 
megrokkant veteráu, a kin nemrég a gyertne-
kesség jelei kezdtek mutatkozni. A mnlt évben 
olyan komoly aggodalmakra adott okot az öreg 
ur állapota, hogy családja, a Baját érdekében, 
a kolozsvári ideggyógyintézetben különítette 
el. Pár hónapi kezelés után javulást észleltek 
az orvosok a betegen s Papp Mihály elhagy-
hatta börtönét, hogy tovább élhesse különc éle-
tét a Rákóci uti Papp Mihály villában, házi-
nyulak és szeretettel felnevelt  fajlynkjai  tár-
saságában. Az öreg katonának a halál junius 
16-án, a hajnali órában kézbesítette a végső 
obsitot s levonult az élet színteréről, a mely-
hez oly fiatalos  vágyakkal ragaszkodott. Ked-
den délután temették el Kolozsvárott nagy rész-
vét mellett. 

— A V. H. O. 8a. győri válazztmá 
nya közgyűlés alkalmából az alábbi köriratot 
küldte szét a tagoknak: Igen tisztelt Kartárs 
Ur! A győri közgyűlésről tisztelettel közöljük 
a következőket: Indulás Budapestről junius 
29-én d. u. 1 óra 40 perckor a bndapest-gráci 
gyorsvonattal, keleti pályaudvar, hanaadik vá-
gány. A V. H. O. Sz. tagjainak fenntartott  ko 
csík állanak rendelkézésükre. Érkezés Győrbe 
4 óra 20 perckor. Győrött a perronon szíves-
kedjenek nevükkel jelölt podgyászaikat a szál-
lodák szerint kirendelt vasúti hordároknak át-
adni. Megérkezés után gyülekezés a sétatéri 
kioszkban, onnan pihenés után a város meg-
tekintése. Amennyiben ez a program változik, 
arról igen t Kartársainkat a megérkezés al-
kalmával éiesitjük. Este a Vigadó kerthelyi-
ségébea fentartott  asztalok állauak a V. 11. 0. 
Sz. tagjainak rendelkezésére. Junius hó 30-an 
reggel a város megtekintése, d. e. 10 órakor 
közgyűlés a városház nagytermében, déli 
órakor társasebéd a Royal-szálló téli kertjében. 
Azokat as igen t Kartárs arakat, akik a tár-
Bas ebédre nem jelentkeztek, de azon részt-
venni kívánnak, kéljük, ho^y erről a győri vá-
lasztmányt junius hó 28-áig értesíteni szíves-
kedjenek. (Egy teriték 6 kor.) D. u. fél  4 óra-
kor kirándulás Pannonhalmára. Visszaérkezés 
Győrbe este 9 órakor. Az utazás különvonaton 
(es díjtalanul) történik, melyen igazolásul jel-
vény szolgál. 

— Kineveséí . A vármegye főispánja  Zöld 
József  gyergyóNHgyesi járási dţjnokot a szép-
vízi járasba írnokká nevezte kl. 

— Egy főhadnagy  bal—ate. Hntiray 
Lukács Gyula honvéd főhadnagy,  ki nem rég 
az itteni honvédzászlóaljaál szolgáit, jelenlegi 
állomáshelyén, Pozsonyban szerencsétlenül járt. 
Lovaglás közben lova megbokrosodott s leesve 
a lóról, súlyos sérüléseket szenvedett Most 
élet-halál között lebeg. 

— Kőszegi bizonyítványok érvény M-
zágl kelléke. Felmerült esetben a községi 
bizonyítványokat egyik királyi törvényszék — 
alaki okból azért nem találta közokirat jelle-
gével Míóaak, mert a kteégi biró aláintaáa 

és a község pecsétén kívül nem volt egyide-
jűleg a községi jegyzi aláírásával ÍB ellátva. 
Minthogy pedig az 1902. évi 126.000 számú 
belügyminiszteri rendelet 37. §-a szerint is a 
helyhatósági igazolást tartalmazó — ama bi-
zonyítványok, melyeknek kiállítását a fennálló 
szabályok a községi elöljáróság hatáskörébe 
uta|ják, a jegyző és biró által aláirandók: en-
nélfogva  a községi legyzó aláírása a 'bizonyít-
vány közokirat jellegének megállapításához 
okvetlenül szükséges. 

— Államosítás. Különösen Csik-
vármegyében sok szó esik az elemi 
népiskolák államosításáról. Hogy mâ a 
a jelenlegi kultur kormány védi legin-
kább az elemi népiskolák régi s meg-
levő jellegét, bizonyi'ja az egyik vár 
megyei tanfelügyelőhöz  intézett vallás-
én közoktatásügyi miniszteri rendelet, 
mely a következőket mondja: 

„*** vármegyei kir. tanfelügyelő  urnák a 
vármegyei közig, bizottság számú jelen-
tése mellől vizszavárólag oly felhívással  adom 
ki, csatolja pótlólag *** község népoktatási 
állapotának hiteles kimutatását s jelentse, 
mily körülmények  indokolják,  hogy a 
meglevő  hat tantermes  róm. kath.  feleke-
teti iskola  mellett  külön  négy tantermes 
köiségi  jellegű  iskola  ezerveztessék  s 
nem lehetne-0  a község  népoktatási  vi-
szonyait a meglevő  felekezeti  iskolának 
egy-két  tanteremmel  való fejlesztése  ut-
ján is rendezni  P 

— A munkásság érdekében. Teleszky 
pénzügyminiszter a képviselőház egyik köze-
lebbi ülésén törvényjavaslatot nyújtott be 12 
millió korona értékű nyereménykötvény kibo-
csátásáról. Az ezáltal előálló kölcsönből bárom 
és fél  millió koronát az országos munkás be-
tegsegély ző és balesetbiztosító pénztár fog  kapni 
tudóbetegszanatórium és munkás üdülőtele-
pek létesítésére. Két millió koronát alapítvány-
szerüleg fognak  kamatoztatni, hogy jövedel-
méből a magyar közművelődési egyesületeket 
támogassák. Másfél  millió korona a budapesti 
poliklinikai egyesületnek fog  jutni kórházának 
kibővítésére. 

— A gyimesfelsőloki  elemi iskola 
vizsgája. Junius 17-én vizsgáztak leafclsóloki 
csángó gyermekek. Miután majdnem az ecész 
iskolai évben a tanítás egyfolytában  végezte-
tett, kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz az 
eredmény ? Mi, akik jelen voltunk és meghall-
gattuk a feleleteket,  semmi külömbséget nem 
vettünk észre az előző évi és a mostani ered 
mény között Ebből világosan kitűnik, bogy 
nincs hátrányára az egyfolytában  való tanítás 
a gyermekek szellemi elóhaladásának. Sőt 
ilyen vidéken, ahol 4—5 kilóméter távolságról 
jönnek bü az iskolások, nagyon tanácsos ez a 
rendszer. Igy délután van ideje előkészülni, 
de a régi readszer szerint az estéli órákban 
érkezett haza a gyermek, teljesen kifáradva. 
Ebben az állapotban nem lehetett kívánni, 
hogy előkészülve jöjjön másnap iskolába 
Egyébiránt tanácsos lenne, ba az állam ilyen 
szétszórt községben ugy osztaná be a tanter-
meket, bogy könnyebben megközelíthesse a 
gyengébben fejlődött  gyermek is az iskolát 
A vizBga eredménye külöuben mutatja a tan-
testűlet lelkiismeretes odaadó munkássága. 

— Antona oirkusa, mint értesültünk 
hétfőn  érkezik városaokba. Jeleni*"- Györgyé-
szentmiklóson játszik a közönség ..llandó ér-
deklődése mellett Egy csinos állatszeliditőnó 
4 oroszlánnal produkálja Ügyességet s több 
műlovar léget  bravúros produkciót, az elő-
adásokat még érdekesebb es vonzobbá teszi 
a cirkusz igazgató által esténként rendezett 
nemzetközi birokverseny. Elóm is felhívjuk  a 
közönség ügyeimét az előadásokra, mely mint 
den eBte változatos lesz. 

— Poéta-gyerek. A Szegedi Napló pár 
hónappal ezelőtt cikket irt Kiss Józsefről, 
aziUéri iskola kis poétájáról, akinek költői te-
hetségére a tanítója, Herteiendy Jenő hivta 
fel  a ügyeimet a cikk nyomán a Dugonics-
Társaság három tagja, Tömörkény István, Sz. 
Szigethy Vilmos és Móra Ferenc, Lázár György 
polgármester jóindulatába ajánlotta a kis le-
lencházi gyereket, >ki most végezte a negye-
dik elemit s jobb sorsot érdemel annál, hogy 
iskolázatlanul elkallódjon. Örömmel értesül-
tünk, hogy a város polgármestere most biz-
tosította a fiúcska  jövendőjét, amennyiben in-
tézkedett, hogy Ingyenes helyet kapjon 
egyik internátusban s a városi gimnáziumban 
tanulhasson mindaddig, mig a város pártfogá-
sára méltónak mutatkozik. Ezzel kapcsolatban 
a Szegedi Jótékoy Asztaltársaság a kis deák 
ruházatáról egész deáksága idején gondos-
kodik. 

— A műnk ás biztosító tőrvény revi 
•lója. A Magyar Kereskedők Lapja arról ér-
twit, hogy állást foglalt  a legutóbbi közgyűlé-
sen a besztercebányai kamara is a munkás-
biztosítási törvény revíziója érdekében, egy-
hangúlag elfogadván  a pozsonyi kamarának 
Ismeretes köriratát, amellyel az ez irányban 
megindított mozgalomhoz való csalatkozásra 
szólította fel  az ország összes kamaráit 

— Tűi . Folyó hó 18-án délelőtt Jakab 
Ferenez városi tanácsos udvarán egy szalma-
kazal eddig Ismeretlen okból kigyuladt A 
baiybaii tűzoltóság gvori megjelenésének és 

megfeszített  munkájának köszönhető, 
tovább nem terjedt és igy nagyobb kárt nem 
okozott. 

— Csíkszeredai ipartestület 1912. évi 
julius hó 7-én az ősszel létesítendő Iparos Kör 
alapja jnvára d. u. 1 órától kezdődóleg a 
csíkszeredai (Helvig) fürdőn  műsorral és tánc-
cal egybekötött juliálist rendez. Műsor: Dél-
után 1 órakor indulás a városháza elől az 
Önkéntes Tűzoltó zenekar és az első városi 
cigánybautla kísérete mellett 2. A fürdő  te-
rületén két zeuekar felváltva  hangversenyez. 

A pezsgő és lemonádé, fagylalt,  tészta, 
dűli gyümölcs és más killönlegea tárgyak vá-
sárcsarnokainak megnyitása és a vásár meg-
kezdése. 4. Tekepálya verseny. 5. A tánc meg-
nyitása. 6. Az Anexio kihirdetése Tripoliszban. 
7. Szépség-verseny, confetti  harc és világ-
posta. 8. Értékes festmények,  arany és más 
mütátgyak ingyenes kisorsolás». A közönség 
kényelméről valamint gyors és pontos kiszol-
gálásáról gondoskodva lesz, a vendéglős mér 
Békélt árak mellett jó konyhával és borokkal 
fog  kitenni magáért. A közönség rendelkezé-
sére a 4., 5., 17. és 27. számú társas kocsik 
állnak rendelkezésre délután 1-től kezdődőleg 
éjjel 12 óráig. Viteldíj személyenként 60 fillér, 
ölben Illó gyermekekért nem kell fizetni,  1 
kocsiban 4 - 5 személy ülhet. A társas kocsik 
egy—egy kis nemzeti Bzinü zászlóval lesznek 
jeiezve. Megálló hely a vármegyeháza és az 
Európa szálló előtt. Belépti d j : Személyjegy 
1 kor. 40 fillér.  Családjegy 3 korona. Belépő 
jegyek egyszersmínt a sorsolási számot is tar 
talinazzák és pedig személyjegy egy, család-
jegy kettő sorsolási számra jogosít. Kedve-
zőtlen idő eBetén a Julíális a következő va-
sárnap lesz megtartva. Ez uton is felhívjuk 
olvasóink figyelmét  ezen mulatságra. 

— Felvételi értesítés a székelyudvar-
helyi m. kir. áll. kő- és agyagipari szakisko-
lába. Cél: négy éves tanfolyam  alatt a tanu-
lókat gyakorlatilag képzett, elméletileg müveit 
iparosokká nevelni. Rjnden tanulóul felvétet-
nek a) akik legalább 2 középiskolai, vagy G 
népiskolai osztályt végeztek, esetleg a tanonc-
iskolát 3 éven át jó sikkerrel látogatták, b) 
akik 12 éves kort elérték és ép, egészséges, 
kifejlett  testalkattal bírnak. A felvételi  folya-
modványokhoz csatolandó: a) keresztlevél b) 
Iskolai bizonyítvány, c) az atya vagy gyám 
kötelező nyilatkozata arról, hogy a felvett  ifjú 
a szak'skola IV. évfolyamát  teljesen bevégzi, 
d) oivosi és ujraoltási bizonyítvány. A taní-
tás teljesen díjmentes. Milhelybiztositék cimén 
6 korona az intézet pénztárába fizetendő,  Sze-
génysorsu de jómagaviseletü és szorgalmas ta-
nulók, egész v. fél  ösztöndíjban részesülnek, 
ba szegénységüket hitelesen igazolják. Az in-
tézettel kapcsolatban internátus és konviktus 
áll fenn,  amelyben a nem öSBZtöndijas, tanu-
lók ez idő szerint egy hóra 24 K át fizetnek. 
A felvételi,  illetőleg öBztöndij iránti kérvények 
az intézet igazgatóságához címezve, legkésőbb 
f.  évi augusztás 10-ig nyújtandók be. Egyéb-
ben az iskola évi értesítője nyújt tájékozást, 
amelyet az intézet igazgatósága készséggel 
küld meg kívánatra az érdeklődőknek. Székely-
udvarhely, 1912. junius hóban. Az igazgatóság. 

— Borzalmas testvérgyilkosság. Folyó 
hó 22-én éjjel párját ritkító testvérgyilkosság 
törtéut Gyimesközéplokou. Csikszeutmihályl 
Rácz Áron és Rácz Balázs testvérek mint fa-
tnunkások dolgoztak a gyimesközéploki gyár-
ban. A szombati fizetésnél  Rácz Áron nem 
volfWegelégedve  munkabérével s ezért azt 
visszautasította. Testvére Balázs azonban 
bátyja munkabérét elfogadta  azzal a szándék-
kal, hogy azt neki átadja. Amint a vizsgálat 
kiderítette, mindkét testvér részegen iodult el 
a gyárból, de útközben összeszólalkoztak 
amiatt, hogy a visszautasított munkabért Ba-
lázs bátyja részére felvette.  Az összeszólal-
kozás hevében Rácz Áron testvérére támadt 
és egy karóval kétszer ugy sújtott testvérére, 
hogy az még azon éjjel kiszenvedett Rácz 
Bulazs,halálát felesége  és két gyermeke si-
ratja. Érdekes megemlíteni, bogy a gyilkosság 
napján volt a testvérek nővérének esküvője. 

— Magyar lányok védelme Romániá-
ban. Bukarestben most nagyarányú mozgalom 
indult meg a romániai magyar lányok meg-
mentése érdekében. Ismeretes dolog, hogy a 
hírhedt leánykereskedelem ma mindinkább 
Romániába szorul s az oda váadorolt székely 
cselédleányok hetven százaléka teljesen tönkre 
szokott menni, úgyszintén a drága pénzen fen 
tartott romániai magyar iskolák kikerült növen-
dékei is. A mozgalom élén Bornemissza Gyula 
báró főkouzul  áll, aki az akció sikere érdeké-
ben összeköttetésbe fog  lépni az erdélyi Szé-
kely Szövetséggel is. Bukarest magyar kolóni-
ájának vezető tényezői közül többen fölszólí-
tást kaptak a fókonzultól  egy-egy memoran-
dum szerkesztőiére. Ezeknek alapján fogják 
majd véglegesen megállapítani a leányvédelem 
módjait 

— A székelyföldi  Juhászat fellendité 
sét célozza a földmivelésügyi  miniszter azon 
intézkedése, hogy a magyaróvári tej kísérleti 
állomás vezetőjet Gratz Ottót megbízta az er-
délyi juhtejgazdasági viszonyok tanulmányo-
zásával. Nevezett tanárnak, hogy ezen meg-
bízásának eleget tehessen, az útiterv össze-
állításhoz szükség van a nagyobb Juhászatok 
névjegyzékére. Juhászatok tulajdonsai pontos 
címüket közöljék az Erdélyi Gazdasági Egye-
sülőbe!. 

Mint  értesültünk  Moldorán  János  pék. 
mester ezidőszerint  privát házaktól  a ke 
nyérsütést  nem vállalja  el. 

— „Bzeldtt — most". Az árucikkeken 
azok árát feltüntetni,  ezelőtt — most megje-
löléssel, ha az árleszállítás tényleg fennforog, 
ezen árakat hirdetni mindenkinek szabad, de 
ha az árleszállítás csak szédelgés, akkor ha-
mis jelzők és adatok (Ipartörvény 28. §.) hasz-
nálatú, nem pedig a súlyosabb tömeges és 
gyors vásárlásra való ingerlés (Ipartörvény 51. 
§.) esete forog  fenn.  A Magyar Kereskedők 
Lapja irja, hogy a budapesti kamara ily ér elmü 
véleményt adott egy iparkihágási ügyben. 
(1912: XVI.) 

— A vármegyei alkalmazottak flse-
tésrendesése. A képviselőház e héten meg-
szavazta a vármegyei tisztviselők fizetéqavi-
tásáról szóló törvényjavaslatot A javaslat lé-
nyeges rendelkezése az, hogy az első osztályú 
aljegyzői állások a Vili. fizetési  osztályba való 
meghagyása mellett, másod-főjegyzői  állásokká 
szerveztetnek át, a vármegyei másodiójegyző 
a VIII. fizetési  osztályban eltöltött 12 évi 
szolgálat után a VII. fizetési  osztályba előlép-
tethető és hogy a jövőben a IX. fizetési  osz-
tályba sorozott aljegyzők és árvaszéki jegyzők 
első osztályú, a X. fiz.  osztályba sorozott al-
jegyzők és árvaszéki jegyzők a másodosztályú 
aljegyzők karát alkoţjâk. A másodosztálya vár-
megyei aljegyzők a X. fizetési  osztályban eltöltött 
6 évi szolgálat után a IX. fizetési  osztályban 
olőléptethetők, a vármegyei alÜgyész 8 évi 
szolgálat után a VIII., a vármegyei tiszti fő-
ügyész 12 évi szolgálat után pedig a VIL fi-
zetési osztályba léptethető elő. A vármegyei 
főlevéltáros  és aiievéltáros, ba főiskolai  képes-
séggel bír, évi 600 korona pótlékban részesül. 
A főszolgabíró  10 évi szolgálat után a VII. fi-
zetési osztályba, a másodosztályú szolgabirók 
6 évi szolgálat után a IX. fizetési  osztályba 
léptethetők elő. Nagyobb törvényhatóságok alis-
pánjai szolgálati pótlékot kapnak, a kisebb 
vármegyék alispánjai szintén megfelelő,  de 
kisebb pótlékot kapnak. Az alispánok szolgá-
lati pótléka 5 évenként emelkedik. Az elsó pót-
lék 203 korona, a további osztályokban 400 
korona. Alispáni 2000 korona, A törvény élet-
beléptetésével megszilnnek az összes működési, 
Bzemélyl és drágasági pótlékok. A tisztviselők 
fizetésUgyében  a végső fórum  a közigazgatási 
bíróság. 

— A közszállitási törvény kijátaaáaa. 
A közszállitási torvény értelmében tudvalevő-
leg állami megrendelésekben elsősorban ma-
gyar ipar vállalatok részesitendők. A törvény 
eme fontos  rendelkezését nagy ügyességgel és 
tegyük hozzá roszhiszemlisseggel játszak ki 
egyes külföldi  vállalatok, melyek nálunk Ma-
gyarországon álirod.ikat tartanak fenn  és „gyá-
rakat" létesítenek, melyek pusztán arra valók, 
hogy a hatóságokat megtévesszek. Mindezek 
illusztrálására szolgáljon az alábbi eset Egy 
Julius Rützer nevil osztrák cégnek sikerült az 
államvasutaktól és a posta-tánrda Igazgatósá-
gától nagymennyiségű kátrányolaj BzáUitására 
megbízást kapni, melyet az államvasutaknak 
Nagyeuyedre, a postának pedig n püspökladányi 
telitótelepre szállít. A közszállitási törvény in-
tézkedésenek eleget akart tenni az osztrák 
vállalat és gyárat létesített Németbogsánban. 
A gyár, mely mindöBszes 25—30 munkást fog-
lalkoztat, legtöbbször üzemen kivűl van s ha 
dolgozik, akkor is tetőlemezt és nem kátrány-
olajat gyárt természetesen a vállalat osztrák 
gyaraiboL Elsősorban az angersi gyárból szál-
lítják a kátrányolajat a magyar államvasutak 
és a magyar postának. Igen érdekes a válla-
lat budapesti „fióktelepe",  mely „Magyar kát-
rány ipar vállalatát' néven szerepel. Mindösz-
szes egy gépíró kisasszony dolgozik a kétszo-
bás udvari helyiségből álló irodában. Bőnek a 
gépirókisasszonynak teendője, hogy az állam-
vasutak éB a postának a céghez Budapestre 
érkező leveleit az angersi gyárba továbbitBa. 
Itt külön magyar levelezőt tart a vállalat, ki 
megírja a válaszleveleket melyeket azután át-
viszuek a magyar határon és Magyar-falván 
adjak postára. A leveleknek a határon való át-
csempeszése persze a hatóság megtévesztésére 
irányul, mert a levél belül Budapestről van kel-
tezve, amit nem tehetne meg a vállalat ha 
kívül osztrák bélyeg és angersi bélyegző volna 
a levélboritékon. Íme egy adat annak megvi-
lágosítására, hogy fest  a gyakorlatban a köz-
Bzállltásokról szóló törvény. 

C S A R N O K ! 
A v i x f c a l . i. 

Télen gombamódra elszaporodnak az ügyneve-
zett „kuglizok". Minden jobb kávéház, vagy szál-
loda pincéjében reájuk találhatunk. Bál a kuglizó-
ban úuudtín van, esák tekepálya nincs, épp ezért 
nagyon kedvelt összejöveteli módja a 
Hangzatos elnevezésű társaságok, mint: „Tavasz 
a télben", „Tél anyó", .Hópehely", .Jégvirág", 
.Nyskszirtmerevedés", .Mackó ne" — igen diva-

Rendesen, vagyis inkább rendetlenül hangver-
sennyel kezdődik a kuglizó. 

A miisor színházaink nem elsőrangú tehetsé-
gein kívül .helyi nagyságok" alkalmi dolgaiból 
áll, ami azt a benyomást kelti a .tisztelettel meg-
hívott"-ban, hogy az egész mulatságnak csak azért 
keüe létre jönni-e, hogy a közönség gyönyörköd-
hessen valamelyik rendező-bizottsági tagnak a te-
hetetlenségében. 
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Ugy éjiéi ntán vége a műélvezetnek, «le csak 
azért, hogy a vendéglfls  10 „mtiál vessen*. 

Sejtjttk, hogy amit délben nem tnd eladói, azt 
eladja este, — de tudjuk, hogy ami este megma-
radt — azt megeszik a koglizók éjfélkor. 

És csak azután, hogy a szerzők éa ventlégl6a 
learatták sikereiket, pentülhet táncra a fiatalság. 

Tehát Terpsichore eme hajlékainak egyikébe 
nynlnsk viasza szomorú történetem szálai. 

H. 
Az X-.i kuglizó társaság csütörtöki estélyére 

mentem. ' 
Hajnal felé,  a hangverseny után, már a mara-

dékok végeladásánál (vacsoránál) ültünk, amelyet 
ezúttal is nagyon megérdemeltünk. 

Volt a társaságban minden : bankár éa hiva-
talnok, ügyvéd, orvos, kereskedő, tén) legea kato-
natiszt, színésznő és egy sereg pályát még nem 
tévesztett, mert még nem választott ifjn. 

Vigan folyt  a lakoma, midőn egyszerre csak 
hozzám jő egy fiatal  ur (éppen az, aki meghívott) 
és izgatottan leikért, hogy legyek a segédje. 

Minthogy a „kugliba" való meghívást elfogad-
tam, — ezt sem utasíthattam vissza. 

Másnap tehát provokáltuk a felünknek  nyak-
levest igérő. különben jó barátot 

Az „ügy* oka: hölgy, — de ez mellékes, 
mert aohsem az ok a fő,  hanem a párbaj. 

III. 
Este már négyen ültük körül egy kávéház asz 

tálkáját Főhadnagy is volt köziittünk abból az 
ezredből, amelynek a sértő fél  a tartalékos kadet-
őrmestere. 

A kávéház jobbik sarkában a legnagyobb 
nyugalommal szorongott egy -léi", figyelemmel 
olvasva az éppen kezébe került „A méh" c. szak 
lapot, — mig a bal sarokban a másik fél  kávé-
zott kitűnő étvágygyal, — reánk sem vetve a te-
kintetét 

A hadseregre való tekintettel az ügyet a leg-
jobb akarattal Bem intézhettük el békésen, mivel 
a sértő félnek  az esetben volt csak szabad bo-
esáuatot kérnie, ha a sértett fél  ia bocsánatot kér. 

Midőn még mi segédek, a döntés előtt a „vé-
letlenül* ott idéző felekkel  tárgyaltunk, — elha-
tároztatott, hogy karddal fog  a sértés megtorol-
tatni. 

A jegyzőkönyv lehetetett, mely szerint a pár-
baj vasárnap délelőtt (J órakor az V... — féle  vivő* 
teremben lesz teljes baud Hgc-val — a n végkime-
rülésig*... (Még inosl is átfut  rajtam a hideg, ha 
reá gondolok. ) 

Meghívó 
• O a i k t i a i U t « r < | j t i i i ( 
R i i t t k s i a i B a $ T « t k M » f s J 

Tusnádfürdőn,  1912. évi julius 
14-én délelőtt 11 órakor az igaz-
gatósági irodában megtartandó 

rendes közgyűlésére. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Az 1911. évi mérleg, nyereség-
és veszteség-számla előterjesztése ; igaz-
gatóság jelentése a mult üzlelévröl. 

A közbenső szombati napon erősen folyt  az 
Y...-1'élc vívóteremben a pankolás. 

Ilélelütt az egyik, délután a másik fél  része-
sült oktatásban, gyakorolván a vívómester által 
melegen ajánlott cselvágást. 

IV. 
Vasárnap délelőtt 11 óra 10 perc és 2 másod-

perei- — Iliiig bepólyázva lépnek ki a felek  a 
porondra. A félelemnek  semmiféle  jele sem mu-
tatkozik rajtok. I Egy-kettőre ügyesen le játszák a 
be' annlt szerepet. I (Közben vagy hatszor csilingelt 
a lelephon. Szőlők, rokonok és barátok érdeklődnek.) 

„ Ideális párbaj" volt, u. i. a tompa vasdarab 
ez egyszer nem a sértett, hanem a sértű léi bal 
vállát karcolta meg. 

Az orvosok, kezükben a carbolozolt vattával, 
jó iileig keresgélték a sérült helyet, ile hogy meg-
találták, azt a teremszolga éles és a párbajsebek-
liez szokott szemeinek köszönhették. 

Midőn hosszas nyomkodás után sikerült az or-
vosnak vért is napszinre hozni, — a segédek 
megállapították a végkimeriilést és az ügy a lo-
vagiasság szabályai szériát befejezettnek  nyilvá-
níttatott. 

* 

Mégis drága a becsület: 
A terem fejenként  80 K. 
Az orvos fejenként  . 20 K. 
A kocsi fejenként  . 10 K. 

Összesen á <10 K. 

2. A felügyelő  bizottság jelenlése a 
mult üzletévről: az igazgatóságnak és 
felügyelő  bizottságnak a felmentés  meg-
adása. 

3. A nagyméltóságú földmivelésügyi 
ministerium 9675/X—I. számú leiralának 
az igazgatóság jelentésével kapcsolatban 
tárgyalása. 

4. A fürdőszövetkezet  és a négy köz-
ség között fennálló  szerződési viszony 
felbontása  tárgyában községek átirata. 

5.- Fürdőorvos helyettesítése. 
6. Vajna Károly üzletrészeinek át-

írása. 
7. Községi jegyző fizetéséhez  hozzá-

járulás. 
8. Igazgatóság javaslata Rózsa Fe-

renezné örököseivel kötendö egyezség tár-
gyában és az elárverezett Zöldfa  vendég-
lőnek árverési vevőtől átvétele. 

9. Gyógycsarnok vendéglő bérlete. 
10. Indítványok. 
T u s n á d f  ü r d ő, 1912. évi junius 

hó 20-án. 
Kállay Ubul, 

elnök. 

Szalámi és hentesáruk 
\t magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 fillér,  minden további 
m hóban 10 fillér  áremeléssel, m 
Vastag fehér  táblás szalonna ára 1 K 60 f. 
Vastag füst  és paprikás szalonna I „ 80 „ 
Kolozsvári husoa szalonna 2 „ — „ 
Füstöli és popr. szelet szalonna I „ 70 „ 
Vadász kolbász sonka húsból 2 „ 20 
Nyári szAlámi 2 „ — R 
Száraz kolbász . 2 K — f. 
mindennap frissen  készítve kapható 

Theil József  fy:á; 
Medgyes. (Erdélyben.) 

1 2 -
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A mozgószinházban 
a „Vigadó" nagytermében 
a képviselőház junius 4-iki 
eseményei láthatók, folyó 
hó 29 én szombaton este. 

LesJntâsyosalili bevásárlási forrás 
úgymint: hajtápokban, manűkőr-
készlelekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
kűlönlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, főlerakata 
FEKETE VILMOS 

Elsó Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 

Szerkesztői üzenetek. 
Dr. A. O. Lapunk mult számában elsőnek közöl-

tük, enuéllogva a másodszori közlés tárgytalanná 
vált. 

Ág. Cikkének tárgyi részeivel teljesen egyetértünk 
és azţ a legnagyobb készséggel közzé is tesszOk, ha 
személyeskedő részeit inellőzui szives lesz. Az abban 
fejtegetett  eszmék e lap vezető helyén már töbli Íz-
ben láttak napvilágol es azoknak helyessége — né-
zetünk szerint — vitán fcllil  áll. Minthogy azonban 
azokat senki mellének nem szegezhetjük, hanem csuk 
mint általános kóros állupotokat ostorozhatjuk, bár-
mennyire Is sajnáljuk, cikkének ilyen furinábaú  nem 
adhatunk helyet, mert akiket lelismerhctőleg táiuud. 
nem tartoznak számot adni a saját beléletakról — 
legfeljebb  csak egymásnak. És még egyet. Ha cikke 
napvilágot látna, csak az amúgy is fennálló  — álta-
lunk igen jól ismert — ellenteteket (okozni, ami a 
köz javat semmi esetre som szolgálná. Jelen esetben 
jogos kritikát csak általánosságban lehet gyakorolni 

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

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

M e g h í v ó 

Székely pépbank Részvénytársaság 
1912. évi julius hó 6-án délelőtt 
9 órakor az intézet üzlethelyisé-
geiben az alapszab. 44. §. alapján 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a részvényesek meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. A csíkszeredai kir. törvényszék 

3007—912. polg. sz. végzése folytán  az 
alapszab. 86. §-ának módosítása. 

2. Esetleges indítványok. 
Csikszentmárton, 1912. junius 23-án. 

Az Igazgatóság. 

Egy fiatal  tanitóképezdész 
a nyári szOnidő alalt szívesen elvállal 
magyar német stb. tántárgyakra oktatási. 

CIM: E L A P K I A P Ó N I V A T A L Á N Á L . 

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 kiszolgálás I Legolccébb irak 1 
9 - 5 0 

1911. É V I B O R O K ! 
606 liter som. — 563 liter olasz 
r i z l i n g . — 702 liter leányka. 
740 liter vegyes bor — e l a d ó . 

P a u l M i h á l y 
Zsidvei lakosnál, (Kiskúkúlló-m.) 

1 - 3 

ÉRTESÍTÉS. 

Calksaeredal Kerületi Mnnkásblstosltó Pénatár. 

Szám 7501-912. 
Hirdetmény. 

A Csíkszeredai Kerületi Munkásbiz-
tositó Pénztár közhírré teszi, hogy hiva-
talos óráit az eddigi gyakorlattól eltérő-
leg folyó  évi julius hó 1-től kezdő-
dőleg délelőtt 8 órától egyfolytában 
délután 2 óráig tartja meg. 

A pénztár ugy a munkaadóknak, mint 
a biztosított pénztári tagoknak a szüksé-
ges felvilágosítások  és útbaigazítások 
megadása végett hétköznaponként dél-
előtt 9 órától délután 1 óráig áll ren-
delkezésre. 

A pénztár székhelyén lakó biztosított 
pénztári tagok tápdijai minden szomba-
ton délelőtt 9 órától délután 1 óráig, a 
nem a pénztár székhelyén lakó azon 
pénztári tagoknak pedig, kik tápdijukat 
személyesen akarják felvenni  minden hét-
főn  délelőtt 9 órától délután 1 óráig 
fizettetnek  ki. 

A balesetekből kifolyólag  szükséges 
főorvosi  felülvizsgálatok  minden csütör-
tökön és szombaton délelőtt 11 órától 
délután 1 óráig tartatnak. 

Csíkszereda, 1912. junius hó 24-én. 
perza ftszsfl  s . k., JAzsa Géza s. k., 

ig. elnök. igazgató. 

Betáblázásos kölcsön. Előnyös fel-
tételek mellett első helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható 

O i m a k i a d ó h i v a t a l b a n 

Tisztelettel értesítem Csíkszereda és 
vidéke vásárló közönségét, hogy Csík-
szeredában a Piacztéren felállított  sát-
ramban naponta friss  mindenféle  zöld-
séget a legolcsóbban csakis nálam sze-
rezhet be. 

Naponta friss  retek, hagyma, peler-
zselyem répa és az összes korai főzelé-
kek és gyümölcsök nagy választékban 
kaphatók. 

Tisztelettel: 
Muntyán Miklós, 

brassói zöldség- és halkereskcdő. 

I 
k 

Van szerencsém a n. é. kőaőnség beosea 
tudomására hoani, hogy r a k t á r o n tartok 

F M - , NÖI-ÍS GYEREKCIPŐT 
alegegysserfibbtől,  a legjobb kivitelig Gyer-
mek olpók minden ssínben, nagy vál&sstek. 
Mértékutáni rendelést gyorsan és pontosan 
esskőslők. Kívánatra háshos is elmegyek. 
Kérem a nagyérdemű vevő- és rendelő kő-
sőnség ssives pártfogását,  kéaa ssolgáHttal 

M A N D E L I Z I D O R -i k 
^ ^ s i k s s e r e d a , Koasuth^Lajoa-utoa 63. a a. 

Vau szerencsém nagybecsű tudomá-
sára hozni, hogy Kolozsvárott 

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

ügyeinek rendezése; 
Zártkutatmáoyok és bányu-jogosítvány ok 

megszerzése, termeszeiben való kijelölése és 
térképezése; 

Feltárások iráoyitása; 
Bányamunkálatok: feltáró,  előkészítő, fejttf-

vádatok, fejtések,  akna- és táró-vágások val-
lalatsserü végrehajtása; 

Bányák üaembehelyesese; 
Bányeberendeaóeek és gépek megválasztá-

sánál tanácsadás; 
Tőrvényssabta felelős  üsemvesetés és il/.em-

köiiyvek ellenőrzése: 
Bányatérképek készítése: 11—52 
Bányaüsletek közvetítése; 
Ásvány viaek adományoz tatása és védő terü-

leteinek kijelölése; 
Iparvasutak és utak tervezése, munkálatainak 

vezetése és fel  ügyelete; 
PŐld- és erdábirtokok felmérése,  térképezése 

és felosztása; 
Saakvéleményesések működésein fűbb  irányai. 

Kiváló tisztelettel; 

Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Kolosa vár. Deák Fereno-u. 16. ss. I. emelet. 

A MESTERDALNOK. 
Cipoiu szép és tökéletes, 
Benne járni élvezetes, 
Mert ha cipőt szegzek, varrok, 
Itajt' van 

K R O N S T E I N E R K Á R O L Y 
vihart álló mész 

A ţ A D E H O M L O K Z A T F E S T É K 
Törvényesen védve. - 50 színárnyalatban kilogrammonként. - Évtizedek óta 
legjobban bevált és nem hamisítható. A legcélszerűbb festőanyag  már belestett 
homlokzatokon is. Et tLOll H o m l o l c z a t f e s t á l r .  színtartó, mosható, e-y 
festés  elegendő alapsziaezés „élkliL A legalkalmasabb festőszer  homlokzatra. Faépít-
ményekre u. m.: csűrökre, Pavillonokra, kerítésekre stb. Hinden színárnyalatban kapható. 

Mintakönyvet és árjegyzéket díjmentesen és Ingyen küld: 
K r o n s t e i n e r K á r o l y , Wien 
Fölerakat Csíkszeredában: 

fi—10 

III., Hauptstrasse 120. 
Michna Rezső és Vejénél. 
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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-
Lajos-utoa 48. aiám alatt nagy építési anyagraktárt rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagút jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van : 
Mész darabos és oltott Portland-csment friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és Bzobrász. Nád fUzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valádl asifalt 
fedél  lenei többféle  minőségben. Kollarit bArlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelt lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyii és tartós. Teljes födéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarlkák betonból '80—100, 120, 1 50—2 00—3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek kéBzitését is elvállalom sillyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- ét mükMépcsők, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Ható- és etetőváluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kéraéoy- és fal-
fedkövak.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani (ládátoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönBég nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csíkszereda. 
13-52 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnlflcoh  Pniffvoc  kézimunka üzlete, rövid, szövött és DUlCöLU rilgjCO kötött árak, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az njévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban. milieu, fntő,  divánpárna 

és gobelin képek. 
Nagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák éa kézimunka szövetek, sely-

mek, gyapjú éa gvapott fonalukban. 
Dna valaszték iértl, női és gyerek liaiixny ókban, trikókban ugyszintéu férfi  ingok, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők éa zsebkendőkben. 
Kézimunka azövet mintákkal készségesen szolgál. 31—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
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Szám 51—1912. 
ÁKVKIiÉSl HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, bogy a csíkszeredai kir. tör-
vényszék 4185. számú végzése következtében 
dr. N'agy Héni Ügyvéd által képvisel csiksoin 
lyói r. kath. iskolák javára 200 kor. s jár. ere-
jéig 1894. évi augusztus lió 11-én foganatosí-
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és G72 koronára becsült ingóságok u. m. gaz-
dasági eszközök stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csik-szereilai kir. já-
rásbíróság 1910. évi V. TIKi. sz. végzése 
folytán  19« kor. 40 lillér tőkekövetelés, ennek 
1899. évi junius hó 21. napjától járó 5",',, ka-
matai, ',,"/„ váltó dij és eiltlig összesen 7 
koronában bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig végrehajtást szenvedő lakásán 
I'alfalván  leendó eszközlésére 1912. évi ju -
nius hó 27. nap janak il. u. :t órája kitüzetik, és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, Iiogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. éa 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 

mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi május hó 
31 napján. Molnár Sándor, 

kir. bir. végroliajtó. 

:: A MIKÓ-UTCÁBAN :: 
egy uj kőház, mely áll 4 
szoba, konyha kamaráitól 
Z I A D Ó 

esetleg örök áron 

E L A D Ó . 
Értekezhetni lehet a tulajdo-
nossal Miko-utca 12. szám.:: 

K O L L A R I T -
P N N I C M C T RUGANYOS VIHAR-
D U R L L I I LL ei/iosESIDOIAILO 

SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

KOLLARIT-bőrlemez 
kaucsuk-kompozícióval, uiiut fedél-
lemez. 

KOLLARIT - bőrlemez 
mezőgazdasági és gyári épületekre 
a legalkalmasabb. 

KOLLARIT-bőrlemez 
vizliallan, a legnagyobb viharnak 
clleutáll. 

KOLLARIT-bőrlemezt 
nem kell mázolni s igy fentartási 
költséget nem igényel. 

Egyedelárusitó: 
NAGYMIHÁLY SÁNDOR építési 
anyagkereskedő Csíkszeredában, 

Kossuth Lajos-utca 48. sz. 

fl  nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébel 
Bécsi és budapesti körutamból hazatérve, szives tudomására hozom a nagyér-
demű hölgy köz (ínségnek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a- legkényesebb igényeket is kielégítő 

NŰ1 KALAP Ü1VATTERMET 
# # # # # # # # # # # É S M O D E L L E K S Z E R I N T * * * * * * * * * * * 

FŰZŰKÉ5Z1TŰ MŰHELYT 
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. 
18-26 

& 
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6ÉHÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
• t • « L . F • I _. »i«I«Ia1 11 Dlixlllal IrtllAnXaAfi  A^itUi . . . . I . X I „L- /.Anni Által bíHftlnnoni  a9 Elvállal ugy épület- mint bútor asztalos munkákat bármily kívánt kivitel 

ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
mlO nap alatt elkészíti. IHIIIHIIIIIIIII4I — 5 2 

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

anyagot el- és visszaszállítja. 

f 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
OICBÓ munka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  eló, mint hárinely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az önjavításnál teljesen a/, órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Egyúttal tudatni kivánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szolid és jutányos árban bocsálora a m. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes fikkért,  mely Üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

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

4 7 - 5 2 

Ónlánook, gyfirflk,  fülbevalók,  aaemQvegek és hőmérők állandóan kaphatók I Q ' 

TTTV | í r I Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
11 U A M I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
| J { { [ J Haaztakarja.hogynyugodtálma.jóétvágyalegyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK P R É H E R - S Ö R T l ó Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb ffiszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ő r a l c t á j O n t I r v A j m e g y a x é s z & r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  c sapo lá s — 

csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(15) 23-52 

« « 
H * 
« * * * * # * 

Van s/.i'iviirs.'-ni a nagyénleniü kiizöiHég liiM'srs ligvidini't felhívni. 
miszei int a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
N Y E l U i K S É S K Á R P I T O S Ü Z M í T K M B K N 
miiulcii »* szakmába vágó iiiiinksik elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és e/t csinos kivitelben. olcsó árok mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a inai konmk megfelelő.  mindenféle  nagyságú 

R U G A N Y O S D l V Á M O K A T K S M A T R A C O K A T 
azért. bogy itt mindenki beazerezbe^rt sziik*égb?tét ép oly öles/» 
á r in II, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a niélycu tisztelt közönséggel azt is. hogy állandóan raktáron tartok 

KÜSZ URI K O C S I K A T É S URI S Z Á N K Ó K A T . 
Végül a n. é. közönség szives ügyeimét fellii-
vont azon körülményre, Itogy a kocsik, valamint 
minden e szakba vágó munkák javítását el-
vállalom. Uagamot a mélyen tisztelt közön-
aég jóiudnlulatu pártfogásába  ajánlva, marad-

_ tnm kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

EEEHaCIsn! 1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. p m 
8 3 

Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgyközönség szíves tudomására hozni. '«ogy a mamzeleni 
P á r 1 S b a 11 volt tanulmány uton, a honnan február  hó eiSCjén jött vissza. 

SZEZONSZERÜ ÚJDONSÁGOK 
március hó elejétől már raktáron vaunak. Szinházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. hölgyköznnség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

M Á T H É J Ó Z S E F nöi divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (6riinwald Albert-féle  ház). 

46—52 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

> -TT» <m 'rí* 4iv /rrv / j fm  /it> <irv /j!v <rr>.'ri> <rt> r/iK/Hvy/m 'nvit> /JIT/JIV /ITV >m IIV /m TT* tt> itv. 

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

Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

65,100,160,300 és 620 liter űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt. 

100- 400 liter Űrtartalom. — Az u j 
szeazadótörvény előírásai szerint . 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

jj Vegytisztítás. » 
Nöi és férfi  legkényesebb ruliák ff 
olaj, degenyeg, szurok, tenla, zsir, )f 
rozsda, kávé stb. foltok  vegytiaz-
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 
fáradságot  nem kiméivé e szak-

4( mába teljesen kiképeztem maga-
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

j QfMm.  Y i a e s e , >£ 
2 férlí  szabó és vegytisztitó, Csíkszereda, J 
2 Rákóczi- utca 16. szám. 0—26 K 
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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 u t o r o l c 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 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 tyAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  gramafoiiok  é» lemezek,  melyek 
igen jutányos arban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tóiéin vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vallatok. Varrógépeket 
27 frttól.  gramafonokat  20 frttól  és kerékpárokat 55 frttól  fennebb  árusítom. 

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

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

Mindenléle asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 
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I V I P 0 R É S T Á R S A 6 Ő Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I ^ O N 
•a állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m,: != 

i DESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN 1 
mindenféle  méretben és mennyiségben. {ji 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 1 I á l l a n d ó a n i c a p b a t ó . 3 6 - 5 2 B 
M i n d e n s z o m b a t o n b é r v & g & s o k a t e l f o g a d n a k .  H 

Hosszurovő Cement Födélcserépj 
majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható • 

î ^herjrtcaja sz. Portland cementgyárnál, Kugler és Társai. Brassóban. ^J^er^zi^t^. É 

Nyomatott Vikár U kOnyvnyomdáJábaa, CtlkuandábaD. 




