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Éhes ország. 
Csíkszereda,  1912. julius 23. 

Semmi sem bizonyítja a drágaság 
elviselhetetlen voltát és millió család-
nak nehéz gondját az általános panasz-
kodáson felül  más, minthogy a közpénz-
ből fizetett  köztisztviselők, minden vo-
nalon az energikus szervezés mellett, 
hangosabb szóval követelik a panemet. 
Különböznek a régi kornak békétlen 
szoclálistáitól, akik panem et circensns 
jelszóval járták be Rima utcáit. Ennek 
a közfunkciókat  végző társadalmi ré 
tegnek tisztán csak kenyér kell. Es 
valóban nagy dolog és a lelkeknek nagv 
elkeseredése kell ahhoz, hogy a mult 
hónapban a jegyzők, a mult napok-
ban a tanítók, — hogy a vármegyei 
tisztviselőkről ne is beszéljünk, — va-
lóságos monstre gyűlést tartottak és 
gyülekezésük minden célja az volt, 
hogy a maguk és családjuk mostoha 
sorsán ezzel a — valljuk meg beszé-
des tüntetéssel — valamit lendítsenek. 

KétségkivQl bizonyos az, hogy az 
egész ország éhes. Talán az ipari mun-
kások anyagi helyzete legtürhetőbb va-
lamennyi foglalkozási  ág között. Éj ha a 
többi éhes ember arra gondol, hogy az 
ipari munkások is csak tömegszerve-
zésscl tudták a maguk anyagi helyzetét 
biztosítani, — önkénytelenül adódik a 
szervezkedés szüksége mindazoknál, ahol 
éhes szájak kenyeret kérnek, hol a 
nyomornak és anyagi gondnak oly ko-
nokul ragaszkodó otthona van. 

Az már bizonyos, az eddigi kenyér-
ért való tüntetés során is, hogy az éhes 
és békétlen társadalmi osztályok fize-
téseik javítása terén eredményhez fog-
nak jutni. És nagyon helyes is, külö-
nösen a néptanítókkal szemben egy régi 
tartozásnak, ha nem is lerovása, hanem 
legalább törlesztése, ha sorsukon anyagi-
lag lendítenek. A nyomorgó, az anyagi 
gondok közt sinylődő tisztviselőtől a köz 
javára irányzott becsületes munkát, a 

kötelességnek lelkiismeretes teljesíté-
sét, nem várhatjuk. Arra nem is szabad 
gondolnunk, hogy amikor ilyen tömege 
jelentkezik a békétlenségnek és a sor-
sával való elégedetlenségnek, hogy 
akkor tisztán rideg fiskális  szempon-
tokból megtagadjuk a kérelemnek mél 
tányos teljesítését. 

De hiszen az ország közterheinek 
viselői is éhesek. A földinivelés  évti-
zedek óta hazánkban nem fruktuáló  fog-
lalkozás. Ennek jele a hozzáértés hiá-
nyán kívül leginkább abban mutatko-
zott, hogy történelmi nevü családok ősi 
birtokai gazdát cseréltek; a kisgazda 
pedig csak azért tudott ugy, a hogy 
megélni, mert a faluba  ennek a kornak 
a ragályszerü fényűző  szelleme mégis 
csak kisebb mértékben vonult be, ezen-
kívül a kisgazda a maga kölcsönnel 
megterhelt földecskéjét  maga miveli és 
alig érzi a mezőgazdasági mukabérek 
rohamos emelkedését. A mostani föld-
miveléBÜgyi miniszter a kecskeméti 
gazdaszövetségi gyűlésen tartott nagy 
jelentőségű beszedében rámutatott arra, 
hogy egy jobb korszak következik a 
gazdára, az egész világ piaci áramlatai 
olyanok, hogy a mezőgazdasági terme-
lés ma már kezdi magát jól fruktuáló 
foglalkozássá  kinőni. A minister jöven-
dölése szerint a javulás évekre menő 
lesz és hova tovább nagyobb szellemi 
és anyagi tőke mozgatását fogja  maga 
után vonni, melynek eredménye aztán 
a többtermelés lesz s valóban mi még 
olyan extenzíven gazdálkodunk, hogy 
ezen a téren a fejlődés  arányait és 
ennek eredményeit ma még be se tud-
juk tekinteni. Hát hiszen ez szép per-
spektívája a jövőnek, de az elvérzett, 
az eladósodott gazda mai nehéz sorsán 
ez a lendület nem számit abban a mér-
tékben, miutha most már a vállára uj 
terheket lehetne rakni. Szerencse a 
szerencsétlenségben az Örkényi acél-
ágyu elrepedése, mert bizony ez olda-
lon is sandított az ország terheinek 

emelkedése. És ha ehhez.vesszük, hogy 
kereskedelmünk és gyáriparunk szintén 
a gazdasági fellendülést  várja, nyugod-
tan mondhatjuk, hogy a közterhek eme-
lését arra az osztályra lehetne ráhárí-
tani. Minden uj országos köztehernek 
az ország természetes fejlődéséből  elő-
álló állami bevételekből kell kitelnie, 
és még beszélni sem lehet arról, hogy 
az általános éhséget a közterhek eme-
lésével gyógyítsák meg, oszlassák el. 

Éhes az ország. És olyanok kérik 
anyagi gondjaik oszlatását, akiknek ezt 
a kérését teljesíteni kell, akinek ezt a 
kérését még elodázni sem szabad. Hogy 
a pénzügyminiszter feje  nehéz gondban 
;ó, azt elismerjük. De ez az ország, 
amelynek háztartása immár milliárdos 
költségvetéssel bir, talán meg fogja 
bírni a köztisztviselők méltányos ké-
relmének teljesitését is és merjük hinni, 
hogy e kérelmek teljesitéseben nem a 
néptanítói kar amúgy is leszállított igé-
nyein akurnak spórolni. 

Népgyűlések a vármegyé-
ben. A varmegyei függetlenségi  és 
48-as pártok augusztus 4-én Gyergyó-
szentmiklóson és Csíkszeredában nep-
gy üléseket tartanak, hogy bizalmatlan-
sagot szavazzanak a kormánynak és 
eliteljék Tisza István erőszakos eljárá-
sát. Ugyanakkor üyergyószentmikióson 
Sümegi Vilmos Justh-párti képviselő 
beszámolót tart, kit hir Bzerint tizen-
két képviselő kisér el útjában. A rész-
letes programm megállapításán most 
dolgoznak a pártveze tőségek. 

Csíkszereda létérdeke. 
Csíkszereda,  1912. julius 23. 

(P.) J á r ni a y Béla kolozsvári máv. 
üzletvezető elhunyta alkalmából egyik 
laptársunk szokatlan nekrologot közölt 
róla. Személyes érdeklődésünkből kifolyó-
lag szerzett értesüléseink folyamán  több 

helyről nyertük azt a felvilágosítást,  hogy 
igenis laptársunk szokatlan hangú cikké-
nek igaza van. Mert ugymondják, egye-
nesen Jármay akadályozta meg, hogy a 
madéfalvi  fűtőház  nem Csíkszeredában 
épült fel.  És pedig azért, mert ellenzéki 
képviselőnk van. 

Anélkül, hogy laptársunk, vagy in-
formálóik  jólértesültségét és jóhiszemű-
ségét kétségbe vonnók, mégis hihetet-
lennek tartjuk, hogy ez megtörténhetett 
volna. Lehetetlen utánna járni az ilyes-
minek — írásbeli bizonyítékot nem ta-
lálnánk — de bizonyos, hogy ok nélkül 
ilyen hirek forgalomba  nem kerülnek. 
Nem kutatjuk a forrásokat  — honnan, 
miért indult útnak e kósza hir — de 
elindult. És hogy elindulhatott, elterjed-
hetett — hogy napvilágot láthatott — 
az mind annak a bizonyítéka, hogy köz-
felfogásunkban  van egy bizonyos hiba, 
egy elfogadhatatlan  gondolat, hogy a 
közhatalom birtokosai hatalmukat párt-
érdekük önző céljainak istápolására hasz-
nálják fel.  Hogy ez megtörténhessen, 
szükség volt hazudozásra, hamis ada-
tokon alapuló felterjesztésre,  tág lelkiis-
meretre. Ha egy politikailag exponált 
egyén tesz ilyesmit: azt is elítéljük, de 
megértjük. Létfenntartása  érdekében nyúlt 
megengedhetetlen eszközökhöz. De ha 
olyan funkcionárius  tesz ilyesmit, aki 
közgazdasági életünk legfontosabb  igaz-
gatásának élén áll — annak nem találunk 
mentséget. Az az ember ellenkezőjét teszi 
annak, amire őt hivatása kötelezi. Az az 
ember elrontja azt, amit csinálnia kellene. 
Az az ember a legteljesebb mértékben 
rászolgál arra, hogy fegyelmi  uton el-
mozditassék és bíróilag büntettessék. Hisz 
ily módon — a hatalomnak ilyen keze-
lése mellett még azok is ellenzékké men-
nek, a kik jobb meggyőződésük szerint 
ma a békés munka hivei. Ez olyan visz-
szaélés volna a hatalommal, mely reak-
ciót vált ki. 

Végtelenül szomorú viszonyoknak kel-
lett elkövetkezniük, hogy a közfelfogás  az 

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

A természet életéből. 
Irta: Kámenea Antal. 

Amidón as emberiség gyermekkorát élte, 
B a tudomány még bölcsőjében ringott, az em-
ber a természeti jelenségnek öntudatlan bá-
mulója volt. Caak lassan emelkedett az evo-
lúció utján arra a szellemi magaslatra, ahon-
nan kutató, fUrkiszó  eszével elleshette a ter-
mészet titkait. Mennyivel másként állt a dolog 
még a dicsó Caesar korában is mint napja-
inkban. A történelem ma még 100 észak-nyu-
gat európai várost szerepeltet s holnap a ten-
ger hnllámsiijába temeti azokat, bogy puszta 
fogalmakká  váljanak. Az ember akkor még 
csak bámulta a természet eme isteni razziáját, 
titkát azonban felfedni  nem tudta még. Ma 
azonban ennek s más számtalan természeti 
tüneménynek kulcsa kezében van. 

A termésiet életfolyása  folytonos  örök tói 
való, életnyilvánulásai megismétlődni szoktak 
tehát Régen eltűnt városok számát ujaknak a 
pusztulása is sokasíthatja s igy ahol ma pezsgő 
élet volt, nem tudbaţjuk bizton, bolnap nem 
bukkanunk-e temetőre. A ma geografüsa  hat 
világrészt rajzol s nincs abszolút biztonságban 
a felől,  hogy holnap nem egy-kettővel keve-
sebb, vagy ennyivel többről írhatna-e? 

Vájjon nem erről beazél-e nekünk Messlna 
eltűnése, vagy az Afrika  és E. India közötti 
szigetsor, melyben a geologia világánál egy 
hajdan eltűnt világrész pillérjeire, romjaira buk-
kanhatunk? 

A nagy természeti forradalmak,  városok, 
földrészek  stb. eltűnése a tenger mozgásával 
^i'csolatM. A tenger a hatalmas mozgási 

energiát a széltől kapja, amely igen gyakran 
medreikből kizavarni igyekszik az Oeeanokat, 
amikor nemcsak a vizén, hanem a szárazon is 
a pusztulás nyomait hagyja maga után, ve-
szélyeztetvén a görönyeihez tapadt földi  életet. 

A vétkes mulasztás a klasszikus monda-
világban Eoluszt terhelte, ki tömlőjéből gon-
datlanul szokta útra bocsátani BZliléit. 

Ma tudjuk, hogy nem a gondatlanságból 
származik az, hogy az emberi élet, a kuliura 
nemcsak a földünk  belsejében Bzunyadozó 
erőknek, hanem az ót környező levegőnek, 
illetve szélnek is nem egyszer függvénye  le-
het. Vájjon nem ezt bizony ltja-e az idei ré-
mes erdélyi, avagy a mexikói katasztrófa? 

Aminek egyszerű természettudományos ma-
gyarázata a depresszión, illetve kél hely egyen 
iótlen felmelegedésén  alapszik, ami rendszerint 
ciklonoknak szokott elóidezője lenni. 

A levegőnek az a tulajdonsága u. i. bogy 
a napsugarak hatása alatt felmelegszik,  helye-
sebben kitágul s el kezd felfelé  szállni, még 
pedig a hóintenzitás nagyságával arúnyoB se-
bességgel. 

Ázzon a helyen, ahonnan a felmelegedett 
levegő felszállt,  kis légnyomás keletkezik. Igen 
ám, de a kontinuitás, azaz folytonosság  elvé-
nél fogva  az eltttnt meleg levegő helyét a 
szomszédos hely hideg levegője foglalja  el 
s igy, mint valami óriási kéményen keresztül, 
ideig-óráig tartó folytonosságban  száguld a le-
vegő a magas régiókba, ahol aztán a föld  for-
gása következtében szétáramloni kényszerül. 

Ez as áramlás néha oly erős zivatarokkal 
járhat, hogy még a százados tölgyeket is kjf 
csavarhatja tövestül. 

A ciklon hatása nemcsak abban merUI ki, 
bogy olykor eszeveszetten száguld, hogy elsö-

pörjön falvakat  s felguritsa  a robogó vonato-
kat, hanein abban is, hogy a hevesen felfelé 
szálló légáramlás révén a páratelt levegő kellő 
magassagba érven, lehűl es bő csapadékkal 
árasztja el a tájat. 

A ciklonoknak pregnáns példáit a forró 
égövi ciklonok szolgáltatják, melyek erő és 
gyorsaság tekinteteben jóval felülmúlják  a 
mieinket, következőleg veszedelmesebb ellen-
Bégei is a kulturáltak. Tipikus bazája ezeknek 
Ny ugat-India, bol felelmea  razziájuk főleg  ab-
ban határolódik, hogy leszedik a házak tete-
jet, kitépik a fat  gyökeréből. Ezen kívül meg-
történik az is, bogy a házak bezárt ablakai s 
a bedugaszolt üvegek dugói kipattannak azon 
egyszerű okoál togva, hogy a házakban és az 
üvegekben lévő levegő áranytalaoul nagy nyo-
mású, mig ellenben ugyanakkor, a környezet-
ben alacsony légnyomás uralkodik, ami mijtt 
a két légnyomás nem egyensúlyozhatván egy-
mást, az említett tüneményeknek be kell kö-
vetkezniök. 

Az éjjeli bakter. 
— Irta: l - ' e t r o s E l e i t . — 

Egy félBzázad  gondteljes súlya nehezedik 
a Marci bakter vállaira. Az életkor delelő-
pontját épp moBt haladta meg. Az életekéjé 
mély barázdákat szántott keresztül-kasul barna-
piros orcájára, de azért őkelme még röpke 
pillanatnak tekinti a háta- mögött maradt 50 
és egy néhány évet. 

Felesége csak volt, de most nincs. Gyer-
mekei már régóta eltávoztak a szélrózsa min-
den irányában. 

Marci bácsi egyedül, magánosan éli vilá-
gát, minden Idejét nemes hivatásának szen-
telve. 

Annyira otthonos kötelességének teljesíté-
sében, bogy aem egyszer, sem máskor egy 
felet  Bem vét. 

Megvallva őszintén... és elárulva a mély 
titkot, Marci bácsi két tisztséget tölt be. T. i. 
éjjeli bakter és sirásó. 

A Bötét éj néma csöndjében — nemes hi-
vatásából kifolyólag  — őrködik a fatornyos 
kis falu  pihenő lakosai fölött.  Nappal pedig 
állandóan sírgödör ásással foglalatoskodik  a 
halottak birodalmában, a temető kertben. 

O mint igazságos mérnök egyformán  méri 
éa készíti az örökös hajlékot: urnák, szolgá-
nak, szegénynek, gazdagnak egyaránt. 

Egyedüli kedvenc tisztségével, az éjjeli 
baktereággal is megelégedne bőségesen Marci 
bácsi, de gyenge lévén a dijjazás, egyéb mel-
lékfoglalkozás  is fölfér,  mert igy több a ho-
noráció. Ha nem csordul is, de legalább va-
lami csöppen. 

Mihelyt beesteledik és a falu  lakossága 
pihenőre tér, ő azonnal szolgálatba lép és 
rendes Bzokás szerint megkezdi az éjjeli őr-
ködést. \ 

Az éj tartama alatt nemcsak egyszer ba-
rangolja be a község összes utcáit, hanem 
többször is. 

Bele-belefuj  instrumentumába s az ő ter-
mészetes, megszokott hangján belekiáltja az 
éj néma csöndjébe, hogy : 

„Hallgass ember a szóra, 
Tizet ütött az óra I" 
Ezáltal mintegy figyelmezteti  az embereket 

arra, hogy bekövetkezett az éj és mindenki 
térjen pihenőre. 

Az ő tudta és híre nélkül semmi mozca-
nat nem történhetik meg a falu  pihenő laká-
sai között 



ilyen magyarázatokat elfogadja.  Közéle-
tünk romlottságának végső stádiumához 
értünk; ezekután csak a bukás következ-
hetik. Az erkölcstelen közfelfogás  meg-
újhodása. Ez a rendszer abban a pilla-
natban megérett a bukásra, mihelyt ilyen 
dolgok megtörténhetnek. 

Ezért fogadjuk  kétkedve azokat a sú-
lyos vádakat, melyek megyeszerte fel-
hangzanak. Mi megyünk tovább a ma-
gunk dolgában. Folyó évi 18. számunk-
ban foglalkoztunk  a főispán  bejelentése 
kapcsán kereskedelemügyi m. kir. mi-
niszter ur kijelentésével, hogy a madé-
falvi  csatlakozó fűtőház  áthelyezését még 
az esetben sem teljesítheti, ha a vármegye 
az áthelyezés költségeinek felét  50,000 
koronát fedezné  is! (Ilyen ajánlatra, alku-
dozásra Magyarországon még példa nem 
volt!) — Mert az áthelyezés után évi 
36.000 korona üzemköltség indoko-
latlan lenne. 

Kimutattuk, indokoltuk ugyanakkor 
kérelmünk jogosságát. Csíkszereda város 
fejlődése  kívánja meg, 12.000 lakós — 
a csíkszeredai állomás környéke — bol-
dogulásának feltétele  a kérelem teljesí-
tése. A létesítendő uj állapot semmivel 
sem teremt rosszabb helyzetet a megle-
vőnél a máv.-ra. Sőt! A 8006 sz.. 8012 
sz., 8013 sz., 8005 sz. vonatok a Csík-
szereda—madéfalvi  9*0 km. hosszú a 
menetrendben ki nem tüntetett utat 
hiába teszik meg. — Este 10 óra-
kor felmennek  a mozdonyok a fűtőházba 
— költség kímélés végett, hogy reggel 
üressen megint lejöjjenek! Ázsiai dol-
gok. Értelmetlen erőszakos dolgok, melyen 
legjobban a vasutasok nevetnek — vagy 
boszankodnak — ha ők vannak szolgá' 
latban. Mindezen kiadásokat semmivel 
sem indokolta meg a máv. Sőt támasz-
kodva arra, hogy felelőtlen  állásban van, 
hallgat. Tehát nem is védekezik. Istá-
polja ő maga az elterjedt közfelfogást, 
hogy a napi politika szolgálatában van. 
Mivel sem tudja megokolni a-most meg-
levő állapotot és mivel sem tudja kimU' 
tatni, hogy miből is állanak elő azok a bi-
zonyos . indokolatlan üzemkölt-
ségek.* Hisz a Gyitnesről közlekedő 
8801, 8802, 8803 és 8804 vonatok utj a 
épen a most hiában megtett utak hosz-
szával egyenlő, de előnyük, hogy nem 
üres vonatok közlekednének. 

Nem lehet ügyünket félvállról  venni. 
Előbb-utóbb számolnunk kell vele, hogy 
a székelyudvarhely—csíkszeredai vonal 
kiépül. Be fogják  látni, hogy az állam-
vasutak 115 km. utat takarítanak meg 
minden egyes szállítmánynál a mostani 
állapotokkal szemben. És meg fogják  épí-
teni a székelyudvarhely—csíkszeredai vo-
nalat, elsörangusitják a héjjasfalva—szé-
kelyudvarhefyi  h. é. vasutat. 

És akkor szomorúan konstatáljuk, hogy 
a keleti forgalom  érdekében az uj vonal 
nem érinti Csíkszeredát — hanem csat-
lakozik a madéfalvi  állomáshoz. Szomo-
rúan nézzük majd ujabb mellőztetésün-
ket és akkor még az az a megnyugtató 
érzésünk sem lesz, hogy minden a jog-
talanság azért esik meg rajtunk, mert 
ellenzéki képviselőnk van. Akkor hiába 
állítjuk oda bünbakkul boldogult Jármay 
Bélát — miénk lesz a kár. És mi leszünk 
okai ennek. Mert elmulasztottuk küzdeni 
minden rendelkezésünkre álló fegyverrel 
a saját létfenntartásunkért.  Párt, személyi 
kicsinyes érdekeket tartottuk előbbre va-
lónak, a mikor közéletünknek látható ve-
zetőket adtuuk. És elmulasztjuk figyel-
meztetni őket lépten-nyomon, hogy mik 
városunk, vármegyénk eminens érdekei. 

Es az áldatlan politika egy kérdéssel 
megint többet ölt meg azok közül, i 
mely kérdések heljes és célirányos meg 
oldásából összetevődik Csikvármegye 
gazdasági és kulturális ha 
1 a d á s a. 

Ö tud mindent az eBti szellőcske fuvalmá-
ról, a haraszt zörgéséről, az éjjeli bogár dön 
gicséléséről, az ebek csaholásáról és minden 
ről, de mindenről.... 

Ő a falusi  csillagász. 
Igen, mert neki módjában áll az égites-

tekről tudomást szerezni Ü ismeri a vacsora-
csillagot Tudja, bol tündököl a kaszás csil-
lag, a fiastyuk,  a göncölszekér, bogy milyen 
irányban keresztezi az eget a tejút, melyen — 
a huomonda szerint — a székelyek Erdélybe 
jutottak. 

A falu  végéről látja az erdőn pislogó pász-
tortüzeket Hallja a távolból a tilinkók méla-
bús hangját. 

A természet é|jeli szépségeiben senkisem 
gyönyörködhetik jobban, miut Marciba az éj-
jeli bakter. 

Mikor a toronyóra elveri az éjjeli tizen-
kettőt, a vén bakter nem mulasztja el a vice-
biró uramhoz is bekopogni. Nem jókedvéből, 
hanem kötelességből teszi ezt. 

O a világ ezer kincséért sem zavarná fel 
éjjeli álmából, pláne a biró uramat, a község 
fejét  családostól, de hivatásszerűen köteles 
ségének tartja azt, hogy lelkiismeretes mű-
ködéséről és önmagáról életjelt adjon. 

Szegény Marci bácsinak nincsen nyugta 
soha. Nappal sirgödröt és. Éjjel pedig ezer 
meg ezer ember élete és vagyona fölött  őr-
ködik. 

Hivatásából kifolyólag,  mint egy gépezet 
lelkiismeretesen és pontosan végzi kettős tiszt-
ségét Marci bácsi, a vénbakter, mig végttl az 
utolsó sirgödröt önmagának ls megásva, éjjeli 
őrségét befejezi. 

A székelyek toips&iga CsiMMai. 
Ez évben az a megtiszteltetés érte Csik 

szereda városát, bogy a .Székely Társaságok 
Szövetsége* rendes közgyűlését Csíkszeredá-
ban tartja meg. Felvonulnak isméthát a székely-
ség bajnokai, hogy szavukkal reánk irányít-
sák az ország és illetékes körök figyelmét, 
bogy feltárják  sebeinket és megjelöljék az 
utat-módot, melyen haladva, gazdaságilag 
megerősödnünk kell. Hivatva van továbbá i 
Székelyföldet  az ország és külföld  előtt is 
mertté tenni, minden kincseivel és természeti 
szépségeivel együtt. 

A szövetség most adta ki gazdag tárgy' 
sorozatú megbivóját, mely sorompóba szólít 
minden lelkes, jóérzésű székelyt. A meghívót 
és a hozzáfűzött  tájékoztatót alább közöljük. 

Az íllustris vendégek fogadására  dr. Ujfalusi 
Jenő polgármester széleskörű előkészületeket 
tett és maga a város is fényes  fogadásban 
részesíti vendégeit. 

A meghívó a következő 
A „Székely Társaságok Szövetsége' hete-

dik rendes közgy ülését folyó  évi augusztus hó 
26-án, d. e. 9 órán kezdve Csíkszeredában, 
a róm. katb. főgimnázium  nagytermében tartja 
meg, melyre a tagsársaságokat és a székely-
kérdés iránt érdeklődőket tisztelettel meghívja. 

Maros-Vásárhely, 1912. julius 12-én. 
Az elnökség: 

Deák Lajos, Máthé  József, 
kir. uaiewt, «laOk. nillkár. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Délelőtt 9 órakor a közgyűlés megnyi-

tása Deák Lajos kir. tanácsos, szövetségi elnök 
által. 

2. Elnöki előterjesztések, jegyzőkönyvvezető 
és hitelesítők kiküldése. 

3. A vendégek üdvözlése dr. Ujfalusi  Jenő 
Csíkszereda város polgármestere által. 

4. A szövetségi közgyűlésre jött képvise 
lők bejelentése és igazolása. 

5. Titkári jelentés. Beterjeszti: Máthé Jó-
zsef  főtitkár. 

G .A székelykérdés és a pénzintézetek 
Előadó : Dr. Zakariás János ügyvéd, a brassói 
Székely-Társaság elnöke. 

7. ,A Székelyföld  fürdői,  természeti rit-
kaságai és az idegen forgalom".  Előadó: Dr. 
H a n k ó V i l m o s , budapesti fóreáliskolai 
igazgató. 

6. .Csikvármegye iparának fejlesztése".  — 
Előadó: László Oyula szövetségi alelnök, a 
marosvásárhelyi keresk. és iparkamara másod-
titkára. 

9. „A csikl gazda nebány nyomorúsága*. — 
Előadó: T. Nagy Imre, csikmegyei gazdasági 
egyleti titkár. 

10. „A Székely nép szociologiája és ba-
ladásának feltételei".  Blóadó: Dr. Kovács Jó-
zsef,  debreceni gazd. akadémiai tanár. 

11. Számadás, költsógvetéa. Elóteijeazd: 
Hints Sándor pénztáros. 

12. Indítványok. 
13. A jövő közgyűlés helyének é3 Idejének 

megállapítása. 
14. A közgyűlés bezárása. 

T u d n i v a l ó k : 
1. Jelentkezés. Kik a közgyűlésen részt 

jelentsék be a Szövetség eluökségéliez Maros-
vásárhelyre a név és foglalkozás  vagy meg-
bízatás pontos jelzésével. 

Elszállásolásért, valamint a kiránduláson 
való részvételért legtovább augusztus 10-ig 
közvetlenül a csíkszeredai rendezőblzottság 
elnökéhez dr. Ujfalusi  Jenő polgármester úr-
hoz kell jelentkezni. 

2. Kedvezményes Jegyek. — Az elnökség 
kedvezményes jegyeket kért a közgyűlés al-
kalmából. Eziránt az igényjogosultak augusz-
tus 10-ig a szövetség elnökségéhez írjanak 
Maros-Vásárhelyre. 

3. Érkezés, fogadás.  A vendégek érkezése 
és fogadása  augusztus 25-én Székelykocsár-
don át Maros-Vásárhely felől  délután 5 óra 
45 perckor, Brassó felől  ugyanaznap délután 
6 óra 30 perckor lesz a csíkszeredai vasúti 
állomásnál. 

4. Ismerkedés. 25-én eBte 8 órakor az 
Európa vendéglőben Ismerkedési estély. 

Kiállítás. A közgyűlés tartama alatt ipari 
kiállítás lesz, melyen minden csikmegyei ön 
álló iparos (iparo9nő) és műkedvelő is részt 
vehet. 

Istentisztelet 26-án reggel 8 órakor isten-
tisztelet a r. kath. főgimn.  kápolnájában. 

5. Közebéd. 26-án déli 2 órakor közebéd. 
Résztvevők augusztus 24-ig szándékukul je-
lentsék be dr. Ujfalusi  Jenő polgármester 
urnái. 

6. Estély. 26-án ese 8 órakor a Vigadóban 
műsoros estély lesz. 

7. Kirándulások. Harmadik nap augusztus 
27 én kirándulás lesz: 

a) a Hargita fürdőre  szekerekkel. Indulás 
reggelizés után a városháztól. Visszatérés 
estére. Részvételi költség fürdéssel,  kénbar 
láng használattal, ebéddel együtt 10 korona. 

b) Qyimesre vasúton. Indulás délelőtt 9 
órakor. Ebéd Oyimesen személyenként 4 ko-
rona. Vasúti (egész) jegy Csíkszeredától Gyí-
meslg és vissza II. 4 korona 40 fillér. 

Tanítók gyűlései. 
A Csikvármegyei R. Kath. Tanítóegyesület 

választmánya folyó  hó 15-én a helybeli fő-
gimnáziumban gyűlésezett Zsögön Zoltán el 
nöklete alatt Az értekezésen mintegy 20-an 
vettek részt, melynek tárgya a jelentéseken 
kívül az őszi közgyűlés előkészítése volt. 
Határozatot hoztak arra nézve, hogy a köz-
gyűlést szeptember 24-én Gyergyószentmikló-
son fogják  megtartani, ahol ennek előkészíté-
sét már megkezdték, hogy Erdély legnépe-
sebb tanítóegyesületét méltóképen fogadhas-
sák. A nagy gyűlést megelőző napon a gyer-
gyói tanítóság érdekesnek ígérkező műsoros 
estélyt rendez a tanítóság erkölcsi súlyának 
emelése és az egyesületi pénztár gyarapítása 
céljából. Ugy ennek az estélynek, mint a kö-
vetkező napi gyűlésnek tárgysorozata élénk 
bizonyítékul szolgái arra, hogy vármegyénk 
tanítósága ugy társadalmi, mint tanügyi tevé-
kenység tekintetében az elsők között áll az 
országban. A mult évi sikeres tanszerkiállitás 
rendezésének nehézségei nem merítették ki 
központi választmány munkakedvét, mert — 
amint értesültünk — nagy buzgalommal fog-
tak hozzá a vármegyei tanszermúzeum létesí-
téséhez és felkérték  az erd. püspök urat, hogy 
erre a célra a csiksomlyói tanítóképző-inté-
zetben, mint legilletékesebb helyen egy mu< 
zeum-helyiséget az elnökség rendelkezésére 
bocsásson. Az így létesülő tanszermúzeumban 
remélhetőleg minden tanító fog  valamily ér-
dekes tárgyat elhelyezni, hogy a muzeum 
méltó legyen a vármegye derék tanítóságához. 
Ugyancsak itt értekeztek az Erd. R. Katb. 
Tanítóegyesületek Szövetségének szükségessé-
gről és elhatározták, hogy a közgyűlésnek a 
zövetségbe való belépését okvetlenül aján-

lani fogják. 
* 

A következő nap ugyancsak a helybeli fő-
gimnázium tornacsarnokában tartotta az Erd. 
R. Kath. Tanítóegyesületek Szövetsége körül-
belül 100—150 tanító és számjbs tanűgybarát 
Jelenlétében impozáns gyűlését Reggel 8 óra-
ior a misét Kassay Lajos főgimn.  igazgató 
mondotta az intézet kápolnájában. Azután dr. 
Péter János kézdivásárhelyi főgimn.  igazgató, 
elnök lelkes szavakkal nyitotta meg a gyűlést 
A tanítóegyesületek fontosságáról  és azok mű-
ködési köréről érkezett. A megnyitót ZsögOn 
Zoltán méltatta s az elnököt felkérte  annak 
hírlapi közlésére. A közgyűlés nagyon sok 
értékes határozatot hozott A tárgysorozat je-
les pontja volt Búzás János elö&dás& sz osz-
tályismétlésröl. Többek hozzászólása után 
helyesnek és megvalósitandónak mondották ki 
azt az elvet, hogy az elemi iskola felsőbb 
osztályaiban lehetőleg kerülni kell az elégte-
len osztályzatok alkalmazását Azután követ-
kezett dr. Haller József  orsz. gyűlési képviselő 
nagyhatású előadása a lucrativ pályákról. A 
nagy tehetségű képviselő szép, csengő hang-
láual . t l . J i . i • . .. ... • veunek, legkésőbb folyó  évi augautna 6-ig íjával, kellemes előadásával, «1«««»^«! ada-

tokkal támogatott érveivel — csaknem egy 
óráig kötötte le a hallgatók figyelmét  és vi-
lágosan bebizonyította, hogy — sajnos — a 
keresztény magyarság igen csekély százalék-
ban érvényesül az igazi vagyonszerzési pá-
lyákon. Utasítást adott a tanítóságnak arra 
nézve, miképen kell a népet és a jövő nem-
zedéket a veszedelmesen terjeszkedő idegen 
elemekkel szemben — a becsületes és biztos 
vagyonszerzés útjára vezetni, hogy a drága 
hazai fold  ki ne csússzék az ezeréves nemzet 
lába alól. Miklós István méltóképen reflektált 
a szép előadásra, az egyesület nevében köszö-
netét és elismerését fejezte  ki a derék szó-
noknak. Majd P. Lokodi G. szárhegyi tanító 
mutatta be saját találmányú iskolai víztartó 
készülékét nagy érdeklődés mellett Kovács 
András csiksomlyói tanitéképző tanár a fize-
tésrendezés és családi pótlék tárgyában tett 
indítványt, mit a közgyűlés örömmel fogadott 
el. Végűi Péter János dr. elnök lemondott 
tisztségéről, miután az alapszabályzat szerint 
a Szövetségnek csak gyulafehérvári  tag lehet 
az elnöke, ahol a szövetségi központ van. 
Ö pedig már egy év óta kézdivásárhelyi la-
kós. A közgyűlés szomorúan vált meg szere-
tett elnökétől és kiváló érdemeinek elismeré-
séül tiszteletbeli tagnak választotta meg. Miután 
azonban Gyulafehérvárról  az elnökséget senki 
sem vállalta magára, a közgyűlés a 1912—13-ik 
tanévre ZsOgön Zoltánt elnökévé, Péter Sán-
dort főjegyzővé  és melléjük egyhangúlag egész 
uj tisztikart választott, kiket azzal bízott meg, 
hogy az alapszabályzatot az elnökség lakhelyére 
és a követség központjára vonatkozólag módo-
sítsák és lehetőleg a jövő közgyűlésig erősít-
tessék meg. A közgyűlés az erd. püspOk urat 
táviratilag üdvözölte, kinek jóvoltából Rés Já-
nos szemináriumi régens ur a gyűlésezöket 
megvendégelte. 

KÖZGAZDASÁG. 
A kul túrmérnöki hivatalok éa a kö-

zönség A földmivelésűgyi  miniszter, hogy a 
kultúrmérnöki hivatalok eljárását meggyor-
sítsa, uj szabályzatot bocsátott ki; a kultúr-
mérnöki hivatalok ezentúl vizi munka terve-
zését és a tervezett munka vérehaj táaát, a 
mennyiben az a szorosan vett feladat  körükön 
nem esnek kivül, a miniszter külön engedelme 
nélkül fogják  végezhetni és azért ezentúl a 
kultúrmérnöki hivatalok igénybe vételére vo-
natkozó mindennemű kérvény jövőre az ille-
tékes kultúrmérnöki hivatalhoz lesz intézendő. 
A kultúrmérnöki hivatalok az îţj szabályzat 
Bzerint az alábbi esetekben állanak a nagy-
közönség rendelkezésére: Lecsapolásra, öntö-
zésre, alagCBövezésre, medrek és partok jó-
karbantartására, mederszabályozásra, part-
biztosításra, épületek kiszárítására, közkutak 
táplálására szánt forráefoglalásokra  éü hasz-
nálatra szolgáló oly vízvezetékekre nézve, a 
melyek nem foglalják  magukban az ivóvíznek 
az egyes házakba való bevezetését is, a mun-
kálat alkalmas módjára nézve szaktanácsot 
adnak, a célszerűnek talált munkálat terveit 
és költségvetését elkészítik és a fél  költsé-
gére történő kivitelt műszaki szempontból ve-
zetik. A régi jogositványu ipari vízhasználatok 
joggyakorlatának szabályozásához szükséges 
tervek készítését a m. kir. kultúrmérnöki hi-
vatalok kivételesen csak akkor végzik, ha 
azok talajjavitási kérdésekkel vagy valamely 
vízfolyás  egészére kiterjedő rendezéssel függ-
nek össze. Amennyiben ez az összefüggés  nem 
áll fönn,  a m. kir. kultúrmérnöki hivatal a 
tervkészítést nem végzi, hanem csupáüi fölvi-
lágositással és szaktanácscsal látja el azt a 
mágánmérnököt, akit a fél  a terv elkészítésé-
vel megbízott. Magánhasználatra szánt forrás-
foglalások  és vízvezetékek, továbbá oly köz-
ségi vízvezetékek tekintetében, amelyekkel az 
egyes magánházak is ellátandók, lennének 
ivóvízzel, valamiot községi beitelkek, utak és 
terek víztelenítésére, községek csatornázására, 
uemkülöuben valamely ipari vízhasználatra vo-
natkozóan a kulturmémöki hivatalok a felek-
nek és szakértőiknek csupán szaktanácscsal 
és pedig az említett vízvezetéknél, különösen 
a vizbeszerzés módjára nézve szolgálnak, ily 
esetekben azonban sem fölvételt  nem végez-
hetnek, sem tervet nem készítenek, sem a ki-
vitelt nem ók végzik. Az eljáró kir. kultúr-
mérnöki hivatal műszaki  tisztviselői  díjtala-
nul állanak  a közönség  rendelkezésére, 
tehát Bem az adott szaktanácsért, sem pedig 
az általuk végzett utazásokért, fölvételekért 
tervezésekért, vagy a munkálatok vezetéséért 
és ellenőrzéséért dijasás nem jár, azouban a 
fölvétel  és kitűzés alkalmával szükséges nap-
számosokat, fuvarosokat,  karókat stb. az érde-
keltek tartoznak díjtalanul rendelkezésre bo-
csátani és ók tartoznak a fölvételeknél  és a 
muukakivitelnél alkalmazott vizmester vagy 
vízmester-növendék szabályszerű illetményeit 
is viselni. A munkáltató az emiitett Illetmé-
nyek fedezésére  átalányösszeget fizet  be a 
kultúrmérnöki hivatal székhelyén levő adóhi-
vatalnál a földmivelésűgyi  miniszteri tárca ja-
vára. Az átalányösszeget a kir. kultúrmérnöki 
hivatal az erre nézne elóirt szabályoknak meg-
felelően  a vizmester napidija és az általa 
előreláthatóan végzendő munka mértékéhez 
képest állapítja meg. A munkát a kultúrmér-
nöki hivatal csak az összeg befizetése  után 
kezdi meg. Az átalányról a kultúrmérnöki hi-
vatal a munkáltatónak elszámolással tartozik. 
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A mezőgazda-
sági szakszerű kiképzés érdekében Serényi 
Kéla gróf  fóldmlvelésOgyi  miniszter valamennyi 
törvényhatóság éa miniaiteri kirendeltség ut-
ján pá lyása t i h i r d e t m é n y t tett közzé, 
melynek értelmében aa állami kertészetekbe 
munkásokat fogad  föl,  bogy egy-két év lefor-
gása alatt e munkások a fagondozásban  és 
a gyUmölcscsomagoláaban vagy a zöldségter-
melés különböző módjában a kellő gyakorlati 
jártasságot megazereivén, mint gyakorlott 
munkások munkavezetékül az állami kerté-
szeti telepeken, vagy magánosok kertészeteiben 
ulkMmazbatók, vagy községek részére mint 
vándor fagoadozók  ideiglenesen átengedhetók 
legyenek. Az egyes városok mentén való le-
telepedésben a külön zöldségtelepek beállítá-
sában államilag is támogatni fogja  őket a mi-
niszter. A kiképzés folyama  alatt az ily ál-
landó munkások a kiképzési telepen minden 
napszámos teendőt végezni kötelesek s nap-
szám és ellátás fejében  személyenként és na-
ponként 3 korona napszámbért kapnak. A 
munkások napszámosoknak tekintetnek és ha 
bármi ok miatt be nem válnának, három napi 
felmondás  mellett elbocsáthatók. A folyamo-
dók közül kedvelésben részesülnek, akik viz-
mentl községek mellett gyümölcstermelő vi-
dékeken vagy oly nagyobb városok közelében 
laknak, ahol a piac zöldséggel kellően ellátva 
nincs, vagy ahol a zöldségtermelés idegen 
késben van. Fölvételi kellékek e kiképzésre 
nótleuaég, magyar nyelv bírása, legalább 17 
éves, legfeljebb  30 éves életkor. Ép, erős 
testalkat, valamint fertőző  betegségtől men-
tességet igazoló orvosi bizonyítvány. Községi 
erkölcsi bizonyítvány a folyamodó  tartózko-
dási helyéről. A fölvételi  kérvényt 1 koronás 
bélyeggel a magyar királyi fdldmivelésilgyi 
miniazleihez kell beadni, s a kérvényben a 
folyamodó  munkásnak meg kell jelölnie, bogy 
a kertészet melyik ágában (zöldségtermelés 
vagy gyttmölcatenyésztés) kíván foglalatos-
kedni. A kérvényt  legkésőbb  október  1-éig 
kell  benyújtani, vagy közvetlenül a földmi-
velésügyi minisztériumnál, vagy pedig az il-
lető község elöljáróságánál, mely tartozik a 
beérkező kérvényeket fölöttes  hatósága utján 
a földmivelésUgyi  minisztériumhoz felterjesz-
teni. Hiányosan felszerelt  vagy későbben ér-
kező kérvényeket figyelembe  nem vesznek. A 
folyamodók  a felvételről  vagy az elutasításról 
értesítést fognak  nyerni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A itatna világi elnökének lemon-

dása. tiróf  Bélái Ákos, az erdélyi róm. kath 
státus világi elnöke, aki Kolozsvárról Buda-
pestre tette át állandó lakhelyét, lemondott 
az elnökségről. Utódjául gróf  Lázár István 
országgyűlési képviselőt, a státus alelnökét 
emlegetik. 

— J n b i l e n m . Folyó hó 14-én mutatta be 
ezllst miséjét Caikláxárfalván  Bálintb György 
brassói főgimnáziumi  tanár. Az újonnan reno 
vált szép templomot egészen megtöltette a 
hivők serege. Ma jelentek meg először a nem 
régen megtértek is, ami az ünnep jelentőségét 
fokozta.  A jubiláló papnak több oltártestvére 
segédkezett. Az ünnepi beszédet Incze Do-
mokos csikszentgyörgy) plébános tartotta. 
Lelkes szavakkal ecsetelte a papi hivatás Bok 
nehézséggel és még több szépséggel teli ma-
gasztosságát, hogy Bálintb György Istentől 
adott nagy tehetségével s nemes lelkével, mint 
töltötte be ezt a hivatást, a központi papneve-
lőtől a mai napig, mint pap, mint tanár, mint 
tudós s mint a székely nép büszkesége. 
Ebédre a kozmási pap látta jószivvel a jubi-
lánst és paptársait, kik a szeretet és tisztelet 
minden jelével elhalmozták az ünnepeltet A 
nap emlékére Bálinth György 600 koronás 
alapítványt tett a lázárfalvi  templomnak. 

— XaOatmiae. Folyó hó 14-én mutatta 
be Csaté János főgimnáziumi  tanár Csikszent-
imrén ezüst miséjét. Maauduktora Síinek 
Sándor misszióspap, a lelkigyakorlatok veze-
tője volt Evangélium után Rés János mondott 
szentbeszédet, melyen a papi méltóságot fej-
tegette. Szentmise után az egybegyűlt papság 
nevében az ezUstmisés házánál Bálint Lajos 
fóesperes  üdvözölte a jubilánst, mire az meg-
hatottan válaszolt A papság a jubiláns tisz-
telőivel együtt a jubiláns vendége volt. 

— Kinevezés . A király Fekete Imre er-
zsébetvárosi törvényszéki bírót, ki a csíksze-
redai törvényszéknek évekig volt egyik leg-
képzettebb bírája, a marosvásárhelyi klr. Íté-
lőtáblához birónak kinevezte. 

— Áthelyeaéa. Maria Gyula csíkszeredai 
klr. Ugyézaégi írnok a brassói kir. ügyészség-
hez áthelyeztetett. 

— KinevMéa. A marosvásárhelyi kir. 
főügyész  László Ferenc tartalékos es. és kir. 
tizedes, címzetes szakaszvezető marosbogáti 
lakost a csíkszeredai törvényszéki fogházhoz 
fogházőné  nevezte ki. 

— Lelkigyakorlat . A tanítók lelkigya-
korlata folyó  bó 16-án este kezdődött Mint-
egy 70 tanító és tanár jelent meg azon. 

— F f a o r o s á s o k  a v á r m e g y é -
b e n . Az idei fAsorozások  tudvalevőleg 
augusztus és szeptember hónapokban 
lesznek, az ország minden részében 
megtartva. — A vármegye alispánja a 
brassói honvéd ós székelyudvarhelyi 
hadkiegészítő kerületi parancsnokságok-
kal egyetértóleg már megállapította az 
utazási é s működési tervet , mely sze-
rint a s idei fósorozások  Csikmegyében 
megtartatni fognak.  Eszerint Gyergyó 
tölgyesen veszi kezdetéi a fósorozás 
augusztus 12-én és 13-án. Gyergyó-
szentmiklós városban folytatják  augusz-
tus 14-én, a gyergyószentmiklósi járás-
ban augusztus 16. 17. 19 és 21-én, 
Csíkszereda városban augusztus 28-án, 

telcsiki (régi) járásban augusztus 24. 
26. 27. 28. 29 és 30-án, és végűi a 
kászonalcsiki járásban szeptember 2. 3 
és 4-én. A felhívottak  száma Gyergyó-
tölgyesen 298, Gyergyószentmiklós vá-
iosban 131, a járásban 715, Csíksze-
reda városban 42, a régi felcsiki  já-
rásban, 1016, a kászonalcsiki járásban 
567, Összesen tehát 2769. Az összeállí-
tott utazási és működési tervet a hon-
védelmi miniszter a napokban jóvá-
hagyj» s annak alapján az idei fósoro-
zások megtartatnak. 

— Kineveses. A király Puskás István 
gyergyószentmiklósi kir. aljárásbirót járás-
birónak nevezte ki. 

— Jegyzői vizsga. Gergely Sándor köz-
igazgatási gyakornok a jegyzői vizsgát Bike-
resen kiáltotta. 

— Eljegyzés. Hermann Jenő, a rimamu-
rány-salgótarjáni vasmú részvénytársaság tiszt-
viselője, Boreodnádasdról, eljegyezte AmbruB 
Dénes kir. adóhivatali főtiszt  leányát, Juliskát, 
Csiksomlyóról. 

— Fe lh ív juk a gazdaközönség figyelmét 
lapunk közgazdasági rovatában közölt éa a 
kultúrmérnöki hivatalok qj szabályzatára vo-
natkozó közleményünkre. 

— Halá l az au tomobi l kereke i alat t . 
Folyó hó 22-én egy csicsói cigány és felesége 
lovas szekerükkel a Hargitán át vásárra igye-
keztek, mikor távolról nagy sebességgel kö-
zeledett egy ismeretlen automobil. A cigány 
a lovak elé ugrott, de a lovak a gépkocsitól 
annyira megijedtek, bogy a kantárt szorosan 
tartó cigányt épen a gépkocsi kerekei alá 
dobták, melyek oly súlyos sérüléseket ejtet-
tek rqjta, bogy azokba belehalt. Az automo-
bil megállás nélkül tovább robogott, de 
nyomozás kiderítette, bogy Tusnádfürdóre 
meut, hol a tulajdonos ellen az eljárás már 
bevezettetett 

— A osiki görög kathol ikua plébá-
n iák . A pápa által a görög katholikus ma-
gyar püspökség létesítése tárgyában kiadott 
eredeti buüában fel  vannak sorolva mindazok 
a plébániák, melyek az uj hajdudorogi püs-
pökséghez fognak  tartozni. Ezek között talál-
juk Nagykászon, Csikszentgyörgy, Csiklázár-
falva,  Gyergyóalfalu,  Csikszentdomokos, Szép-
víz, Gyimesbükk, Gyergyószentmiklós és 
Gyergyóvasláb községeket, melyek a gyulafe 
hervár—fogarasi  érseki körhöz tartoznak. A 
felállítandó  székelyföldi  vikariatusság székhe-
lyének megállapításánál első Borban figye-
lembe jöhet Gyergyószentmiklós r. L város, 
mely a székhely felállítására,  — ugy a várme-
gyében található görög kathoükusok számát, 
mint Csikvármegye tiszta székely lakosságát 
tekintve, legalkamasabbnak látszik. Ennélfogva 
helyénvalónak látnók, ha Gyergyószentmiklós 
város a kezdeményező lépéseket illetékes he 
lyen megtenne. 

— A ha rmad ik vi lágbajnokság, A 
stockholmi olymplai versenyek végén a ma-
gyarok a legértékesebb világbajnokságot sze-
rezték meg, mennyiben dr. Fusbs Jenó buda-
pesti ügyvéd lett as egyéni kardvívás világ-
bajnoka, ki e fényes  győzelmével megvédte a 
négy évvel ezelőtt Londonban szerzett világ-
bajnokságát, ami a versenyek krónikájában 
igen ritka dolog és abszolút fölényét  bizo-
nyítja a világ minden vívójával Bzemben. A 
most lefolyt  olimpiai versenyen e világbaj-
noksággal a résztvevő 24 nemzet között 
hetedik helyre kerültünk. Az egyéni kardví-
vásban ezenkívül a nyolc első hely közül hét 
• magyaroknak jutott, ami azt bizonyltja, 

hogy az Ázsiából hozott kardvívás mestersé-
gében ma Is legeisók vagyunk. A helyezési 
sorrend a következő volt: I. Dr. Fnsch Jenő 
(Magyarország) 6 győzelemmel. 2. Békessy 
kessy Béla (Magyarország) 5 győzelemmel és 
a jobb tus-aránnyal. 3. Mészáros Ervin (Ma-
gyarország) 5 győzelemmel. 4. Schenker Zol-
tán (Magyarország) 4 győzelemmel és a jobb 
tus-aránynyal. 5. Nadi Nedo (Olaszország) 4 
győzelemmel. 6. Tóth Péter (Magyarország) 2 
győzelemmel. 7. Werkner Lajos (Magyaror-
szág) 1 győzelemmel. 8. Földes Dezső (Ma-
gyarország) 1 győzelemmel. 

— A kirá ly és a székely menyecske. 
Verespatakon a minap kiloncvenhat éves ko-
rában meghalt Jakab Sándor volt bányaőr öz-
vegye. Az öregasszony egész életében büsz-
kén célzott arra, hogy őt Ferencz József  ki-
rály megcsókolta. Amikor a király az ötvenea 
években körutat tett az országban, ellátoga-
tott Abrudbányára is, ahonnan kirándulást tett 
a Detonáták festői  csoportjához. A felség  és 
kísérete visszajövet a völgyben pihenőt tar-
tott Egyszer csak egy szép székely me-
nyecske állit elé, egyik kezében fatányéron 
párolgó hus, a másik kezében cserépkorsó. — 
Kóstolja meg felséges  királyom a székely pe-
csenyét A király mosolyogva nyúlt a fatá-
nyéron levő bicska után, hogy leszeljen egy 
darabkát az illatos buBból. Utána egy pohár 
vizet töltött a székely menyecske a korsójából, 
mit a király egéBzen kiivott. A király végül 
néhány aranyai akart adni a pompás villás 
reggeliért, de a menyecske nem fogadta  el: — 
Székely asszony sohase fogad  ol pénzt a ven-
dégétől I A királynak annyira megtetszett a 
bátor, őszinte viselkedés, hogy odahajolt és 
homlokon csókolta. 

- Időszerű brosür . Miután az uj adó-
törvények 1913. január 1-én életbe lépnek és 
az összeíró bizottságok már ez idén ószszel 
fogják  mUködéBÜket felvenni,  tekintettel to-
vábbá a vallomási kényszerre. „Az uj adó-
törvények népszerű ismertetése* cim alatt 
igen időszerű iüzetet irt Wolf  Z.iigmond, köz-
gazdasági író, törvényhatósági bizottsági tag 
Pozsonyban. A füzet  röviden és mégis kime-
rítően ismerteü az uj adótörvényeket, nagyon 
népszerűen, még a laikus részére is érthetően 
van megírva és a thémát érdekesen és von-
zóan tárgyalja. A füzet  a kiadónál: Anger-
mayer Károly, pozsonyi cégnél és minden 
könyvkereskedésben kapható. Ára 1 korona. 

— Ttxsnadfürdö  közgyűlése. Tusnád-
fürdő  birtokosainak szövetkezete legutóbbi 
közgyűlésén tárgyalták Kállay Ubul volt fő-
ispán, országgyűlési képviselő lemondását az 
eloöki tisztről. A közgyűlés a lemondást, az 
elnök érdemeinek jegyzőkönyvi elismerése 
mellett, nem fogadta  el. Ugyané közgyűlésen 
200 korona tiszteletdijat szavaztak meg Ke-
renczy Béla Tusnád községi jegyzőnek, 120 
korona fizetésjavitáBt  pedig Szilágyi Zsiga 
fürdógazdának.  Elfogadták  az államkormány 
azon ajánlatát, hogy a 410.000 koronás ál-
lamkölcsön kamat és tőke törlesztésébe 5% 
fizettessék  évenként. Dr. Dolecskó János or-
vos a fürdők  házi kezelését javasolts. Kónya 
Károly — igen helyesen — a régi kugli, bil-
liárd Btb. szórakoztató játékok viasza- és be-
állítását javasolta. Szó esett a kurtaxa leszál-
lításáról s hogy a szövetkezeti tagok s csa-
ládtagjai a táncestélyeken dij nélkül megje-
lenhessenek. 

— Oj postaflgynökaég.  Kászonjakab-
falva'községbe  engedélyezett postai ügynök-
ség működését 1912. évi augusztus hó 1-én 
megkezdi. Nevezett ügynökség kézbesítő köre 
Kászonjakabfalva  községre és Kászonfürdőre 
leijed ki; ellenőrzés és leszámolás tekinteté-
ben a kászonujfalui  posta- éB távírda hivatal-
hoz tartozik és forgalmát  a kászonaltiz—ká-
szonujfalui  egyfogatú  kocsiküldönc járat bo-
nyolítja le. A szóban forgó  postai ügynökség 
bárhova szóló levélpostai küldemény, postai 
utalvány, továbbá csak a belföldre,  Ausztriába, 
Bosznia, Hercegovinába és Németországba 
szóló pénzeslevelek és csomagok felvételével 
és továbbításával, nemkülönben postatakarék-
pénztári betét- és csekk be- és kifiizetések 
közvetítésével, úgyszintén mindennemű postai 
küldemény kézbesítésével foglalkozik.  A fen-
tebb elő nem sorolt országokba szóló pénzes-
leveleket és csomagokat az ügynökség nem 
vehet fel,  de azokat a feladó  veszélyére el-
fogadhatja  és beküldheti az eUenórzéssel és 
leszámolással megbízott kászonujfalui  posta-
és távírda hivatalhoz. 

— i r t e a i t é t . Mindenféle  díszes ruggyanta-
(gnmmi-) bélyegsót festékező  párnával, szá-
mológépet Iparosok, kereskedők, ügyvédek, 
pénzintézetek, egyletek, hivatalok, ktaégek 
réBzére legolcsóbban készít aa Első Csegttdi 
Ruggyantabélyegzógyár Czegléden. — 10 ko-
ronán felüli  rendelésnél a rendelő 100 darab 
pergamentnévjegyet kap, tetszés szerinti be-
tűvel. Ugyancsak különféle  reklámtárgy kap-
ható. Utazók és helyi képviselők magas juta-
lék mellett felvétetnek.  Tessék áijegyzéket 
kérni. 

— Köszönet nyllvánitáa. A csíkszere-
dai Ipartestületnek folyó  hó 7-én tartott jnli-
állson felülfizettek:  Gyalókay Sándor főispán, 
dr. Ujfalusy  Jenó, Pototzky Pál 7-7 korn Jóna 
Géza, Filé Károly 4-4 kor., Hajnód Ignác, Ru-
dics István, Beke Ágoston, György Márton, 
Moldován János, Dóczy János, Horváth János, 
Holló Gábor, Pusztay András, dr. Gál Endre 
2 2 kor., Koczkás Béla, László József,  Berfce-
vlcs Samu, Karda Gyula, Kapa László, Balog 
Lázár, Balog Géza, Mihály András, Tamás 
Balázs, Nóvák Rezső, Vaszi Mihály, Bájer Fe-
renc, Szabó Samu, G á l István, Pototaki An-
dor, Pallos János l - l kor., Holcz János 1 kor. 
60 fillér,  Kovács Miklós 1 kor. 10 fiüér.  Ko-
vács Gábor 1 kor. 10 fillér,  Jakab JánoH, 
Ábrahám János, Farkas Ignác, Élthes Dénes, 
Venczel István, Hodosi László, Flsch Vilmos, 
Balázs Mihály, Nagy Imre, Toldi Mózez, Ko-
vács N., Szentmiklósi József,  N. N., 11). Mi-
hály András, Hodosi Ernő, Klein Sándor, 
Bartók Dezső, Pál N., György István, Keresz-
tes Béla, Hochschild Károly, Székely Dénes, 
Gyönös Gyula, Wachtler Miska, Paulovics An-
tal, Szász Imre, Rádu János, N. N„ Henter 
Géza, Ferenczi Ferenc 60-60 fillér,  N. N„ 50 
fillér,  Szabó Lţjos, Bedó Ákos, Papp János 
40-40 fillér,  Bodó László, Keresztes Antal, 
Dávid József  20-20 fillér.  Mivel a mu-
latságon megjelent szép számú közönség még 
a késő esti órákban is együtt mulatott és szó-
rakozott megállapítható, hogy ez volt az Idei 
nyári mulatságok legsikerültebbje, mert ugy 
erkölcsileg, mint anyagilag nagyon szépen si-
került. Az Ipartestület ez uton is köszönetet 
mond a tűzoltó zenekarnak élvezetet ny<qtó 
szép zene-számaiért, úgyszintén a felülfize-
tők és a kisorsolásra került tárgyak jószívű 
adakozóinak is. de nem feledkezhetik  meg Filé 
Jolán, Tamás Linuska, László Annuska, Beke 
Róza, Bálint Margit, Szentgyörgyi Róza, Or-
bán Juliska és László VUma kisasszonyoknak, 
valamint a rendezésben tevékeny részt vett 
iparos és kereskedő ifjúságnak  is BÍkeres és 
szép működésükért 

— Medve éa vadkan élet-halál haroa. 
Sepsiszentgyörgyről írják: A napokban Zágon 
község Nagy cserés nevü erdejének a község-
től alig 10 percnyi távolban levő egyik kis 
pusztáján egy 4—5 éves hatalmas himmedve 
megölt hullájára bukkant egy ember. A medve 
vére még alig aludt meg, széthasogatott teste, 
még meleg volt és belei egészen hiányzottak: 
15 iierccel előbb fejezhette  be életét Csak-
hamar megállapítható volt, hogy titáni erővel 
rendelkező méltó ellenfele:  vadkan ölhette 
meg a hatalmas testű mackót, mert a teste 
mindenütt egy hosszú agyar gyors csapásainak 
nyomait a föltétlen  halálos hasításokat mu-
tatja és a küzdelem színhelyén a borzasztó 
harc nyomai elárulják, hogy sokáig tarthatott 
e párbaj. A vadkan orrának csapásaival csak 
ugy baBogatta a gyepet, hogy sánc nagysága 
barázdák képződtek; a medve hatalmas kör-
mei pedig kipusztították még a gyökerét is a 
fűnek,  cseijének, hová belemerültek. A kan-
medve hasa egy hatalmas agyarcsapással egé-

föl  van hasítva, ez lehetett a halálea 
vágás. Ezenkívül az rgyarnyomok egész so-
kasága látszik testén. A belét 40 méter tá-
volságban találták meg, mit a győztes vadkan 
győzelmi boszqjában az oiTán cipelhetett eL 
0 is megkaphatta a magáét, mert nyomát a 
füvön  és a fák  levelein vércsöppök jelzik. 
Keresésére Indultak, de eddig még nem talál-
ták meg, nagy sebeivel, fájdalmával  valahol 
hogy rengeteg ciheresben pihenhet, vagy mér 
ó is elvérzett a borzasztó küzdelemben kapott 
mély sebekben. 

— Re t t ene te i szerelem. Mondja bará-
tom, csakugyan olyan nagyon szereli a le-
ányomat ? 

— Igen. Elhatároztam, hogy vele utazom 
keresztül az élet viharos oceáqjái 

— Es mennyi útiköltségre len szükségük, 
hogy el ne sUlyedJenek. 



t-fk  oldali C S Í K I L A P O K 30 Bláo. 

— Tissa-Esclár. Idestova 30 éve annak, 
hogy az akkor világhírre szert telt, s a mult 
század legnagyobb szenzációját keltett tiaza-
eszlári pernek egész tárgyalási anyaga hiteles 
gzorsiréi jegyzetek alapján megjelent. Az a 
•zinte páratlan érdeklődés, mely e mll meg-
jelenését akkor kísérte, s amelynek élő bi-
zonyságaként az első kiadás összes példányai 
elfogytak,  ma Bem csökkent, — sőt tudósok, 
Ügyvédek, bizák és orvosok ma is annyira 
keresik e müvet, bogy szerény véleményünk 
szerint a tédománynak tesz szolgálatot a 
.Nyirvidék" könyvkiadóhivatala, amidőn a 
számtalan sürgetésnek és felhívásnak  eleget 
tesz, s abból második kiadást rendez. Ami 
képen az uj kiadás ténye minden tendenciát 
nélkülöz, azonképen maga a mü is tisztán 
tudományos célt szolgál. Taztalmazza e mü a 
törvényszék előtt lefolytatott  — zkkor még — 
végtárgyalásnak egész lefolyását,  minden leg. 
csekélyebb mozzanatát, a nagy perben eljárt, 
szerepelt vagy közreműködött összes egyéni-
ségeknek és személyiségeknek a végtárgyalá-
son tett műiden szavát és nyilatkozatát, n kir. 
törvényszék által meghitelt gyors irók hivata-
los feljegyzései  alapján, s egyetlen megjegy-
zés, rövidítés avagy hozzátoldás nélkül. Tar-
talmazza továbbá — s ugyancsak hiteles 
gyorsírói jegyzetek alapján — a vád- és véd-
beszédeket, tartalmazza végül az összes bírói 
Ítéleteket. Ez a nagy mü, amely nem más, 
mint a reális valóság, s amely ugy kortörté-
nelmi, mint jogi a orvosi szempontokból is 
kltUnó jelentőséggel bir, mintegy 126 íven 
köriilbelól 2000 oldalon 3 kötetben jelenik 
meg s előfizetési  ára tűzve 30 korona, kfttve 
3(i korona lesz. Megrendelhető utánvét, — a 
pénz előleges beküldése mellett, — de havi 
5 korona részletre is, Nyíregyházán, a .Nyir-
vidék" könyvkiadóhivatalában. 

— Székely vigyáakodás. A nagy po-
litikai izgalmaknak vége van, a honatyák 
most már a választóikra és a mandátumukra 
is fordítanak  egy kÍ9 gondot. Az egyik erdélyi 
képviselő már napok óta egyebet sem csinál, 
mint egyik választóját kalauzolja végig Bu-
dapesten és mutatja meg neki a főváros  ne-
vezetességeit. A képviseld végig vezette a jó-
ízű góbét az egész városon, elvitte a Bzin-
házba, az állatkertbe, a muzeumba, végül pe-
dig egy este betért vele valamelyik zenés 
kávéházba. Az öreg székely ilyet még sohase 
látott és a képviselő nagyban várta, hogy fog 
bámulni a derék ember. Hanem a székely 
csak izgelt mozgott folyton  n széken, ideges 
volt, nem törődött semmivel és a szemét foly-
ton egy pontra szegezte. A képviselőnek végre 
is feltűnt  a dolog és megkérdezte az öreget. 

— Ugyan, bátyám uram, mit néz folyton  ? 
— Mit'/ Hát a rokkomra vigyázok, a ki 

ott lóg a szögön. 
— Ugyan, ugyan — igyekezett megnyug-

tatni a képyiselő az öreget — ne törődjék 
azzal. Ugy se viszi el senki. Látja, az én ka 
bátom is ott lóg a fogason,  még se vigyá-
zok reá. 

Az öreg székely bólintott egyet a fejével 
és renditbetetlen nyugalommal felelte: 

— Hát persze, a magáéra nem is köl már 
vigyázni. Mert azt már egy fél  órája elcmelto 
valami szőke fiatal  ember... 

Az iparvállalatok részvényeinek piacán 
csendesebb mederben folyt  as üzlet, minda-
zonáltal egyes kategóriák említésre méltó ár-
emelkedés értek el. így nevezetesen a Na-
BÍCÍ tanningyári, a temesvári szeszgyári rész-
vények árfolyamai  javultak, utóbbiak ugyan-
csak átmenetileg, és a Magyar cukoripari 
'részvények iránt is tartós kereslet nyilvánult, 
összefüggésben  a nyers cukorpiac szilárdsá-
gával. A fegyver  es gépgyár részvényeiben, 
melyek egy idő óta — különösen üspzelia-
sonlitva az osztrák fegyvergyár  részvényeivel 
el voltak hanyagolva és 380 koronás legma-
gasabb árfolyamról  25 koronával visszaestek 
volt, a lefolyt  lieteu komoly ós jól informált 
kezek részéről vásárlások voltak észlelhetők. 
Általánosságban azon körülményt, hogy a 
tózsde dacára a nyári évadnak szilárdságot 
mutat, u részvénypiacon jövő alakulása szem-
pontjából kedvezően Ítélik meg, és különösen 
arra történik hivatkozás, hogy a jó termés ti 
jelenleg uralkodó kedvező kereskedelmi és 
ipari konjunktúrának elóreláihatólag további 
tápot fog  nyújtani. 

A befektetési  értékek piacán a kedvtelen-
ség még tart, ellenben a sorsjegy piacon ked-
vező fordulat  előjeleit mulatja, melyek külö-
nösen a kia sorejegynemek és a Hazai sors-
jegyek iránt fokozott  mértékben nyilvánuló 
keresletben nyernek kifejezést. 

A péazviszouyokbau változás alig állott 
be, és a külföldi  pénzajánlatok ezidószeriut 
csak elvétve jelentkeznek. 

— Vasárnap folyó  hó 38-án délntán 
Oözsy Árpad gyógyszertára lesz nyitva. 

Pályázati hirdetés. 
A csikszépvizi Szentháromság-segély-

egyesQlet kővetkező hirdetést tesz közzé: 
1. A jelzett egyesület a közép 

felső  iskolában járó tanulók számára 
ösztöndíjakat oszt ki. 

2. Gz ösztöndijakra csak azon ifjak 
fi  és nö — pályázhatnak, kik az egye-
sület törzskönyvében bejegyzett csalá-
dok törvényes leszármazottjai. 

3. Pályázók tartoznak kérésük kí-
séretében az 1911/12. tanévi bizonyítvá-
nyaikat is bemutatni. 

4. A kérelmek benyújtásának határ-
ideje jelen évi julius 31 ike, a késóbb 
jelentkezők számba nem vétetnek. 

5. A pályázati kérelmek alulírott-
hoz : Az egyesület elnökéh -z lesznek 
beadandók, illetve beküldendők. 

Csikszépviz, 1912. julius 15. 
i-2 Fáraó Simon. 

Modern kutépités. 
Uj kutak építését cementgyűrök-
kel, sülyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb súlyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

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

o o o o o o o o o o o o o o o o o o • 

Szalámi és hentesáruk 
li magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 fillér,  minden további 
m hóban 10 fillér  áremeléssel, m 
Va.slag Ichér UMta szalouuaura 1 K 60 f. 
VusUg ÍOat. és paprikás szalonna 1 „ 00 „ 
Kolozsvári húsos szaJouoa 2 „ — „ 
Füstölt és papr. szelet szalonna 1 „ 70 „ 
VaJ&sz kolbász sonka húsból 2 „ 20 r 

Nyári szalámi 2 „ — „ 
Száras kolbász . 2 K — í. 

mindennap frissen készítve kapható 

Theii József  £" ff 
Medgyes. (Erdélyben) 
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A .Htrass* Magyar Általános Viltóúilet Rész-
vénytkraaaái, Budapest, heti jelentése a tfinde-

fertaloaról  i s pénzpiaciról. 
Budapest, 1912 julius 18. 

A tőzsde hangulata a lefolyt  héten barát-
ságos volt és különösen a legutóbbi napokban 
fejlődött  ki főleg  bankértékekben élénk üzlet 
emelkedő árfolyamok  mellett, ennek magya-
rázata gyanánt a fővárosi  bankok félévi  mér-
legéről elterjedt kedvező becslések szolgáltak. 

Az áremelkedés előterében a Magyar hi-
tel részvény állott, mely a lefolyt  héten mint-
egy 15 koronával emelkedett lilénk kereslet 
mutatkozott a Pesii magyar kereskedelmi 
bank a Magyar leszámítoló és pénzváltó bank 
és a Magyar jelzálog-hitelbank részvényei 
iránt is, mig a Magyar agrár és járadékbank 
részvényeiben csak a legutóbbi napokban tör-
téntek beavatott oldalról nagyobb mérvű vá-
sárlások. — Ez utóbbi részvényeknél, — el-
tekintve az egyre fejlődő  üzletmenettől, még 
azon körülmény ÍB járult hozzá a vétel kedv 
fokozásához,  hogy hir szerint a Magyar agrár 
és járadékbank a dalmát vasúti üzletben bírt 
részesedés megváltásafejében  jelentékeny rend-
kívüli nyereséghez jutott. 

Eladó elköltözködűs miatt egy alig 
használt modern lakberende-

zés, amely áll egy uri szobából. (Pa-
lisander fa),  egy ebédlő (dió), egy 
háló (.wilfa)  és egy konyhából. Ciiti a 
kiadóhivutalbun. 2-

Egy teljes ebédlő és hálószoba 
berendezés, mely alig volt hasz-
nálva jutányos árban eladó. 
Értekezhetni a kiadóhivatalban 
vagy Nagy József  kórházi fel-
ügyelőnél Gyergyószentmiklóson. 

Szám 553—1912. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak ,1912. évi V. 237. számú végzése folytán 
dr. E 11 li e a Zoltán ügyvéd által képviselt 
P á s z t o r i István végrehajtató részére 100 
korona követelés s. jár. erejéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás folytán  alperestói felüll'oglalt 
és 3000 koronára becsült iugÓ9ágokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság 1912. évi V. 237 
ez. végzésével a további eljárás eirendeltet-
vén, anuak az alap éa felillfoglaltatók  köve-
telése erejéig is, amennyiben azok kielégítési 
jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedett 
lakásán Delnén leomló megtartása határidőül 
1912. évi augusztus hó 5 napján délelőtt 
10 órája kitiizetik, a mikor a bíróilag lelóg-
lalt ingók és pedig lovak, szarvasmarhák stb. a 
legtöbbet igéróuek készpénzfizetés  mellett, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatuak iniudazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korában eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi je-
lentéseiket az árverés megkezdései? alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, inert különben 
csak a vételár feledlegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi julius hó 
19. napján. 

Molnár Sándor. 
kir. bír. végrcliujtá. 

. Van rcerenosám a n. é. kSsflnaég  bc 
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a legegyszerűbbtől, alegjobb kivitelig. Gyer-
mek oipők minden sainben, ragy válnaaték. 
Mértékntánl rendéiért gyorsul ós pontosan 
esikőslők. Kívánatra háahos la elmegyek. 

_ Kérem a nagyérdemű vevő- éa rendelő k&-
1 aSnaég sslves pártfogásit,  késs acolgilittal v 

j M A N D E L IZIDOR Z 
^ ^ • I k n e r e d a , Kossnth^I»aJos-utoa 63. n . i . ^ 

Betáblázásos kölcsön. Előnyös fel-
lételek mellet! első helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható. 

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

Egy 9-lóerős motorcséplö garni-
tura és gyapjú füsüló  telje-
sen jókarban, eladó. Értekez-
hetni Meskó Jakab tulajdo 
nosnál, Madéfalván.  2-4 

K i a r i t S ü z l e t h e l y i s é g . Kossuth Lajos 
I ţ l u U U és Apafii-utcák  sarkún lévó ház-

ban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére k i a d ó . 
Cim: Scliier Ferenc kir. mérnők, Nagy-
várad, Schlauch-tér 7. szám. 3—5 

Van szerencsém nagybecsű tudomá-
sára hozni, hogy K o l o z s v á r o t t 

bányamérnöki irodát 
nyitottam. Minden, a bányászat kö-
rébe tartozó és azzal kapcsolatos 
műszaki munkának pontos és cél-
szerű teljesítésére v á l l a l k o z o m . 
Kutatások vezetésé, bírálata, műszaki és jogi 

ügyeinek rendezése; 
Zártkata tmányok éa bánya-jogoaltvinyok 

megszerzése, teruiészetbeu való kijelölése és 
I érképezése; 

Feltárások irányítása; 
Bányamunkála tok : feltáró,  elökészitö, fej  tó-

vádatok, fejlések,  akna- és táró-vágások vél-
lalatsserü végrehajtása; 

Bányák üiembehelyesése; 
Bányaberendelések i s gépek megválasztá-

sánál tanácsadás; 
Törvónyesabta felelős  üsemvezetós és özem-

könyvek ellenőrzése; 
Bánya té rképek készítése; 15—92 
Bányaüsletek közvetítése; 
Aáványvlaek adományoztatása és védő terü-

leteinek kijelölése; 
Iparvaaatak és utak tervezése, munkálatainak 

vezetése és felügyelete; 
Föld- és erdőbirtokok felmérése,  térképezése 

és felosztása; 
Saakvélemény esések működésem főbb  irányai. 

Kiváló tisztelettel: 

Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Kolossvár, Deák Fereno-a. 15. ss. I. emelet 

Gépészt 
3 - 3 

k e r e s e k gözcséplő géphez 
(X-úkszentdomokosra, azon-
nali b e l é p é s r e , ajánlatok 
György András oimére Csik-
szentdomokosra kéretnek. 

A MESTERDALNOK. 
Cipőm szép és tökéletes, 
ttcimc járni élvezetes, 
Mert ha cipőt szegzek, varrok, 
Uajt' van 

A Csíkszeredai Takarékpénztár és Fiókintézetei 
ugy a régi, mint az uj betétekre 

jelenleg kamatot fizetnek. 
Az igazgatóság. 
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NR6Y ERPÓBIRT0K0T KERESEK 
megvételre 10.000 kat. holdtól 30 .000-40,000 kat. 
holdig terjedő komplexumban. — írásbeli ajánlatokat kér: 

Schwartz Gusztáv banküzlet, Budapest, V. ker., Gizella-tér 6. 
4 - 4 
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LeiLJDtáDyosalJt) bevásárlási forrás 
úgymint: hajtápokban, tnanQkör-
kcszlelekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
kulönlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanoa sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, tóiérakata 
FEKETE VILMOS 

tis» Csikmegyei illatszer- és pipere-
ke cskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 
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Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matraogradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálás I Legolcsóbb árak 1 
13—50 

AţADE HOMLOKZAT FESTÉK 
Törvényesen védve. — 50 színárnyalatban kilogrammonként. — Évtizedek óta 

KRONSTEINER KÁROLY 
vihart álló mész 

legjobban bevált és nem hamisítható. A legcélszerűbb festőanyag  már belestelt 
homlokzatokon is. S S O . S A 1 l i O m l O l S Z G L t f e S t Ó l C ,  színtartó, moslmtú, egy 
festés  elegendő alapszinezés nélkül. A legalkalmasabb festuszer  liomlokzalra. Faépít-
ményekre u. m.: csűrökre, Pavillonokra, kerítésekre stb. Minden szinárnyatatban kaphutó. 

Mintakönyvet és árjegyzéket díjmentesen és ingyen küld: 
Kronste iner Károly, Wien III., Hauptstrasse 120. 
Fölerakat Csíkszeredában: Michna Rezső és Vejénél. 

8—10 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

RAIOCOII Priffvflo  kézimunka üzlete, rövid-, szövött ós 
DV1C&M1 rilgJEB kötött árun, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az njévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban. milieu, futó,  diváupárna 

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

mek, gyapjú és gyapott fonalakban. 
Dus valaszték fértl,  női és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén, férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 36—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
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HALLÓI ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossnth-
Lajos-utoa 48. szám alatt nagy építési anyagraktár t rendeatem be s azon 
kellemeB helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van : 
Mész darabos és oltott. Portland-cemsnt friss  és legkitiinóbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fllzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemei  többféle  minóségben. Kollarlt bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyli és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret Bzerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kápor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból -80*-100, 120, 1-50—2 00—3 00 és 4 00 méter átmérójU kutak 
hoz, ezek készítését is elvállalom siilyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több 
féle  színben, betoncsövek, bidak és átereszek készitéBe. Beton- is műkőiépcsök, BZÍ 
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- i s etetőváluk min 
den nagyságban. — Blok Qres tégla, különösen alkalmas istállók ÉB gabonásoknak 
Virágvázák és talpazatok csiuos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kemény- is fal 
fedkővek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur 
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda. 
21—52 

Ö 

A nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Bécsi és budapesti körutamból hazatérve, szives tudomására hozom a nagyér-
demű hölgy közönségnek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánvtó'zsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

NŐI KRhh? D1VATTERMET 
* * * * * * * * * * * ÉS MODELLEK SZERINT 

FÜZŰKÉ5Z1T0 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, 
8 6 - 2 6 

(fii 



6. oldal. C S Í K I L A P O K 
30 szám. 
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GÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
' . . . . . i . .. • . • •• . i ii «An/iî Attal 1/íHrtl rtnvni a i» Elvállal ugy épület- mint bútorasztalos munkákat bármily kivánt kivitel-

ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
10 nap alatt elkészíti, """" 

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

anyagot el- és visszaszállítja, mmim 

In,»., f»u-.  óbreutö- i* tnebórák állandóan nagy raktáron. 

FIGYELEMIG MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, inert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  eló, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Egyúttal tudatni kivánoiu, liogy Uzletem-
beu bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
B azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve ÍB kérve, szíveskedjenek 
= bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: = = 

BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L-utca. 
51-52 

• Órmlánook, gyflrfik,  fülbevalók,  szemüvegek és bömérök állandóan kaphatók! [ ^ J j 

l B3 

TT¥\ * i f i  Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
11 I / A IUI I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
[ J J l I f i !  Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K P 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. 

F ö r a J c t á r GeLlE'v&raa.egrT'e r é s z é 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. 

27-52 (15) : 

Ml/Mi, \imi< X1ÍAI1> <)*' \H« \11> VII/ <ll' <úli'Ml*  <11*1 <U>íl<U> <II'\1I<»11>\M< <ll»<l[r>)|. <ll> <U> <K« »[> 
1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 
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Értesítési 
Van fl/urcncsóm  a t. hnlgyköznnség szives tudomására hozni. *<ogy a mamzelem 
Pá f i s b a n  volt tJUinimány utori, a honnan február  hó eisején jött vissza. 

S Z E Z O N S Z E R Ü ÚJDONSÁGOK 
nmrciuH hú elejétől már rak táró u vannak. Sziuházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. holgyközönség szíves pártfogását  kérvr, maradok kiváló tisztelettel: 

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

50-52 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

mniixiiiH] T / f t » > T ^ W j ^ j T K  H» TKTlk'Ttvm 1T> fţ*  1T» 1T» >m TT»Tt> 

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

Alapítási év 1884. = = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

G5,100,100, ii00 éa G20 liter űrtartalom. 
Fiilleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMafózö  üstöt 
100- 400 liter űrtartalom. — Az u j 
szeszadótörvény előírásai szerint. 
Angol marha- és lónyiró-

gépek és ollók. 

Vegytisztítás. * w * 
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Van szerencsém n nn^yenleimi kiizüiiHt'.g l.rrsi's liírvrlm.'-t l.'lhivni. 
míHzeiint a Rikóczl-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
N Y E R f j R S  fiS  K Á R P I T O S Ü Z L K T E M B K N 
minden e szakmália vi'igú nuiiikiik flk.-szit.'.M»'-»  a le£iinf;vnl>l.  kíszst-j;-
gel vállalom ía ezt rainos kivit.-lh.-n, uli só árak melletc pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a nini kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

R U G A N Y O S D I V Á N O K A T É S M A T R A C O K A T 
azírt, hogy itt mindenki lietizerezhesse M/iiksé̂ letét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 
KÉSZ 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 Hzivna figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, hogy a kocsik, valainiut 
minden e szakba vágó mnnkák javítását el-
vállalom. Hagamot a mélyen tisztelt közön-
ség jóiodnlulata pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel : 
Báj er Feroncz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

Női éa férfi  legkényesebb ruhák 
olaj, degenyeg, azúrok, tenta, zsir, 
rozsda, kávé alb. foltok  vegytisz-
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosun teljesítek. Áldozatot éa 
fáradságot  nem kiméivé e szak-
mába teljesen kiképeztem maga- ) f 
mat. Szives pártfogásukat  kéri ) f 

© í t ó a V i s e l e » J f 
férfi  szabó és vegytisztitó, Csíkszereda, J j 

kákóczi-utea l(j.szám. 10—26 JT 

582828101 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Kelhivora 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 levó b ú t o r o k a t , úgymint: 

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IRODAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK ÉS MAPRÁC0K 
minden kivitelben és rendkivüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú nirróyépek,  kerékpárok,  r/raimtfoiiok  én lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
27 írttól, gramnfonokat  20 írttól és kerékpárokat 55 írttól fennebb  árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS (SRAtyAFONOK-
hoz mindenféle  alkntrénzek  kaphatók. — Jarttámtkat  a leyjutá-
iii/OMohl)  árért  enzkSslök,  jótállá*  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltömunkákat elvállalok. 
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I VIDOR ÉS TÁRSA GŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMON I 

! állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m. • H 

„ DESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN 
•=• mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
ri.na.nd.6a33. I r a p H a t ó . 40-32 

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

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Ml Ól/Ifi  AMI L x i i a l a l a • — ( B J " • f  < < < . . I 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 
majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű ffidőanyag,  olcsó áron kapható 

Portland cementgyárnál, Kugler éa Társai, Brassóban. 

Nyomatott Vtkár L. kaajTnyomd^ábu, Cilkuorediban. 




