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Erdély népessége. 
A2 összes lapokat bejárta az a hír, 

liogy Krdély lakói közül magyar 870,806, 
német 256,894, oláh 1,498,588. Azután 
jtíleztetett. hogy egyes megyékben mily 
mérvll a faji  szaporulat. A legtöbb lap 
az oliiiisitg népszám szaporulatát jelzi 

HAt ez csak amolyan képzelödés! 
Az oláliság nagy népszaporulatot nem 
tüntet fel.  Mert ha még igaz is a hír-
lapok közleménye, tekintve, hogy a sta-
lidzt kai hivatal még nem nyilatkozott, 
nehéz az oláhság tulszaporulatát kiol-
vasni a fenti  számokból. 

Egy faj  stagnálására, avagy előuyo 
múlására a zsinórmérték három-négy 
évtized. Azon alól a mértéket megálla-
pítani nem lehet, mert egy s más kö-
rülmény belejátszhatik a rövid időre 
terjedő stagnálásba, mely stagnálás, 
lia három évtizeden át is tart, akkor 
már előjelek mutatkozuak valamely faj-
nak a hanyatlására. 

Az oláhság Erdélyben mindig nagy 
többségben volt pár évszázadon át. É-i 
igy nem lephet meg senkit, hu a leg-
újabb népszámlálás is nagy előnyben 
tQutette fel  a számokat. DIÍ ez koránt-
BCin aggályos mérvű, ha figyelemre 
méltalju'i a három évtizedes mérleget. 
Lássuk a statisztikát. 

Erdélyben volt magyar 1880-ban 
688,947, német 212,469, oláh 1.292,298. 
Harminc év alatt a magyarság növeke-
dett kerek számban 182,000 lélekkel 
Númetek meg kerek számban 44,000-rel. 
Oláh ellenben növekedett kerek szám-
ban 206,000 rel. Ebből látható, hogy az 
olábság szaporulata három évtized alatt 
csak 24,000-rel multa felül  a magyar 

ság szaporulatát, pedig oláh több volt 
1880 ban 604,000 rel, mint magyar és 
mégis a növekedés csak 24,000. Hogy 
azután a magyarság a telepítéssel is 
növekedett, az mit sem von le az ered-
ményből. Az oláh pénzintézetek is te-
lepitenek, csak e hóban is négyszáz 
hold tőidet vásárolt az Albina, bete-
lepülő kisgazdák részére — és egy-
millió koronán felüli  értékben vett 
ugyancsak e hóban az Albina egy nagy 
birtokot — fölparcellázás  végett ide 
települtek részére. 

Aki azonban nem kábul el a kül-
fénytól,  az rájön arra is, hogy az oláh 
bankok parcellázása nem válik mindég 
be, a tulmagas kamat miatt. A bank 
nem reszkíroz, mert a föld  csak lát-
szólag a telepitóé s ha fizetőképtelenné 
lesz, másnak adja a bank a földet.  De 
a manipulációval sok oláh uj kisgazda 
jut tönkre, hogy folytatódjék  az, az 
ujabb kisgazdákkal. 

Tulaggályoskodás tehát az oly hír-
lapi vélemény, hogy Erdélyben veszély-
ben a magyarság. Az ily állítás csak a 
magyarság rovására történik! Erdély 
nincs elveszve a magyarságra nézve, 
ne emelje a magyar sajtó az oláhok 
önhittségét, hogy elhigyjék a nem igazat. 

Ez az úgynevezett szép számú kü-
lönbözet meg fog  szűnni idővel, ha a 
székelység nem oszlik széjjel a kenyér-
kereset végett. Ha a székely leányok 
nem hagyják oda szülőföldjüket  s ha a 
székely családapák nem kóborolnak 
annyit, mely hosszabb távolléttel gá' 
tolva van a család gyarapítása is. Most 
már nem csak Romániában, hanem Ame-
rika felé  is viszi útját a székely. És 
általában Erdély kivándoroltjai tulnagy 
zöme magyar-székely. 

Mig ezzel szemben az oláh ritkán 
távozik faluja  határán tul. Az oláh 
leány is szolgál, de csak a szomszéd 
városig jut el s akkor is kizárólag téli 
szolgálatra. 

Az oláh tehát családi fészkét 
nem robbantja szét. Mig ezzel szemben 
a szé'<ely nép mint tevékeny nép és 
magasabb kulturán állva az oláh nép-
nél, több igénye van, amit pántlikás 
terjedelmű kis földjéből  ki nem nyer-
hetne, szétoszlik a székely család. A 
székely leány ma már Budapestie is 
eljut, nemcsak Romániába megy ki. 
Küzdenek eléggé a székely egyletek 
a leányok szolgálatba vivése ellen, de 
a nemes törekvést siker nem koszo-
rúzza. 

Azonban eijön az az idő, amidőn 
Erdély gondozására is rákerül a sor és 
első sorban a Székelyföldre.  Ezen gon-
dozás megtermi a jobblétet s akkor 
megszűnik az oláhság kismérvű szapo-
rulata is a magyarság felett.  A csak 
málén élő oláh az ő szalmás kunyhó-
jában, b&rmily nagyon fuj  is, azért nem 
jut népszámban sem előnybe, ha első 
sorban Székelyföldre  is rákerül a ina 
gyar kormányok gondoskodása. 

Gyorsvonatok Marosvásárhely és 
Brassó között. 

Vármegyénk vasúti közlekedésének 
egyik sérelmét tudvalevőleg a gyorsí-
tott személyvonatok hiánya képezte. A 
közigazgatási bizottság ismételten fog-
lalkozott a kérdéssel és legutóbb junius 
havi üléséből, felterjesztést  intézett a 
kereskedelemügyi miniszterhez gyorsí-

tott személyvonatok járatása iránt A 
miniszter a napokban kedvezően  dön-
tött a kérelem felett,  és elhatárolásá-
ról tegnap értesítette Csíkvármegye 
közigazgatási bizottságát Bit a döntést 
nemcsak itt e vármegyében, hanem ai 
egész Székelyföldön  nagy örömmel fo-
gadják, mert gondoskodik Budapesttől 
Kolozsváron át Marosvásárhelyig gyors-
vonat és Marosvásárhelytől Brassóig 
egy gyorsított személyvonat beállításá-
ról. A miniszter ez intézkedésétől a jó-
indulat el nem vitatható és alaposan 
remélhetjük, hogy többi égető kérdé-
sünk is kedvező megoldásban fog  ré-
szesülni részéről, ami megfogja  szün-
tetni állandó vasut-mizériáinkat Leira-
tában értesiti a bizottságot, hogy uta-
sította az államvasutak igazgatóságát, 
miszerint az idei nyár folyamán  tegyen 
meg minden előkészületet aziránt, hogy 
a jövő  évi  tavaszi  menetrendbe  egy 
oly vonatpár legyen  beállítható,  mely 
Budapesttől  Kolozsváron  át Marosvá-
sárhelyig,  illetőleg  vissza gyorsvo-
natként,  Marosvásárhely  és  Brassó 
között  (Gyergyószentmiklóson  és  Csík-
szeredán  át) pedig  gyorsított  személy-
vonatként,  a kisebb megállóhelyek,  il-
letőleg  állomásokon  való tartózkodás 
nélkül  közlekedjék.  Felhívta továbbá 
az igazgatóságot arra is, hogy már most 
indítsa meg a tárgyalásokat a nemzet-
közi hálókocsi társasággal, hogy a be-
állítandó uj vonatpárral hálókocsi  is 
közlekedjék. 

E rendelkezések után tehát nyugod-
tak lehetünk, hogy 1913. évi május 
1-én a gyorsvonatok, illetve gyorsított 
személyvonatok, háló- és étkezőkocsik-
kal felszerelve,  megindulnak. 

A „csík i l apok" tá rcá ja . 

Ünnepi beszéd 
tartotta a tusu&Ji GuzJakör N'cpkcrtjéuek felavatási 

üuncpén Gegesi KissKraö iu. kir. erdútanácsos. 

Tisztelt  ünneplő  közönség! 
Székely  testvéreim  ! 

Megujulnak ez ünnepélyes pillanatban lelki-
Hzerueim előtt a multak képei. Látom a pisz-
ka» áradattal tele hömpölygő folyókon  átgá-
zolva az évezredek sorozatát átélt komor 
Hargita fenyvesén  keresztül jönni, Csaba királyfi 
vert sereget, mely elfoglalta  számodra e haza 
részt édes Bzékely fajom  I Ei elvonulnak lelki 
Bzemeim előtt a tatár, n török, a vallon s más 
idegen hordák, melyek ellen annyi vitézség-
gel küzdöttünk. Látom Szapolya János a BAtho 
riak, Bethlen sItákócziseregében hazát sa fraa-
ciaháborukban királyt védő székelységet. Sziute 
hallom a Gábor Aron ágyúinak bömbölését, s 
a Gál Sáudor nyergestetői fegyvereinek  sürli 
ropogásár, melyek mind, mind a székely vi-
tézségről beszélnek én nekem. De látom ezeknek 
a tul erővel szembeni elhallgatása után be-
következett állapot szomorú képét is. Hallom 
a jók legjobbjai láncainak csörgését, az itthon 
maradottak csendes BŐhajtozását az örökre 
elveszettnek hitt szabadság után. Látom az éb 
redést uz elnyomatottságből, de a láz álomból 
hirtelen felébredt  emberéhez hasonló bizony-
talan kapkodását is fajomnak. 

Hz a mult! 
A közelmúlt pedig abban merül ki, hogy 

i;i:nak, csörtetnek az egyesek, ki-ki minél töb-
"•t harácsolni azon közvagyonokból, melyek-

nek évezredekig fentartani  a székelység egész-
séges fejlődését  lett volna egyetlen hivatásuk. 

Es a jelen? Szomorú I Lazulása a régi 
hitnek, széthúzás minden vonalon. Az egyes 
társadalmi rétegeket egymástól eddig alig 
elválasztó gyenge barázdáknak éles már-már 
alig áthidalható szakadékokká szélesbbitése, 
biizodozás a közügyektől, vagy azokból ha-

szonlesés az egyesek által, a megenged-
hetőnél több költekezés, a régi ruhákkal 
a régi erkölcsöknek is levetése, szóval „pusz-
tulunk, veszünk" s ba sokáig nem áll be 
fordulat  közéletünkben, „mint oldott kéve, S7ét 
hull nemzetünk." 

De „el ti komoly képek, ti sötétség rajzati, 
félre,  uj nap fényié  reánk annyi viszályok 
után". 

8 ha ez uj nap derengő fényénél,  mint 
harcra kész őseink lelett tették vezéreik, meg 
tartjuk a lustrát, kibontakozik egyedül itt, 
csupán Csíkvármegye területén közel 100 
zászlóalj a maga érdemes primorjai, primipil-
lussai és pixidáriusBaival. Ebben a 100 gazda-
lársadalmi testületben már fegyverben  állanak 
a régi vitéz székely huszár es gyalogezredek 
ivadékai. A fegyverek  ugyan nem buzogá-
nyok, kopják, puskák, kardok, ágyuk és mis 
vértontó szerszámok, melyekkel lehetett egy-
koron hazát elfoglalni,  de ma már azt meg-
tartani nem lehet; hanem a modern kor árze* 
náljából kikerült fegyverek.  A közöí munka, 
a közért áldozni tudás, az egymás megbecsü-
lése, a gyenge felsegitése,  az erős önmegadóz-
tatása, s a haladás utáni törekvés, minden vo-
nalon. 

íme ezen fegyverek  dicséretes és szorgos 
forgatásával  vivta ki a mai nap fényes  gyó-
zedelmét TuBnád község érdemes gazdaköre I 
Amikor tagjai összerakott filléreiből  megvásá-
rolta ezt a helyet s saját erejéből, tisztán 
csak a tagok munkájával, berendezte azt az 
önfeláldozás,  most már egyházilag is felszen-
telt berkévé, azzal az erős és megingatbatlan 
elhatározással, hogy mihelyt arra módja leend, 
épiteni fog  azou az összetartás, a gazdasági 
kultura és közvagyonosodás számára egy haj-
lékot. 

A kör érdemes elnöke és tagjainak ezen 
a kör intő szavát megértő nemes elhatározása 
s dicséretes és eredményeiben hosszú időre 
kiható cselekedete önmagát dicséri B nem sző-
rül az az én gyarló szavaim általi dicsőítésre. 

Én ugy érzem, t Ünneplő közönség, hogy 
ez a hely, a melyen most összegyültünk, nem 

is egyetlen gazdakör tulajdona, de az élet 
sokszor szennyes tengeréből kiemelkedő egy 
olyau szikla, melynek ormán a magyar gazda-
közönség vagyoni és Bzellemi gyarapodását 
szolgáló szövétnek a tusnádi gazdakör önfe-
láldozása folytán  e pillanatban felgyújtatván, 
az a szikla mélyében elhelyezett egymást 
megértés és közös cél felé  való renditbetlen 
törekvés örökké tartó erőiből táplálkozva, egy-
koron befogja  világítani nemcsak a Székely-
földet,  de egész hazánkat is, s a cél nemes-
sége iránt talán ma mé^ kételkedők sziveit 
is felmelegítvén,  megteremteni aegit a vagyo-
nilag független  s szellemileg teljesen felvilá-
gosult, nagy, boldog és dicső Magyarországot, 
ami édes hazánkat I 

Az eszmét pedig, mely e népkertet létesité, 
ugy képzelem, mintha egy, a mi Hargitánk leg-
szebb fenyőiből  épitett s ráhullatott verejtékünk 
által minden viharokkal Bzemben ellenállóvá tett 
és a modern haladás minden eszközeivel felsze-
relt bajó lenne az az egyesek s népek életé-
nek zajgó tengerén I E hajót kell e pillanat-
ban vizre bocsátanunk. Bocsássuk hát azt el 
zászlóján azzal a felirattal,  mi a bethleni 
pásztornak fohásza  volt az ur JÓZUB, az Eszme 
megszületésének hajnalán. 

„Dicsőség a magasságos menyekben Isten-
nek, békesBég e földön  s az emberekhez jó-
akarat*. 

Megtört szivek. 
— Irta: K ó m e n e s A n t a l . — 

Kerésztélyék, Erdély egyik városának gaz-
dag kereskedő családja, gyakran adtak zsuro-
kaL Házuknál sürün megfordult  a város arany-
ifjuságának  színe-java. A zsurnak lelke-szeme-
fenve  Etus volt, a város tündére, Kereszté-
lyék kedvelt lánya. Miként a nap vonza boly-
góit, ő is ugy vonzotta a szép nemért rajon-
gókat. Nem is csoda, hiss a termésiet meg-
áldotta ót a női nem legszebb bájaival: vé-
nuszi termettel, minél szebbet a művész fán-
táziája sem alkothatott volna. Hófehér  arcát 
homlokára luomló sötét hajfürtjei  ugy ékesí-

tik, mint az alabástromot fekete  márványke-
rete. Hát azok a gyönyörű kék Bzemek, mennyi 
élet tüz égett azokban. Talán Völgyessy had-
nagy — ki főleg  Bzerelmes lett azokba, tudna 
erről leghívebben beszélni. 

Keresztélyék hálánál megfordult  leventék 
közül többen versenyeztek Etus birhatásiért, 
de mert Völgyessy egyetlen tiszt udvarlója 
volt Etusnak, s mert igen imponált a varázs-
hatalmu kardbojt, meg uniformis,  belegaba-
lyodott a deli hadnagy ócskába. Azóta, hogy 
Cupido megsebezte sziveiket s hogy Völgyessy 
komoly udvarlója lett Etusnak, a világraszóló 
zsurok lejártak. 

VölgyeBsy égett a vágytól, hogy Etus iránt 
érzett gyöngéd érzelmeinek kifejezést  adhas-
son. A felsők  ugy Intézkedtek, hogy óhaja 
teljesedésbe menjen. 

Egy Bzép nyárieste Keresstélyék kint cse-
vegtek az erkélyen az elmúlt jó időkről; mi-
alatt Etuaék is ai eperfa  alatt boldogságban 
füröszthették  lelküket A természet is ked-
vezni látszott Etuséknak. 

Fényes holdvilágos est borult a városra. 
Egyetlen egy lehelet, egyetlen pára sem fá-
tyolozá a levegő és csillagos ég tisztaságát, 
hanem mintha az egész mindenség egyetlen 
kristály harang lenne, oly atlátazóan borait a 
végtelen égbolt a láthatár fölé. 

— Látja, Etus, aminő szép ma este a termé-
szet ép olyan volt éji álmám is. 

Ha kíváncsi rá elmondom. 
— Csupa fUI  leBzek I 
— A keleten a havasok tündér kik szeme, 

a kék nefelejts  tő pártján éltünk kettecskén. 
A természet remekelt e tájon. Köröskörül 
kéknefelejts  virágtenger s macasba nyaló 
sziklabércek öveztek a tavat A természet ahol 
a madárdal, a patak csevegése, a virág köl-
tészetről, poézisről beszél, megigézte lelkein-
ket Két Bsiv egy gondolat miként lehet. Itt 
értem meg igazán. Boldogságunknak rövid a 
meséje, tartalma azonban megértenem engedte, 
hogy a mindenséget a boldogság Szőttében egy 
pillanat alatt is átölelhetjük. 



*lk oldal. 

A t n f f l  ladanYettói u o t i R 
A tusnádi gazdaszövetség folyó  hó 28-án 

tartotta meg aj onnan létesített népkertének 
felavatását.  Az Ünnepélyen megjelent Gyaló-
kay Sándor főispán,  Koóe Mihály miniszteri 
osztálytanácsos, Kiss Ernő m. klr. erdőtanécsoa, 
mint a székelyföldi  kirendeltség vezetői, ezen-
klyfU  Csíkszeredából és a vidékről számosan. 

Az Ünnepség sikerét biztosította a meg-
jelentek nagy száma, valamint az a sok Üd-
vözlő távirat, mely az orez ág minden részé-
ből érkezett A felavatási  Bnnepély legszebb 
jele annak a fáradhatatlan,  odaadó munkának, 
mely a gazdaszövetséget a köz javától át-
hatja. Értesülésünk szerint a programmba fel-
vett népház, egyébként a létesített intézmé-
nyeknek gerince, — már a jövő év folyamán 
felépül,  mihez nagyban hozzájárul Gróf  Seré-
nyi Béla főldmivelésügyi  miniszter nemes ál-
dozatkészsége, ki e célra 3000 korona állam-
segélyt helyezett kilátásba. A gazdaszövetség 
már tekintélyes népkönyvtárral dicsekedhetik 
és gazdasági gépekkel is (el van szerelve. — 
Uj népkertje a község közepében hatalmas 
területen fekszik  és benne uralkodó gondosság 
és tisztaság meglepi a szemlélőt 

Gyalókay Sándor főispán,  ki borszéki üdü-
lését szakította meg, reggel kilenc órakor ér-
kezett vasúttal [fjtusnád  községbe. Az állo-
máson ót és kíséretét virágokkal és fenyő-
galyakkal feldíszített  hosszú kocsisor várta. 
A főispánt  Ferenczy Béla községi jegyző me-
leg szavakkal üdvözölte. 

Az ünnepély szent-misével kezdődött, melyet 
Kicsid Géza nagy segédlet mellett mondott. 
A hymnus eléneklése után Koncz István es-
peres-plebános, ki 47 hosszú évet töltött tus-
nádi hivei között, megáldotta a felavatandó 
uj helyiségeket és Biép beszéd kíséretében 
vezette be az ünnepélyt. Utánna Koős Mihály 
miniszteri osztálytanácsos tartott magas szár-
nyalású, tartalmas beszédet Majd hatásosan 
szavalt Rózsa Sándor tanárjelölt. Nagy tetszés 
mellett szólott ezután az egybegyűlt gazda-
közönséghez Kiss Ernő erdőtanácsos, népünk 
alapos Ismerője, ki a legfőbb  mozgatója volt 
az eszme életrekeltésének. Beszédét röviden 
lapunk más helyén közöljük. Igen kedvesen 
szavalt Ferenczy Erasi IV. polg. leányisk. ta-
nuló, kit az ünneplő közönség za|osan meg-
tapsolt Kiemelkedő ponţja volt a programúi-
nak Raffain  B. Antal premontrei tanár felol-
vasása. melyet lapunk más helyén szőszerint 
közlünk. Arabban fejtegetett  gondolatok méltó 
feltűnést  keltettek. Az ünnepélyt Gyarmati 
Károly gazdakört elnök zárta be, mely után 
a közönség a szózatot énekelte el. 

Délben 1 órakora községházánál 100 terí-
tékű bankett volt Az első felköszöntőt  Gya-
lókay Sándor főispán  mondotta királyra, majd 
Tusnád közsúg közönségére, Kicsid Géza lel-
kész Gyalókay Sándor főispánra,  Csiszer Imre 
árvaszéki ülnök Koős Mihályra, Bartalis Ágos-
ton főszolgabíró  Kiss Ernőre, Koős Mihály 
miniszteri osztálytanácsos a tusnádi gazda-
körre, Ferenczy Béla jegyző a vendégekre, 
Kiss Ernő Konca István esperes-plebánosra, 
dr. Éltbes Zoltán a községi elöljáróságra stb. 

Hogy boldogságunknak egyetlen szemta-
nuja, az idők örök lámpája, a nap se eméssze 
önmagát — elbujt a föld  alá. A halotti csendbe, 
mely uralta a tájat, egyetlen szent fogadás  rez-
gett bele: Etus bolygója leszek a végtelen-
ségig.... 

Ugy érzem e pillanatban, mintha a meny-
nyei boldogságot beloptam volna a földre, 
miközben a Bzerelemittas nap felkapaszkodott 
az ég peremére, s irigységében árgus szemeit 
ismét ránk szegezte.. '/s8 óra reggel. Vek-
kerem megszólalt B egyszerre csak arra éb-
redék, hogy az égből a prózai világba csöp-
pentem. 

Etuaék ugy hivék, bogy a szép álom va-
lóra válik a ők végtelenül boldogok lesznek. 
Völgyessy egy szép napon megkérte Etus ke-
zét a ezután még gyakrabban megfordult  Ke-
resztélyék házánál. Senki sem kételkedett ab-
ban, hogy a két ifja  szerelmét nem egy bol-
dog házasság követi. Csakhogy más volt be-
írva a sora könyvébe. Időközben Keresztélyék 
szép vagyonát a j emberek gonoszsága any-
nyira megemésztette, bogy a kaucióról sző 
sem eshetett többé. A megmaradt csekély 
vagyonukból csak a szűkös nap-nap utáni 
megélhetésre telt S mert Völgyessy Is sze-
gény szülők saria volt > szép álmoknak köd-
képek gyanánt kellett azétfoszolniok.  A szent 

'köteléket összetörte egyfelől  az anyagi krízis, 
másfelől  Keresztély rideg számítása. Azon 
töprengett Keresztély minduntalan, hogy a 
nomrég dusga/dag hírében álló családját mi-
ként tudná felemelni.  Azőta volt es kedvenc 
gondolata, amióta Kőröey Kálmánban egy te-
tőtől talpig becsületes segédre akadt 

— Természetes, daliás szép alak ez a Kő-
röey, s ami fő  valóságos kereskedő zseni, üz-
leti szelleme akárcsak két zsidóé — szokta 
mondani feleségének.  S minthogy gyakran 
lányunkon feledi  szemét — folytatta  tovább — 
s megtakarított pénze a családi vagyona Is 
van, kitűnő partié lonne s ami fő,  a két va-
gyonkáaak as egyesítésével nemcsak a Baját 
jövőjüket biztosíthatná, hanem az ő boldog-
sága öreg napjainkat ls bearanyozhatná. De 
ml lan, a szegény Völgyeivel i leányunk-

C S I K I 

Táviratilag üdvözölték gróf  Serényi Béla föld-
mivelésüg}!. minisztert. Darányi Ignácz v. b. 
t. t., az országos gazdaszövetség és az orszá-
gos hitelszövetkezet vezetőségét. 

A gazdaszövetséget az ünnepség alkalmá-
ból üdvözölték a magyarországi szövetkezetek 
szövetsége nevében Bernát ügyvezető alelnök, 
a háromsaéki 86 gazdakör nevében Benkő 
Pál kirendeltségi vezető, Élthes Zsigmond táb-
labíró, Anda Géza plébános stb. stb. 

A gazdakör Javára adakoztak Gyalókay 
Sándor főispán  40 kor., Koős Mihály min. o. 
tanácsos 10 kor., dr. Szlávy Tibor 10 kor., 
Kiss Ernő erditanácsos 2 kor., Elthes Zsig-
mond 10 kor., Anda Géza plébános 60 kor. 
Országos központi hitelszövetkezet főpénztára 
60 kor., Darányi Ignác v. b. t. t 10 kor., dr. 
Kováts Albert 4 kor.. Dobos Dénes 2 kor., 
Karda Mihály 2 kor, Balogh Pál 1 kor., Ko-
váts Gergely 2 kor., Magyar Franczia blzt. r. 
t. vezérügynöksége 10 kor. Országos Központi 
Hitelszövetkezet 6 kor., Magyar kölcsönös ál-
latbiztosító társaság erdélyrészi felügyelősége 
10 kor., és Kolumbán Ilonka 2 kor. 

Este 8 órakor a községháza nagytermében 
Ábrányi Emilnek „A végrehajtó" cimü egy 
felvooásos  vígjátéka került szinre. Ezt meg-
előzően ügves monologot mondott Gyarmaty 
Margit A vígjáték szereplői között kitűntek 
Elthes Erzsike, Raffain  Margit, Gergely Ká-
roly, Ferency Béla, Péter Gyula, Molnár 
Ignácz, Gyarmathy Margit. Az előadást tánc 
követte, mely a késő órákig tartott 

A csiki székely festőiskola. 
A Csiki Lapok hasábjain megjelent ily 

cimü cikkünkre az ország igen sok tekintélyes 
sajtóorganuma nagy lelkesedéssel és rokon-
szenvvel fogadta  az abban megpendített esz-
mét Az ország minden részéből bővebb fel-
világosításokat kérő leveleket kaptunk, melyek 
mind arról tanúskodnak, bogy az eszme pár* 
tolásra talált mindenfelé  és a legnagyobb ér-
deklődésre tarthat számot. Foglalkozott vele 
Igen Bok fővárosi  napilap is és hogy minő 
visszhangra talált a magyar képzőművészet 
illetékes köreiben, álljon itt a Pesti Hírlap 
alábbi híradása, mely cikkünk intencióit a leg-
teljesebb mértékben magáévá tette. Ezekután 
lehetetlennek tartjuk, bogy vármegyénk ille-
tékes körei az eszme megvalósítását alko-
tandó programmjukba fel  ne vegyék. Azt irja 
ugyanis a Pesti Hírlap : 

Festőiskola a Székelyföldön.  Kulturális, 
művészeti és az egész Erdély magyarságát, 
de leginkább a Székelyföldet  érdeklő mozga-
lom keletkezett Csikmegyében. Az a célja, 
bogy Csíkszeredán a Székelyföld  ezen festői 
motívumokban gazdag pontján, festőiskolát 
alapítsanak és a megye anyagi hozzájárulásá-
val lehetővé tegyék egy művésztelep létesíté-
sét Annál is inkább aktuális a rég óhajtott 
festőiskola  Ugye, mivel Csik vármegye alis-
pánjának ez idei jelentéséből láthatjuk, bogy 
a vármegye a nagyarányú erdőeladások révén, 
hathatósabban kiveheti részét a kulturális 
mozgalmakból. Tehát a kulturprogrammban, a 

kai — szólt közbe Keresztélyné, — ha elsza-
kítjuk őket egymástól ? Beleőrülnek a fájda-
lomba. Völgyessy megígérte, hogy a fé-
nyes katonai élettől hajlandó buesut venni s 
megfelelő  poziciót biztosítani magának, csak-
hogy leányunkat bírhassa. 

— Igen ám csakhogy ez bizonytalan va-
lami B különben is szerelemből nem élhet 
meg az ember. Jó lesz, hát ezzel a gondolat-
tal szakítani 8 Völgyessynek rövidesén tud-
tára adni, hogy ne számítson leányunk kezére. 
A megalkuvást nem tűrő Keresztély nem en-
gedte magát lebeszéltetni, sem felesége,  Bem 
leánya által, kinek arca könnyekben fürdött  ál-
landóan azóta, hogy a szomorú valónak tu-
dátára ébredt. 

— Édea apa ne azsklts el tőle, hisz ha 
szegények is, úe boldogok leszünk. Ha elsza-
kítasz, meg kell semmisülnöm I... 

— Egy percig se állitasd magad gyerekes 
gondolkozással. A szép álmokból a rózsásra 
festett  jövőből kevés, vagy éppenséggel semmi 
Bem szokott beválni. Szakítanod kell hát Punk-
tum I 

Etus meghajolt a Bzülel akarat előtt. Völ-
gyessy pedig a sötét való tudatában őrül-
ten, kóborolta a világot melyből semmi 
Bem érdekelte már. As elmúlás gondolatával 
barátkozott esután csupán. Emiatt az azelőtt 
mintakatona a pedáns katonai szolgálaton is 
könnyen túltette magát Ép Etus esküvője, 
halottak viglliája napja reggelén, as ezred 
egyik altisztje parancsot hozott Völgyessynek. 

— Hadnagy urnák jelentem alásan az ez-
redes ur parancsára tessék az ezredirodára 
fáradni. 

— Mit nekem az ezredes url Katonaság I 
Villant meg agyában, mire rögtön késs volt a 
válasszal: 

— Mondd meg Öcsém, hogy a hadnagy 
urnák ma sokkal nevezetesebb napja van, 
mintsem hogy az ezredes ur vagy éppen O 
felsége  parancsára is hajlandó volna megje-
lenni. 

A parancs megszegés sötét megrázó 
gondolatoknak volt prójekclója. Megrázó dráma 

L A P O K 
műpártoló törvényhatósági bizottsági tagok 
utján, első helyen fog  szerepelni a „Székely 
festőiskola"  Ugye. A megye eddig is anyagi-
lag mindig támogatta a művészi hajlandóságú 
fialt  de erre az ösztöndíjat igen kevesen vet-
ték idáig igénybe. Es ezek a művészek dol-
goztak, de nem otthon. Pedig nem kell rek-
lám a Bzékelyföld  szépségeinek. De ha meg 
lesz a festőiskola,  ott fognak  dolgozni a mű-
vészek, a növendékek is és a mesterek B a 
budapesti tárlatokon csodálni fogják  Erdély 
természeti szépségeit És egyéb munkájukon 
is meglátszana az ősmagyar stílus. Hiszen az 
épitőmüvészetben legújabban már érvényesül-
nek a székely formák.  Most a Székelyföldön 
is, ahol eddig elhanyagolták, újra és lelkeBen 
felkarolták  ezt az épitési Irányt. Különösen a 
székelyföldi  kirendeltség buzgólkodik s tem-
plomot, iskolát, gazdaköröket építtet ilyen ős-
magyar Etilben. Az épitőmüvészetben ujabban 
uralkodó ősmagyar stílt követhétné a képző-
művészet meghőditása is. A székelyföldi  fes-
tőiskola ügyét a fővárosi  képzőművészeti 
egyesületek ÍB pártfogásukba  kellene vegyék 
és legalább erkölcsi hozzájárulásokról biztosí-
taniuk kell a mozgalom vezetőit 

Az országos flgytfAdszfivetség  csíkszeredai 
osztályénak megalakulása. 

Az a lázas szervezkedési mozgalom, 
amely a mai társadalmi élet minden je-
lenségének körében érezteti hatását, a ma-
gyar ügyvédségben is felébresztette,  hogy 
a kar bajain az egyesülésben rejlő erők-
kel próbáljanak segíteni. Immár közel négy 
évtized telt el, amióta az 1874. XXXI. 
tc. a magyar ügyvédi kérdést utoljára 
rendezte. A fejlődő  viszonyok, a más 
idők, más erkölccök egész uj helyzet elé 
állította ezt a számottevő társadalmi és 
kereseti osztályt. De sajátságos. Nincsen 
politikai, gazdasági, társadalmi mozgalom, 
ahol az ügyvédet szervező erejével, lel-
kesedésével, tudásával ott ne találnók. 
Csak saját bajaik orvoslására nem voltak 
még képesek maguknak' időt szakítani. 
Azonban remélhető, hogy az országos 
szervezetbe tömörülés egyrészt fel  fogja 
a problémákat, — módot fog  kutatni a 
sanálásra és eszköszt a megoldásra. És e 
célok sikerülte, — a nagyközönséget is 
közelről érdekli. Mert egy magas erkölcsi 
alapon álló, — nagy tuaásu és egységes 
ügyvédi kar következőket is képez. Mivel 
pedig az ügyvédszövetségnek ily bemon-
dott nemes és szép céljai vannak, öröm-
mel kell üdvözölnünk az intézményt, amely 
e hó 28-án tartotta itteni alakulásának ala-
kuló gyűlését a városház nagytermében.— 

A gyűlést Dr. Fejér Antal elnök nyi-
totta meg. Ezután a központ képvisele-

készült a városban, ininek árnyékát a napok-
kal azelőtt szállingó hirek már előre megfes-
tették. Hisz tudott mindenki Völgyessy sze-
relmi históriájáról. 

AZ esküvő napján ünnepi Bzlnt öltött a 
város. Az utcák benépesültek járó-kelőkkel. 
Mintha csak mindenki előre biztosra sejtette 
volna a történendóket, oly feszült  kíváncsiság-
gal várt az esketés végkimenetelére. 

VölgyeBsy is ünnepi diszt öltve jelent meg 
a templomtéren, hol izgatottan járt föl  és alá, 
miközben szeme mindenkinek rajta, mint a 
dráma főhősén  függött. 

Amint azesketési aktUB lezajlott s a nász-
menet hazatérőben volt, abban a pillanatban 
három egymásutánt dörrenés fagyasztotta  meg 
a bámulok ereiben a vért. Völgyessy gyilkos 
fegyvere  volt ez, mely az u) házaspárban B 
önmagában bárom áldozatot kívánt 

Egy-két másodperc a a halottak csendes 
birodalma 3 lélekkel népesebb, az élőké pedig 
két egymást szerető szívvel szegényebb lett.. 

Spltzer. 
A Lukács-fürdő  parkjában beszéli egy 

szaporaszavu fiatal  ember két hölgyismerő-
sének: 

— Nincs érdekesebb dolog a világon, mint 
egy miniszteri audiencia. Vegyesen lát az em-
ber ilyenkor nagyurat még Bzegény ördögöt, 
örtmtől sugárzó, meg kétségbeesett ábrázatot 
a miniszter előszobájában. Volt alkalmam a 
minap élvezni egy ilyen audienciát Egy kis 
dolgom volt Wekerle miniszterelnökkel, aki 
nekem régi jó Ismerősöm, mondhatom bará-
tom. Hogy többet ne mondjak, nálam veszi 
már évek óta a kocsikenőcsöt az uradalmai 
számára s valahányszor összekerülünk, mindig 
bizalmasan elbeszélgetünk a régi jó időkről, 
meg a politikáról. Most egy közérdekű dolog-
ról akartam vele beszélni. Gondoltam, elme-
gyek a minisztériumba B ott intésem el vele 
as ügyet Éppen audiencia napja volt Az elő-
szoba zsúfolva  volt grófokkal,  bárókkal, her-
cegekkel, s ha nem csalódom, egy spanyol 
grandot Is láttam a sokaságban, ..n leültem 

31. aiim. 

tében Dr. Vajda József  debreczeni ügyvéd, 
a szövetség egyik központi titkára ismer-
tette a szövetség szervezetét, eddigi ered-
ményeit és legközelebbi munkaprogramját 
és felszólította  a megjelenteket. — hogy 
a helyi osztályt alakítsák meg. A jelen-
levők nagy lelkesedéssel tették magukévá 
a javaslatot és az alakulást azonnal végre 
is hajtották. Az osztály elnöke lett: Dr. 
Fejér Antal, társelnök : Dr. Bocskor Béla, 
titkára: Dr. Pál Gábor, pénztárnoka: 
Dr. Kovács Gyárfás,  választmányi tagok : 
Dr. Szántó Samu, Dr. Zakariás Manó, 
Dr. Imecs János, Dr. Tauber József,  Dr. 
Daradics Félix, Dr. Nagy Béni, Dr. Fejér 
Mihály, Dr. Tiltscher Ede, Dr. Nóvák 
Albert, Dr. Nagy Jenő, póttagok: Dr. 
Csedő András és Dr. Dulinszky József. 

Dr. Fejér Antal elnök köszönetet mond 
Dr. Vajda József  debreczeni ügyvéd, köz-
ponti titkárnak körönkbe történt szemé-
lyes megjelenéséért s azon fáradhatatlan 
működéséért, melyet az országos ügyvéd-
szövetség szervezése s az osztályok meg-
alakítása körül oly örömmel, oly szíve-
sen s annyi önzetlenséggel kifejtett  és kifejt. 

Az alakuló közgyűlés ezzel véget ért. 

— Tisztviselők családi pótléka. Fél-
hivatalosan jelentik: Már minden minisz-
térium kiadta alantas hatóságának a csa-
ládi pótlékra vonatkozó rendeletét, a 
melynek kapcsán a pótlékok kiutalására 
felhatalmazást  adtak. A kormány intézke-
dése folytán  azoknak a tisztviselőknek, 
a kik gyermekeik részére kérték a csa-
ládi pótlékot, már nagyobbára folyósítot-
ták is a jutalékot, azonban azok, kik csa-
ládtagokat tartanak el és ezek után tá-
maszthatnak igényt pótlékra, még nem 
kapták meg ebbeli járandóságaikat, rész-
ben azért, mert a törvény nem állapította 
meg, mit kell ellátás alatt érteni és a 
miniszteri rendelet sem emlékezik meg 
róla, részben pedig azért, mert a család-
tagok után kiutalványozandó pótlékok 
elintézését a törvény a miniszterek dön-
tésére bízza. Legközelebb rendeleti uton 
állapítják meg, hogy a családi pótlék 
szempontjából mit kell ellátásnak tekin-
teni és hogy ily ellátás élvezésének ese-
tében mikor kell a családi pótlékot vég-
legesen és mikor kell csak ideiglenesen 
beszüntetni. A kiutalt családi pótlékok 
kifizetését  héttőn  kezdette  meg a csík-
szeredai  adóhivatal,  ami a tisztviselők 
között érthető örömet keltett. 

egy piros bársony székbe s ugy tettem, mintha 
nem is egy jó barátom, hanem egy idegen ur 
előszobájában volnék. Vagy egy óráig vártunk, 
s még mindig nem kezdődött a audiencia. Ha 
Wekerle ur tudná, gondoltam magamban, 
bogy én itt vagyok, bizonyára már behivatott 
volna. De én nem szeretek dicsekedni a még 
a szolgának sem mondtam miig, bogy én ki 
vagyok. Egyszer csak nyilik az ajtó B megje-
lenik Wekerle, aki igy szólt: 

— Uraim, nagyon sajnálom, de ma nem 
fogadbatok  senkit, mert fontos  minisztertanácsi 
ülésbe kell mennem I 

Mindnyájan fölkeltek,  s indultak kifelé.  Én 
is velük mentem. De mit tesz Isten ? Wekerle 
megpillant engem, a grófok,  hercegek és spa-
nyol grandok közt 8 odaszól nekem: 

— Szeivusz Spitzerl maga maradjon itt! 
Ezzel odajött hozzám, s karonfogott  s be-

vezetett a szalonjába. A nagyurak majd meg-
pukkadtak az irigységtől, mikor látták, men-
nyire kitűntet engem a miniszterelnök. Hát ha 
még látták volna, hogy milyen bizalmasan be-
szélgetett velem? 

— Mivel szolgálhatok Mózsi? — kérdezte 
tőlem Wekerle, miután leültetett maga mellé 
egy miniszteri bársonyszékbe. Tetszik tudni, 
mikor igy magunk között voltunk, mindig Mó-
zsinak szólított 

Elmondtam neki, hogy mi járatban vagyok. 
Egy közérdekű találmányomat ajánlottam föl 
neki, egy olyan találmányt, melylyel huszon-
négy óra alatt az összes mezei egereket ki 
lehet pusztítani. 

— A mezei egerek, mondotta Wekerle, a 
Darányi kollégám alá tartoznak. De ha tud 
valami okos formulát  a horvát kérdésre, az-
zal nekem tenne nagy szívességet 

— Mqjd gondolkozom a dologról... 
— Elégi — kiáltott magából kikelve egy 

fiatalember,  aki a Szomszéd asztalnál ült s 
akarva nem akarva, fültanuja  volt a Spitzer 
dicsekedésének. 

Spitzer meglepetve nézett az idegenre. 
— Mi köze magánnak az én privát ügyem-

hez? - kérdezte kemény hangon. 
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A \ v M CKzAaszöretséc törtraete. 
Kló&día a tusnádi gazdakor népkertjének felavató 

ünnepségén Baffr'n  B. Antr' premontrei tanár. 

A budapesti tudomány-egyetemen a föld-
rjjz tudós tanára a Balkán-népekről beszélt. 
Ismertette kulturális ós anyagi helyzetüket. A 
többek között érdekes dolgot jegyzett meg 

boronálásukról. Egy seprűn Bit az asszony, 
hátán gyermeke s a fértl  húzta. Tréfás  meg-
jegyzés, e nép műveltségi viszonyainak találó 
festése. 

Bármennyire elmaradottaknak is tartsanak 
minket a nagy nyugatti államokban, merem 
állítani, hogy rólak ilyet nem mondanak. Hogy 
sajnálatos viszonyaink mellett is oly sokat és 
nagy lépésekkel baladunk a műveltség utján, 
abban nagyrésze van a különféle  egyesület-
nek, műveltséget, tudományt, nemes érzelme-
ket, vallásosságot, hazafiasa  ágot tápláló intéz-
ményeknek. 

Egy ilyen fajta  egyesület a miénk is, t 
tusnádi gazdakör, — bölcső korában a polgári 
olvasókör. 

Midőn az olvasókörök nagy jelentőségét el-
ismerem, szükségesnek tartom, hogy azok hi-
vatására ez alkalommal rámutassak. A nem-
zet öntudatos polgárokból áll. Uinél nagyobb 
a polgárok értelmi fejlettsége,  minél tanultabb 
az egyszerű nép, annál inkább él benne a köz-
szellem, a közügyek Iránti érdeklődés, annál 
inkább több részvételt biztosíthatunk számára 
a törvényhozó, kormányzói és birói hata-
lomban. 

Olyan öotudatról van itt szó, mellyel min-
den állampolgárnak birnia kellene, Bkit a nem-
zet közjogok gyakorlására feljogosít.  Arról az 
öntudatról, mejy a választó hazaflas  érzületét 
felmelegíti,  midőn képviselőt választ, midőn 
állampolgári legszentebb jogait gyakorolja. Ar-
ról az öntudatról szólok, melynek minden pol 
gár lelkét át kellene hatnia, midőn polgár 
társa becsülete, vagyona és élete felett  Ítéletet 
mond. Ez az öntudat nem ismer megvesztege-
tést, mert hazafias,  mert igazán érez és gon-
dolkozik. 

Ennek az öntudatnak felébresztője,  neve-
lője és fenntartója  az iskola s ba a gyermek 
az iskolát elvégezte, az életben, az olvasókör, 
a gazdakör. Második iskola tehát az olvasó-
kör, hol a nép élni tanul, megtanulja hogyan 
munkálkodjék célszerűbben a nehéz viszonyok 
között, ahol megtanulja a méhészetnek, afóld-
mivelésnek, a takarmány elkészítésének és 
célszerű beosztásának és a baromtenyésztés-
nek a mai életviszonyoknak megfelelő  módo-
zatait. 

Természetesen az egyesületeknek az er-
kölcsiséget és vallásosságot és ápolnia kell, 
mert vsak az a műveltség igazi, mely a val-
lás ápolása mellett s ennek karjain nő fel. 

Az ily szellemben Is feltételek  mellett mű-
ködő körök hivatása, hogy a néppel való élet 
kérdéseit megismertessék, hogy megtanítsák 
arra, hogy ki ő, miért él, van-e szerepe az ál-
lamban, vájjon tiszta gépezet-e vagy organiz-
mus, amely érez, gondolkozik és akar. Az is-

— Micsoda ? A mezei egér s a horvát kér-
dés magának privát ügy? 

— Mégis csak szemtelenség, — vágott visz-
sza Spitzer, hogy egy vad idegen ember bele 
meri ütni az orrát az én ügyembei 

A következő pillanatban valakit pofon-
ütöttek. 

* 

— Hogy történt az a verekedés? — kér-
dezte Baumman járásbiró Kovács Adolf  biz-
tosítási ügynöktől. 

— Micsoda verekedés? 
— Az a verekedés, a Lukács-fürdő  ter-

raszán. 
— Nem volt ott, kérem, semmi verekedés 

hanem én Spitzer urat egyszerűen pofonütöt-
tem. Kijelentem azonban, hogy én ezzel Spit-
zer ur egyéni tisztességét nem akartatam 
érinteni. 

— Miért inzultálta tehát? 
— Miért? Mert ugy füllentett,  mint egy 

Háry János, s azzal engem, aki ideges ember 
vagyok, egészen kihozott a sodromból. A po-
fonnal  tehát részint a közérdeknek, részint az 
egészségemnek tartoztam. 

— Miféle  közérdekről beszél ön? 
— Én abban, kérem alássan, a közérdek 

súlyos megsértését látom, hogy valaki olyan 
ábrázattal, mint amilyent Spitzer urnák van 
szerencséje viselni, azzal dicsekszik, hogy ő 
Wekerie miniszterelnök nrnak bizalma» barátja 
Nem engedhetem, hogy a miniszterelnök urat 
nyilvánosan kompromittálják. Ha Spitzer ur meg 
akarta matatni annak a két hölgynek, hogy 
neki milyen előkelő összeköttetései vannak, 
mondhatta volna például azt, hogy pertu ba-
râţja a TlUer Mór főkonzul  urnák. Ez is nagy 
tisztesség, s senki sem fogja  érte irigyelni, 
De ő nem adta alább egy miniszterelnöknél s 
ezt az én idegeim el nem viselték. Tetszik most 
már látni, I ol van itt a közérdek ? 

A biró csupán egy magáqjeilegü pofont 
látott fónforogni,  a Kovács Adolfot  ötven ko-
rona pénzbüntetésre Ítélte. 

Kovács fdllebezett,  mert, úgymond, azzal 
tartozik • közérdeknek s a becses egészségének. 

kólák és templomon kivül a nép tanítása és 
nevelése a gyakorlati életben a gazdakörök 
Livatása. A gazdakörök, ba hivatásukat iga-
zán betöltik, nemcsak a közigazgatás kormány-
zat működését könnyítik meg, hanem a nép 
vagyonosodásának. jólétének forrása  is lesznek. 

A munka megkedvettetése, az együvétar-
tozás, a barátság ézrelmének ápolása közös 
érdek, humanizmos és az emberi méltóság fo-
galmának felébresztése,  tisztázása, a hazaflas 
öntudat erősbbitése, fen  tartása, azok a szép 
célok, amelyeket az olvasókörök ébresztenek, 
ápolnak és fentartanak. 

Ez erőtlen elme futtatás  után legyen sza-
bad magamra vállalnom a krónikás szerepét 
s a jó lantosok hűségével beszámolni, hogyan 
alakult meg, küzdött és él a tusnádi gaz-
dakör. 

A világon a legpoetikusabb néptöredék, a 
cigánnyal van némileg kapcsolatban a tusnádi 
polgári olvasókör megalapítása. A nagy haza 
szellői nem tudtak még áthatolni a Hargita 
bércein, a székely konzervativizmus szellői fúj-
tak még a székely ugaron. A mindnyájunk 
előtt közkedveltségnek örvendő Nyikabá házá 
hoz járnak még a jó atyafiak  egy kis szóra, 
rövid megbeszélgeűtors... KI tudná megmon-
dani, vájjon nem a dalos pacsirta szívhez szolló 
dala ihlett-e meg egyesek lelkét, Bzántván a 
már-már hűtlenné válló anyafdldet?  Egy-két 
megértő lélek összeül, beszél, gondolkozik: nem 
tudnók-e vájjon házamnál eltölteni, a hosszú 
téli eBtéket? Nem lenne-e jobb, ha kártyá-
zás helyett gazdsági dolgokról beszélnénk, ha 
meghallgatnék az okosabbak, hozzá értőbbek 
szavát. 

Amint a jegyzőkönyvből kibetűzöm, rövid időn 
belül 13 lelkes ember áll egy eszme szolgá-
latában. Érdemes nevüket nţegemlitenem: Gyar-
mathy Károly, Ábrahám Abel, Karain Péter, 
Csatlós István. Erdős András, Péter István, 
Urkon Ferenc, Domokos Ignác, Éltes Tamás, 
Éltes Elek, Benedek Mihály, Benedek Jakab 
és Lőrincz József.  Büszke megelégedéssel te-
kinthettek körül munkátokon székely atyám 
fini,  nagy érdemetek van abban nektek és az 
utánnatok következő gazdaköri tagoknak, hogy 
községünkről oly szépet és jót Írhatott egyik 
újság, a Csikl Lapok: Tusnád község Alcsik 
legnagyobb és legfejlődésképesebb  községe, 
népkertjének felavatása  ujjabb bizonyítéka an-
nak az öntudatos munkának, mely a színtiszta 
nagy székely költség gazdasági megerősödé-
sén dolgozik. 

Még niocs semmijük, csak nemes törekvé-
sük. Egyik este itt, másikon ott, majd Erdős 
András barátságos házánál kapnak ingyen 
lakást. 

Az előbb vázolta eszmék szolgálatában tart-
ják meg Oyarinathy Károly elnöklete alatt 
190U. jun. 0 alakuló közgyűlésüket, alapsza 
bály tervezetet fogadnak  el, tisztikart válasz-
tanak, s leteszik az alapkövet, melyre a tu-
domány, a közügyekért való lelkesedés várát 
akarják emelni a jövő nemzedék számára. Az 
eszme terjed, » jó Ugy felkarolásra  talál, az 
évfolyamán  70-re emelkedik a tagok száma. Je 
lenleg a felső  hatóságilag megerősített körben 
184-en vannak. Mintegy 20-an haltak meg, 
köztük olyanok, kik az alakulás nehézségeiben 
tevékeny reszt vettek. Társaik bálája kisérte a 
csendes néma temetőbe. 

A tagdíjból szobát bérelnek, serényen be-
rendezkednek s megkezdik a munkát. Pelhi-
váFt intéztek a Tusnádról elszakaJtakhoz, 
eszükbe juttatják az anyagi altatódalt s az 
édes szülőföldet.  Nem találnak süket fülekre. 
Imets J. Jákó apát kanonok a körnek azóta 
nagy jóttevője, Bartha Balász pü. titkár, lnco 
Dénes jár. biró, Miklós Albert esperes-plebá-
nos, Darvas Balázs, Bartha Mózes és mások 
lépnek a kör kötelékébe s buzdítják, lelkesí-
tik kitartó, nemes munkára. 

Az Olvasókör történetének legszebb napjai 
azok, melyeken anyagi helyzetének javítására 
szini előadással egybekötött táncmulatságot 
rendez. Hatszor sikerült már nagy és intelli-
gens közönséget összegyiyteniök, hatszor vol-
tak abban a rájuk nézve kitüntető helyzetben, 
bogi' magukra vonhatták a felsőbb  körök és 
hatóságok figyelmét. 

Darányi Ignác v. b. t. t volt főldmlveléB-
ügyi miniszter, a gazdaszövetség vezetői s 
megyénk székeíylöldi kirendeltsége lelkes ve-
zetőjének jóindulatát, segítségét tudták ki-
vívni : 

1906. április 16-án. Szabadság ünnepe; 
1907. jauuár 12-én. Az egri leány gyűrűje; 
1907. november 90-án. A szökött katona; 
1908. szeptember 20-án. Az ördög mátkája; 
1911. Jaauár 5-én. Az igmándi kis pap; 
1912. február  lWn. Postás Klárit adják 

Bzép erkölcsi és anyagi siker mellett. 
A szegényes viszonyok mellett indult köz-

nek igy Bzép vagyona van, könyveket vásáról 
és kap nemes szléü adakozásból, ugy hogy 
mostanáig könyvtárába 516 kisebb-nagyobb 
értékű könyve van. 

1908. március 4 én községünkben megje-
leuik Kiss Ernő erdőtanácsos s javasolja, hogy 
a Kör működése irányát teijessze ki a gazda-
sági kérdésre is s felső  támogatással munkál-
kodjék a földmiveló  nép anyagi helyzetének 
javításán. Örömmel fogadják  a tanácsot s a 
Kör címét ez értelemben tusnádi gazdakörre 
változtatják. 1909. október 22-itől fogva  élve-
lik a székelyföldi  miniszteri kirendeltság Jó-

ságát. Gazdasági gépeket ssereznek be, fţj-
állatokat hoznak s igen értékes és jó gyü-
mölcsfákat.  Megalakíthatják a hitelszövetkeze-
tet s ezzel megmenekülhet az uzsorától vagy 
legalább is könnyebben juthatnak szorultsá-
gukban segítségre. Azóta e nemes Intézmény 
mintegy 100,000 koronát hozott forgalomba. 

A színi előadásokból lassankint szép ösz-
szeg gyűlt össze. Ekkor merült fel  az eszme, 
hogy egy népházat épitsenek. Népházat, hol a 
gazdakör, hitelszövetkezet s társintézményei 
slkalmaB helyet találjanak. Népházat, mely 
összetartásra buzdítsa a tagokat, nemcsak a 
a szórakozás dolgában, de minden gazdasági 
kérdésben is. Oly gazdasági kérdésben, melyek 
nagy részét az egyes gazdák megfejteni  ké-
pesek nem voltak, de na összetartanak, akkor 
az összetett erő oly hatalmas, hogy bármire 
képesek. A tőkéhez csatolják a zászló alapot 
is, melyből sokat küldöttek a Romániába sza-
kadt földiek.  Vajjob meddig tart még a szülő-
föld  varázsa, vájjon hányan térnek vissza kö-
zülök V Vagy pedig még sokan vannak, kik 
koldus bot helyett vándor botot fognak  ?.... 

Megvásároljá e telket, hol moBt örömtelt 
Bzivvel, ünnejplő lélekkel vagyunk. Megkezdő-
dik a muuka. Láttak-e már nyüzsgő hangya-
bolyt? így folyik  a dolog. Egyik szalmát visz, 
másik egy szekér fát  a tégla égetéshez, har-
madik egy Bzál deszkát ajánl fel.  De ki tudná 
mind elszámlálni. Szerény ismertetésem kere-
tében igyekeztem távol tartani, kerültem min-
den személyi dicséretet. A büszke öntudat s 
nemes megelégedés érzete töltse el azok szi 
vét, kik munkálkodtak, fáradoztak,  kik aján-
dékoztak. A tusnádi gazda szövetségnek külö-
nösen dicséretére válik, hogy szociális intéz-
ményét, melyet most UnnepieBen felavat,  ön-
erejebői alkotta meg, s azzal példát mutatott 
az ország összes falvainak  — irja Bernát 
István. 

Voltak-e már szélcsendes időben szép nyári 
napon rengeteg erdőben? Ugy-e, hogy meg-
rezzen a falevél,  hallszik a csermely csacso-
gása? Csoda-e, ha minden intézménynek van-
nak ellenzői ? Csoda-e, ha a vezetőségben is 
akad hibára. Óh, összetartás nemes szellemei 
lebegj körül most. Önöké, mélyen tiBzteit 
székely testvéreim, a munka. Nyerjék meg 
ernyedetlen fáradozásukkal  a még most ellen-
zők bizalmát, hogy mi, kiket a hőn szeretett 
székelyföld,  az édes szülő anya kibocsátott 
kebeléből, nemsokára a népház felavatásakor 
Hjból ünnepelve, legnagyobb egyetértésben, 
egymásiránti vonzalommal telve találjuk mind 
nyájukat. 

Adja Isten, hogy ugy legyen. 

KÖZÖNSÉG KÖKÉBŐL.*) 
Nj-ilt  levél  dr.  Ujfalusi  Jenő 

polgármester  arbot 
Helybea. 

A tegnap beállított hozzám az irodába a 
városi végrehajtó egy asistens kíséretében, 
épen akkor, mikor több vendégem volt. Kér-
désemre kijelentette, hogy 1911. és 1912. évek-
ről 20 korona tűzoltóváltságdijjal tartozom s 
ha nem fizetek,  végrehajtást foganatosít  elle-
nem. Ezt meg is tette. Előre bocsájtom, hogy 
derék tűzoltóink támogatására szívesen fizetek. 
1910. évre a múltévben haBonló körülmények 
között tűzettem is 10 koronát, bár a kivetés 
teljesen szabálytalan volt, minden egyéni érte-
sítés vagy fizetési  felhívás  mellőzésével. Épen 
ezért a vármegye alispánja megsemmisítette 
az egészen önkényes és szabálytalan  eljárást 
és a városi tanácsot uj és szabályszerű kive-
tésre utasította. Én ezt megelőzőleg már fizet-
tem a kényszerűség terhe alatt, végrehajtói 
felhívásra,  a később megsemmisített szabály-
talan kivetés alapján. Most szerzek csak tudo-
mást róla, hogy az általam fizetett  összeg 
1910. évre visszamenőleg  számoltatott el, mi 
magában véve törvénytelen. Ez azonban pol-
gármester ur nem járja; nem pedig azért, mert 
bármilyen adót vagy más közszolgáltatást csak 
jógerős kivetés alapján követelhetnek, s arról 
az adózó polgárt Írásban értesitik, vagy lega-
lább a nem fizetés  stadiumában megintik, mint 
pld. az egyenesadó, községi pótadó stb. tarto-
zásoknál, bol Írásbeli megintést is kapunk, de 
ettől eltekintve is tudjuk, hogy mit kell éven-
ként fizetnünk.  De a csíkszeredai tűzoltói vált-
ságdijról minket csak a végrehajtó értesít a 
foglalásnál,  bár ez az indokolatlan  zaklatás 
felesleges,  mert fizetnénk,  ha tudnók, hogy 
mely időre és mennyit vettek ki. EITŐI csak 
dukál értesítést kapni, vagy legalább a fize-
tésre meginteni ? Hisz nem vagyunk épen Ázsiá-
ban, bogy rövid utón húzzák le a bőrünket? 
és csak a végrehajtótól tudjuk meg, hogy 
milyen terhekkel méltóztatott jogerősen  meg-
róni a t. városi tanácsnak. Ily uton nem 20 
koronát, de 200.000 koronát is követelhet tőlem 

•) E rovatban kSzMttokárt nem vállal felelős-
séget a saerkeaitéaég. 

• végrehajtó anélkül, hogy arról előzőleg tu-
domásom lenne, vagy annak megfizetésére 
felhívást  kaptam volna. Több törvénytudást és 
tapintatot kérünk I 

Ezért arra kérem — igen sok adózó pol-
gár nevében is — polgármester urat, hogy 
bölcs belátásával oda hatni törekedjen, mi-
szerint jövőre ok nélküli zaklatásoknak ne 
legyünk kitéve, hanem köztartozásainkra tisz-
tességes, Írásbeli uton figyelmeztetve  legyünk, 
és akkor végrehajtó  nélkül  is fizetni  fogunk. 

Csíkszereda, 1912. juiius 30. 
Bgy tisstviaelő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Hivatal vizsgálat. Folyó hó 25. és 

26-án Gyalókay Sándor főispán  dr. Élthes 
Gyula vm. aljegyző és Farkas Imre pü. szám-
vizsgáló kíséretében a gyergyótölgyesi fószol-
gabiróság ügy- és vagyonkezelését megvizs-
gálta. 

— Az egyház köréből. Todor László 
brassói Begédlelkészt saját kérésére Ditróba 
helyezték, helyére kinevezték Antal János 
ditrói káplánt. 

— Fapválaaztás. CaikszentmiklÓBOn csü-
törtökön kellett volna meglennie a megsemmisített 
pap választásnak. Hintán azonban az elvakított nép 
zsinatvizsgást nem akart választani, ami foltétel 
volt, Bálint Lajos főesperes  a választási gytiléat 
bezárta. 

— A pénzügyigazgatóság építése. Mint-
hogy a pénzügyigazgatóság vállalkozói, Steiner éa 
Antal Vidor tett ajánlatuktól viaszaléptek, bár ex 
ügyben döntés még nem töltént, mozgalom indnlt 
meg aziránt, hogy a pénzSgyigazgatóaág az eredeti 
helyes terv szerint, ne a vármegyeháznál egy test-
ben, hanem külön a vármegye egyik tel-
kén (Foldmiveaiakola, régi törvényszék) építtessék 
fel.  Annak idején Wekerie nagy ellenzője volt ez 
eszmének, most azonban az akadályok elhárithatók 
a minthogy a vármegyének vitális érdeke, alapos 
a remény, hogy a kérdés igy fog  megoldatni. As 
ügy gyei minden valószínűség szerint már az au-
gusztusi törvényhatósági kozgţtf'âs  fogla'kozr'  fog. 
Legközelebb visszatétiink rá. 

— Oslkmegye a kertészetben. A ma-
gypr földhitel  intézet által közaégi faiskolát  kezelő 
tanitók és gyümölcBfatenyésztést  obtatató községi 
keitâszek részére a gyümölcsiatenyéaztés, teijeaz-
téB és oktatás körül azerzett érdeme-k jutalmazása 
céljából az 1912. évre kitűzött 21 jutalonu'ij kö-
zül e célra alakult biráló-bizottság csak 19-et-ta-
lált kiadhatónak. A tizenkilenc d-j közül kétszáz 
koronás harmadik dijat nyert Ádám József  d'trúi 
tanító éa Kriató Domokos csikazentro'hályi tanító. 

— Az egyház köréből. Az erdélyi püa-
pök Hálton Árpádot Gyergyóalíslnba, Győri Im-
iét Gyergyóujfaluba,  Kovács Gergely Torjára segéd-
lelkészekneknek nevezte ki. 

— Városi képviselőtestületi gyűlés. 
Szereda város képviselőtestülete folyó  hó 23-án 
tartott gyűlésében tárgyalás alá vette d-. Fái Gá-
bor éa társai indítványát, mely szeriut forduljon 
kérelemmel a képviselőtestület a váraegye törvény-
hatóságához aziránt, hogy a jelenlegi kormány nek 
szavazzon bizalmatlanságot és Tisza István tör* 
vényUprásait bélyegezze meg. Dr. Ujfalusi  Jent 
polgármester azonban mindjái t Pál Gábor dr. fel-
szólalása után berekesztette a vitát, azzal okolván 
meg eljárást, hogy a rendezett tanácsú városok 
politizálását a törvény nem engedi meg. As ellen-
zék néhány tagja erra zajos tüntetést rendezett a 
polgármester ellen, szidalmak is hangzottak el, mig 
végié kivonultak a gyűlésről, melyet a polgármester 
2 5-re napolt eL 26-én ismét szóba került az indít-
vány, de a polgármester ragaszkodván korábbi 
állásfoglalásához  oly nagy zavart éa kavarodást 
idézett elő, hogy a gyűlést moat már ő hagyta ott 
és az ellenzéknek óriási lármája kScött a terem-
ből eltávozott 

— Tűzoltóink Qyergyóssentmlklóson. 
F. hó 28-án helybeli derék tűzoltóink Kozma Ist-
ván főparancsnok,  Jakab Ferenoz, Pototzky Andor, 
Karda Gyula és Holló Gábor alpanncsnokok, Pál 
András éa még több önkéntes tűzoltó, valamint a 
testület teljes zenekara kíséretében Gyergyóazent-
miklóara utaztak, hogy as ottani tűzoltótestület 
gyakorlatait megszemléljék éa a két testület irány-
elveit egyöntetűen állapítsák meg. Tűzoltóinkat a. 
gyergyószentmiklósi vasúti állomáson Deér Kálmán 
ottani főparancsnok  és Lázár Jenő alpanncsnok 
fogadták  éa zenekíséret mellett nagy lelkesedéssel 
kisérték a városba. Délelőtt tűzoltóink Kozma Irt-
ván tópaianoanok vezetése mellett megtekintették 
az oltani testület gyakorlatait, melynek szünetei 
alatt a zenekar állandóan játszott A két város e 
nemes közeledése örömmel tölthet el bennünket 
és külön dicséret illeti meg derék tűzoltóinkat, 
kik hivatásuk magaslatán állva, szorgalmasan ta-
nulnak és fáradnak  mindnyájunk és Csíkszereda 
érdekében. 

— Román királyi pár Borszéken. Bor 
székről iiják: A román királyi pár Borszék für-
dőn angnsztns hónapra villát tárolt éa hosszabb 
ideig fog  a türdőu tartózkodni. 

— Névmagyarosítás. Zsóvár István 
gyergyóalfalvi  lakos családi nevének .Zoltán'-ra 
kéit átváltó itatását a belügyminiszter meg-
engedte. 
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Aaaa-bált aagwztnz 3-án taráik Bonzéken. 
A fényesnek  igétkari estélyre minden előké-
születet megtett • vigalmi bizottság, hogy 
iM Anna-bál to méltó legyen az eddigiek |ó 
híréhez. 

— Haláloaások. Paál látván, Paál K. Já-
nos edkatolfói  azt Ferenczrendi zárda főnök 
bátyja, aki évtizedeken keresztül a somlyói 
szt Ferencirendi lirfa  gasdaságl ügyelt In-
tézte és vezette, egy mindenki által őszintén 
Hotelt és becsült derék férfin,  a jó „István 
bácsi', folyó  bó 29-én meghalt Halálát a som 
lyól bázfősök  és három gyermeke, továbbá 
kiterjedt rokonság gyáaso|Ja. Temetése folyó 
hó 31-én délntin less a zárdából. 

— Ön. Kósa Pérerné azüL Ladó Katalin 73 
( m korában folyó  hé 30-Ja Csikazentmihályon 
elhalálozott 

— Simon Péter földbirtokos  70 ivei koréban 
meghalt CnkueatmiUlyon. 

— Tasáraap, folyó  hó 4-én as Orbán-
féle  gyógy aiertár less nyitva. 

— Alapaaabály jóváhagyás. A csikrf-
kon yiiüirtfawi^  alapszabályait a földmiveléB-
ttgyi miniszter jóváhagyta. 

— Százzal több képvlsdó. Egy béesi lap 
előkelő politikai egyénre hivatkosva azt a hírt 
kürtöli világgá, hogy a kormány királyi kézirattal 
szeptemberben elnapoltaţja a házat okktóber 26-ig 
<a akkor villaaztójogi tervezetét terjeszti a parla-
ment elé. Biztos értesülésnek mondja, hogy a kor-
mány a képviselik eddigi számit körülbelül 100 
képviselővel emeli, ugy, hogy a 419 helyett 500 
éa egy néhány képviselőből állana a képviselőház az 
újonnan megszerkesztett választójogi tervezet alapján. 

— A bírák és ügyvédek egyenruhája- Az 
igazságügyi javaslatok tárában most jelent meg az 
a tervezet, mely az nj polgári perrendtartással kap-
csolatot hivatalos eljárásukról szél a magiban fog-
lalja az öltönyök használatának elrendelését A 
tervezet ezerint a hivatalos eljárásnál a birik, 
ügyészek, ügyvédek 8 a segédhivatali személyzet 
tagjai egyszínű éa egyforma  öltönyt tartoznak 
selni. Az öltöny aiine, szabása xangkiUömbség 
nélkül egyforma  talár, a birik és ügyészek hiva-
tali miniaőségét a taláron levő magyar cimeres 
pajzs jelzi. A talárt kiegészíti a tőveg, melyet a 
búik éa ügyészek az ítélet rendelkező részének 
kihirdetésekor a fejükön  tartanak. A tervezet az 
nj polgári perrendtartással, tehát mintegy másfél 
év mnlva lép életbe. 

— A kászonjakabfalvl  PetóH-emlékfln-
nep. A Kászonjakabfalván  fünlözt  közéneég Petőfi 
Sándor halálinak 63-ik évfordulója  alkalmából f. 
évi aag. 4-én a fürdőhelyiség  területén emlékünne-
pélyt rendez. A műsoros ünnepély, mint rendesen, 
istentisztelettel kezdődik, melynek végeztével meg-
nyitó beaxéd, ének, szavalatok és zeneszámok lesz-
nek, majd a azokiaoa közebéd, melynek folyamin 
Fodor János kézdivásárhelyi polg. faiskolai  igaz-
gató fogja  a Petőfi-serleggel  az ünnepi beszédet 
tartani. Kedvező idő esetén városunkból és 

látni kiránduló társaságokat az egyes, szép 
helyek felé,  vagy onnan vlzaza igyekezni. — 
A napokban volt mozi, kutya-színház, angol 
apacsok kabaréja s jullus 28-án a fürdő  szé-
pítése javára egy sikerült műkedvelő előadás. 
Esen előadáson Bárwig Bella temesvári tani 
tónő gyönyörűen énekelt s négyszer kellett 
azt megismételni.' Zlntz Paula párisi táncmű 
vésznó boston és kékvok táncot mutatott be 
sikerülten. Qruber Károly bécsi táncművész 
elragadó csárdást mutatott be. Dr. Imecs Já-
nos csíkszeredai ügyvéd zongora és cigány 
sene mellett elragadó szépen énekelt Nádasdy 
Béla ze.etanár hegedűn látszott sikerrel. — 
Paulovits Qésa budapesti zenetanár zongorán 
Játszott művészileg. Dr. Száva István hegedű 
művész a tőle megszokott művészettel hege-
dült Dr. MUller Károly fürdőorvos  konferált 
s szünetek között kedélyesen. Szombaton volt 

Anna-bál, mely fényes  siker mellett folyt 
le. A bálon igen sokan Jelentek meg a szóm 
sséd vármegyékből és a legjobb hangulatban 

reggeli órákig tartott 
— Járványorvoz Gyergyóremetén. 

A belügyminiszter a vármegye alispánjának 
távirati jelentésére, Gyergyó remete községben 
vörheny és egyéb fertőző  betegségek halmo-
zódva fordulváin  elő, Járványorvosul dr. Bür-
ger Géza orvost rendelte kl, kl már a hely-
színére érkezeit 

— UJ háafflnAk.  Ferenc* Pál brassói 
szent-ferenezrendi  h. házfőnököt  ft  rém. kath. 
el. iskola tanítóját a rendi elöljáróság elhe-
lyezte Szárbegyre. A h. házfőnök  Brassóban 
mint kiváló tanító és ügyes egyházi szónok 
volt ismeretes és a hívek között ls közked-
veltségnek örvendett. 

— Értesítés. Mindenféle  díszes ruggyanta-
(gumml-) bélyegzőt festékező  párnával, szá-
mozógépet iparosok, kereskedők, ügyvédek, 
pénzintézetek, egyletek, hivatalok, községek 
részére legolcsóbban készit az Első Czeglédi 
Ruggyantabélyegzőgyár Czegléden. — 10 ko 
rónán 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 árjegyzéket 
kérni. i—6 

— Uj saénsavgfár  r . t „Bálványos Fürdő 
és Bzénsavgyár Részvénytársaság* Bálványos-
fürdőn  folyó  év augusztus bó 4-én, vasárnap 
délután 2 órakor tartja alakuló közgyűlését 
melyre a részvény-Jegyzőket tisztelettel meg 
hivja. Hogy a fürdő-vasút  állomásán az érkezők 
részére kellő számú kocsiról, az elszállásolás 
és ellátásról gondoskodhassék, — tisztelettel 
kéljük, hogy az alakuló közgyűlésen való meg-
jelenést — a gyűlés megtartása előtt 5 nap-
pal a fllrdő  Igazgatóságának Bálrányosfűredre 
írásban bejelenteni szíveskedjenek. 

— Gyergyóbékás vta alatt . Gyergyó-
dékril számosan fognak  az ünnepélyre kiindulni. I M k 4 s községre folyó  hó 25 én este óriási 

felhőszakadás  zudult, mely rettenetes pusztí-
tást okozott A rohanó ár elöntötte a község 
jó részét megismételve a mult évi veszedel-
met, mikor tudvalevőleg az árviz szintén igen 
nagy károkat okozott Az árviz elöntött igeu 
sok lakóházat és gazdasági épületet köztük 
viz alatt áll Görög György községi főbiró  la-
kóháza is. A patakok megáradtak és a hidak 
nagy részét elvitték, az utakat pedig annyira 
megrongálták, hogy a közlekedés napokig le-
hetetlen volt Egy ember, ki behajtott az árba, 
szekeréről leesett ó magát kimentették, de 
lovai odavesztek. A vármegye alispánja távira-
tilag adta meg utasításait a rögtöni segély 
akcióra. Veres Lajos gyergyótölgyesl főszol-
gabíró a helyszínén tette meg a legszüksé-
gesebb intézkedéseket sz utak és hidak 
azonnali helyrehozatalára. 

— Hatalmas felhőszakadás.  A folyó  hó 
24-én leszakadó hatalmas eső annyira megrongálta 
Csíkszereda éa Madétalva között a vasúti töltéat, 
hogy három órai munkába kel-Ült a töltés helyre-
állítása. A gyelgyósBentmiklósi vonat is oaak bárom 
órai késéssel érkezett be. 

— Mikor mcqjen férjhez  a leány? Egy 
angol folyóirat  vette fel  ezt a kérdést olvasóinak 
éa felszólította  őket hogy feleljenek  rá. A legér-
dekesebb leleletet egy egyetemi tanárnő adta, aki 
azt vázolta: Ha boldogok akarnak lenni, leánykáim, 
na váljanak a féljhezmenetellel  addig, mig izléaük 
éa jellemük teljesen megállapodik. Minél fiatalab-
bak annál könnyebben idomulnak majd féljük  Ízlé-
séhez. De ami önökre áll, a férfakot  is illeti. Mi-
•él fiatalabb  a jövendőbeli, annál több a valószí-
nűség, hogy jé féljet  lehet nevelni belőle. 

— Csíkszeredai Székely gyűlés. A .Brassói 
Székely Társasig" folyó  hó 8-án tartott közgyűlé-
sén kimondotta, hogy a Székely Társaságok szö-
vetségéhe visszalép éa e határozatot közölte a szö-
vetség elnökségével, amelytől a következő választ 
kapta: Székely Társasig Tek. Elnöksége Brasbó. 
Folyó hó 9-én 24 az. a. Szövetségünkhöz intézett 
vilaaziratihól örömmel vettük todomásnl, hogy a 
„Brassói Saékely Társaság" folyó  évi jnlins hó 
8-in tartott nagyüléaen hatirozatilag kimondotta, 
miszerint a .Székely Tirsaaig Szövetségének' kö-
telékébe — minthogy a kilépés indoka eliminilta-
tott — ismét visszalép a ez által a szándékon ki-
vül törtint félreértést  eloszlatta stb. stb. 

— Tánomnlatzág. A karczfalvi  olvasókör, 
1912. évi aaguaztus hó 16-én (caütörtökön), a 
karczfalvi  közaéghiza nagytermében, saját alapja 
javira zártkSrt táncmulatságot rendez. Belépti-dij • 
Személyjegy 1 korona 20 fillér.  Családjegy (3 sze-
mélyig) 3 korona. 

- A osUtvánnegyel községi, kör- és 
•egódjegyiők egyesülete 1912. évi rendes 
közgyűlését Csíkszeredában, a Vármegyeház köz-
gyüléai termében, 1912. évi angnaztne hó 19-in 
délelőtt 10 órától kezdve tartja, melyre az egye-
sület tagjat, valamint a közgyűlést megelőzőleg 
délelőtt 9 ónkor tartandó választmányi gyűlésre a 
választmány tagjait, tisztelettel meghivják. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter a pénz-
ügyőri biztosok létszámából Löschner József 
us. és kir. főhadnagyot  Oyergyóssentmlklósra 
a X. fizetési  osztályba pénzügyőri biztossá 
kinevezte. 

— TosnádfQrdAl  élet. Jullus 17-lke óta 
megélénkült a fürdő.  Most már a sétatéren s 
különösen a szerda és szombat esti táncesté-
lyeken nép közönség jelenik meg. Többször 

— A r. t város tanácsa nem ( M fokú 
rendőri bíróság. A m. kir. belügyminiszternek 
éa m. kir. igazságügymfniszternek  a rendőri bün-
tető eljárás szabályozása tárgyában 65.000/909. 
B. K. az. a. kiadott rendelete 1. t-a értelmében, a 
rendőri büntető bíróság hatásköribe utalt kihigiai 
ügyekben — amelyek közé ugyan e rendelet 2. 
g. 2. pontja értelmében — az ipari kihágások ia 
tartoznak, a bűntetőbirói hatalmat elaőfokon  a ren-
dezett tanican városokban a rendőrkapitiny, ille-
tőleg helyettese éa nem a városi tanács gyakorolja. 
(Ker. m. kir. min. 23.460-1912. SE. hat) 

— Nlnos többé borravaló. Garay Jó-
zsef  brassói fodrász  Igen üdvös újítást lépte-
tett életbe azon intézkedésével, hogy üzleté-
ben a borravaló-rendszert eltörölte. Ez az út-
törő ujitás a borbély- és fodrász  Ősietek al-
kalmazottaival szemben valóban humánus éa 
nemes cselekedet ajánljuk a csíkszeredai bor-
bély és fodrászmesterek  jóindnlatu figyelmébe. 

— Ha a tanító nem akar harangoanl. 
Egyik laptársunk hasábjain olvassuk a követ-
kező kultúrtörténetet: „Alsómedres községben 
is a tanítói tiszt össze van kötve a harango-
zó! állással. A tanítónak azonban nemcsak 
Istentisztelet előtt kell harangoznia, hanem a 
babonás nép megköveteli, hogy vihar előtt is 
harangozzék a tanító, nehogy a jégeső elsö-
pörje a termést — Legutóbb Gálos Antal, az 
alsómedresi uj tanító megtagadta egy ily al-
kalommal a barjngozást, azzal érvelve, hogy 
ez a buta szokás amúgy sem védi meg a ter-
mést sz elemi csapástól. A falu  népe azonban 
nem hagyta ennyiben n dolgot hanem kaszá-
val, kapával, doronggal felfegyverkezve  a ta-
nítói lak elé vonultak s a tanitó csak ugy tu-
dott megmenekülni a nép dühétől, bogy meg-
ígérte, bogy mindenben eleget tesz a falu 
kívánságának. 

— Elszámolás ós köszönet. A karc-
falvi  templom javitási munkálatai Isten segít-
ségével és a buzgó bivek fáradhatatlan  közre-
működésével befejeztetvén,  mindazoknak, kik 
kegyes adományaikkal a szentügyet segítet-
ték, az egyházközség elöljárósága forró  kö-
szönetet mond és az alábbiakban számol bea 
gyűjtés eredményéről: 1. A Rács Béláné ál-
tal kiadott gyüjtőiveken gyűjtöttek: Gernárdt 
Anna 60 kor., Ferencz Józsefné  92 kor. 60 
fillér,  Hoffman  Béiáné 1 kor., Györpál Berta 
17 kor. 66 fii!.,  Asztalos Béláné 1 kor., Gál 
Antalné 15 kor. 24 fillér,  Hankó Autslné 10 
kor., Heigel Karola 15 kor. 96 flll.,  Szentes 
Teréz 130 kor., Bárdy Mihály 2 kor., Karda 
Károlyné 10 kor., Hoch Jánosné 13 kor, 63 
fillér,  Király Józsefné  5 kor. 08 fillér,  Rács 
Béla adománya 100 korona, gyűjtése 55 kor., 
Lőrincz István 7 kor., Bálint Ágostonné 32 
kor.. Boltresz Istvánná 10 kor.. Kosza And 
rásné 56 kor., Hqjdu Jánosné 10 kor., Orbán 
Józsefné  28 kor. 36 fillér,  Kovács Ferencné 
1 kor. 80 fillér,  Paláucz Jolán 54 koronát. 
2. Az Antal Gergelyné által kiadott és általa 
bevett gyüjtőiveken gyűjtöttek: Albert Pé-
terné 111 kor., Kőszegi Brigitta 12 kor. 48 
fillér,  Antal Gyula 3 kor. 20 fillér,  Pálosy 
Jánosné 22 kor. 14 fillér,  Gál Mártonné 20 
kor. 60 fillér,  Pálosy Jánosné 5 kor. 40 fillér, 
Gál Mártonné 14 kor. 20 ttllér, Antal Dénesné 
15 kor. 10 fillér,  Mókán Silvia 8 kor. 20 fillér, 
Antal Vidor 5 kor., Antal Gergelyné 22 kor., 
Monusz János 25 kor. 20 fillér,  Antal Ddzső 
4 kor. 3. A Veress Péterné által kiadott és 
hozzá visszaérkezett gyüjtőiveken gyűjtöttek : 
Kába Andrásné, Farkas Istvánné és Vizi Im-
réué 30 kor. 70 fillért,  Erőos Józsefné  12 kor. 
34 fillér.  Veress Péterné 76 kor. 30 fillér, 
Tatzel Jánosné 16 kor. 66 fillér,  Györpál 
Berta 24 kor. 60 fillér,  Pálosy Jánosné 2S 
kor. 06 tUlér, Ágoston Józsefné  7 kor. 21 fil-
lér, Veress Péterné 23 kor. 60 fillér,  Hoff-
mann Béláné 1 kor. 60 fillér,  Tatzel Jánosné 
9 kor. 80 fillér,  Szőcs Józsefné  60 fillér.  Ve-
ress Péterné 1 kor.. Kovács Péterné 8 kor. 
46 fillért  4. Dr. Kászonyi Alajos plébános ál-
tal kiadott és hozzá vissza érkezett gyűjtő-
Iveken gyűjtöttek: Zsigmond Márton 10 kor. 

40 fillér,  Mihály Ferencné 108 kor., Hankó 
Klárika 84 kor. 10 fillér,  Bartalis Ágoston 10 
kor., Péterffy  Lőrinc 9 kor. 64 fillér,  Gidró 
Lászióné 20 kor., Mihály Istvánné 84 kor. 16 
fillér,  Bţjna Ferenc 10 kor., Ssabó Juliánná 12 
kor., Csáky Mihály 6 kor. 34 fillér,  Szabó Lajos 
41 kor. 60 fillér,  Paláncz Sándorné 33 kor. 66 flll., 
Mihály Rózsika 4 kor. 02 fillér,  Antal József  10 
kor., Abos József  24 kor., karcfalvi  iskolás gyer-
mekek 1909-dik évi karácsonyi pásztorjátéká-
tól felajánlottak  90 koronát és a karcfalvi 

kereskedő ifjúság  1910. évi májusi mulatsá-
gából 100 koronát adományozott Elsorolt 
gyűjtőiveken begyűlt összesen 1862 kor. 88 
fillér.  A kiadott gyűjtőlvek közül a többiek 
nem érkeztek vissza. 

— Jogáaa-bál. Múltkori sorainknak — 
ugy látásik — megvolt a kellő hatása. Érte-
sülésünk szerint a helyi Jogász-iQuság már 
megtette előkészületeit az idei jogáss-bálra, 
illetőleg egyetemi estélyre. As estély augusz-
tus hó 24-én less a Vigadóban megtartva és 
folytatása  less as immár több mint 26 éves 
csiki jogász-bálnak. A megbivók a napokban 
küldetnek szét Minden jel arra vall, hogy a 
mult évi pauza nem árt az estélynek, mert 
ifjuságunk  nemes ambíciója helyreállítja az 
akkor ejtett csorbát As estélyre természe-
tesen nemcsak városunkbői, hanem vidékről, 
főleg  Tusnád fürdőről  készülnek igen sokan. 
Az estélynek diszelnöke Mikó Bálint ny. fő-
ispán, v. b. t t lesz, ezenkívül több védnököt 
kér fel  a rendezőség. Az estélyen Kozák Dá-
vid kitűnő zenekara fog  muzsikálni. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. K. Kéziratbaimaz miatt legközelebb 

sorát ejtjük. 

Szám 6 2 4 - 9 1 2 . 

Faeladási hirdetmény. 
A lázárfalvi  közbirtokosság közhírré 

teszi, hogy a tulajdonát képező 
a) Nagyverem nevQ erdőréseben 

üzemterv szerint esedékes 9 96 k. hol-
das vágás terület 1496 m a lucfenyő 
nettó haszonfa  tömege 9220 korona. 

b) a 1 0 3 4 8 2 - 9 0 7 . P. M. számú ren-
delet alapján eladható Muhostó nevű 
66 12 k. holdas terület 1152 m* luez-
és jegenyefenyő,  1890 m 1 erdei fenyő 
haszonfára  alkalmas fakésilete  463 m* 
kéreg 327 m' csúcs fával  együtt 12198 
korona kikiáltási á r alapul vétele mel-
lett folyó  évi angnsztos hó 10-én 
délelőtt 10 órakor Lázárfalva  köz-
ségházánál megtartandó zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen el fog  adatni. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Utó és távirati ajánlatok nem fo-

gadtatnak el. 
Becsértéken alul eladás nem fo-

ganatosittatik. 
Az árverési és szerződési feltételek, 

valamint a becslésre vonatkozó részle-
tes adatok a közbirt. elnökénél és a 
csikszentm&rtoni m. kir. járási erdfl-
gondnokságnál megtekinthetők. 

Lázárfalva,  1912. évi julius hó 24-én. 
Virág József, 

közbirt elnök. 

Szám 601—912. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikcsekefalví  közbirtokosság köz-

hírré teszi, hogy a tulajdonát képező 
Csikszentmárton II. határrészben a Csik-
szentsimoni vasúti állomástól 43 kiló-
méterre fekvő  és a CsobAnos patakra 
hajló mintegy 267-4 k. hold elegyesen 
lucfenyő  és bakkel fedett  területén tör-
zsenkinti felvétellel  becsült 20848 m« 
gömbölyű lucfenyő  nettó hassonfa  tö-
meg a Szebeni é s Orosz csíkszeredai 
fakereskedő  cég terhére folyó  évi 
augusztus hó 30 áa délelőtt 10 
órakor Oslkosekefelva  községhá 
zinál zárt írásbeli ajánlati versenytár-
gyal Ison elfog  adatni. 

A szóban forgó  terület faanyagának 
becsértéke 79729 korona, 1911. évi 
október hó 9-én tartott árverésen elért 
eladási ára 98000 korona volt. 

Bánatpénz a becsérték 10','o-a. 
Utó- és távirati ajánlatok nem fo-

gadtatnak el. Becsértéken alul eladás 
nem foganatosittatik.  As árverezési és 
szerződési feltételek,  valamint a becs-
lésre vonatkozó réssletes adatok a köz-
birtokosság elnökénél és a csiksient-
mártoni m- kir. járási erdőgondnokság 
uál megtekinthetők. 

Csikcsekefalva,  1912. julius hó 26-én. 
(Uklósi Isttáű, Salamon pibily, 
közb. jegyző. közb. elnök. 
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Tan aserenoaém a n. é. köatoiég beosea 
tudomáaára hoanl, hogy r a k t á r o n tartok 

FÉBFI-, NÖI ÍS GY1RÍKC1PÖT 
alegegyaaerflbbtól,  a legjobb kMtelig. Gyer-
mek otpök mlndon nhibeii, nagy válaasték. 
Mortekutáni rendelést gyonan óa pontosan 
eaiköalök. Kívánatra héahoa Is elmegyek. 
Kérem a nagyérdemű vevő- éa rendelő kő-
aOnaég aatrea pártfogását,  kéaa aaolgál'.ttal 
M A N D E L IZIDOR S 
Ciiknenda, Komtb Lajoa-atoa 03. aa. a. P 

r ^ l W ^ ^ ^ • • J 

Betábl&záaos kölcsön. Előnyös fel-
tételek mellett 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 . 

Van szerencsém nagybecdü 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 vezetése, bírálata, műszak) és jo î 

ügyelnek re idézése; 
Sártkutatmányok éa bâny n-jogositványok 

nu^á".crzése, természetbeli való kijelölése é9 
térbeoc^ésc,-

Feltáreaok irányítás a: 
Bányamunkálatok: feltáró,  előkészítő, íejtő-

váp:ití/'-, ejtéáek, akua- és táró-vágások vál-
lalat taerü vég/eh» jtí a: 

Bányák üaembehelyeaéae; 
Bányaberendeaéaek éa gépek megválasziá-

s ',!• ' tács* elás ; 
TőrvéDyaaabta felelős  üsemveietéa és tizem-

könyvek 'onőrzi'su; 
B(i tyáwrképek kés/itése; 1 «1— 52 
Beivaüaletek közvetítése; 
Aaványvlaek adoinâoyoztatâs& és védő terü-

letei i ok kijelölése; 
Iparvaaatak éa utak tervezése, mankálaluiiuk 

vezetése és fcli\gyclctc; 
Föld- éa ardöblrtokok felmérése,  térképezése 

és leiosztása; 
Baakvéleményeaéaek működésem íőbl» irányuL 

Kivé ló tisztelettel; 
Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Koloaavár, Deák Ferenc-a. 15. aa. I. emelet. 

A MESTERDALNOK. 
Cipőin szép éa tökéletes, 
lienne járni élvezetes. 
„Mt'ii ha cipőt szogzek, varrok, 
líajt' van 

P l aHfS  k ö l t ö z k ö d é s miatt egy alig 
LIQUU használt modern lakberende-

zés, amely áll egy uri szobából. (Pa-
lisander fa),  egy ebédlő (dió), egy 
báló (szilfa)  és egy konyhából. Cim a 
kiadóhivatalban. 4 _ 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban es viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálás! Legolcsóbb Arak 1 
14—50 

'""inrninnnfffHHHHHMf  • 

Szalámi és hentesáruk® 
l! magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 flllir,  minden további 
«• hóban 10 flllir  áremeléssel, m 
Vastag ichér táblás szalonna ára 
Vastag füst.  és paprikás szalonna 
Kolozsvári húsos szalouua 
FQslölt és papr. szelet szalonna 
Vadász kolbász sonka húsból 
Nyári szalámi 
Szaru kolbász 

1 K 60 f. 
80 „ 1 

2 
1 
2 2 , - „ 
2 K — 1. 

70 , 
i 20 , 

mindennap frissen  készítve kapható 

Theil J ó z s e f 9 z a , á m i  g y á" rosnál 

Medgyes. 
2 2 -

(Erdélyben ) 

Pályázati hirdetés. 
A csikszépvizi Szentháromság-segély-

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

felső  iskolában járó tanulók számára 
ösztöndíjakat oszt ki. 

2. Ez ösztöndijakra csak azon ifjak 
fi  éa 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 bemutatui. 

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

5. A pályázati kérelmek alulírott-
hoz : Az egyesület elDökéh'z lesznek 
bettdundók, illetve beküldendők. 

Csikszépvíz, 1912. julius 15. 
2-2 Fáraó Simon. 

Szám G07 —912. 

Faárverési hirdetmény. 
A kászonujfulvi  közbirtokosság köz-

hírré teszi, liogy a tulajdonát képező 
II határrészbelí Mei'vés nevű, 14 32 k. 
holdas, kettő évi vágisterUietének 4908 
in3 bruttó — illetve 3545 m" nettó güm 
bölyü luefenyőfa  tömege 20700 korona 
kikiáltási ár alapul vétele mellett folyó 
évi augusztus hó 16-án délelőtt 
10 órakor Kászonujfalu  községházá-
ban tartandó zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött szóbeli versenytárgyaláson 
el fog  adatni. 

A szóban forgó  erdörészben, mely 
Kászonultiz községtől mintegy 10 « klm.-
re fekszik,  1 0 - ü O cm. mell. mag. át-
mérő között 524:1 dib. fenyő  törzs ké-
pezi eladás tárgyát. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 száza-
léka, azaz 2070 korona. IHó és távirati 
ajánlatok figyelembe  nem vétetnek s 
az erdő becsértéken alul eladatni nem fog. 

Az árverésre vonatkozó reazietes 
feltételek  és becslésre vonatkozó uda 
tok a m. kir. jár. erdögondnokságnál 
Csiktizentmártouon és a közbirtokosság 
elnökénél Kászonujtaluban tekinthetők 
meg. 

Kászonujfalu,  1912. évi julius 24-én. 

Szóts János, 
közbirt. jegyző. 

Szabó Márton, 
közbirt. elnök. 

ME6NIVÓ 
A Cslktusnádi Gyógyfürdő  Birtokosai 

Szövetkezetének Tusnádffirdőn, 
folyó  1912. évi augusztus hó 
15 éa, délelőtt 10 órakor az 
igazgatói irodában megtartandó 

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

1. A megüresedett elnöki állás be-
töltése. 

2. Indítványok. 
TusnádfUrdö,  1912. évi julius hó 31. 

Vajna István, 
alelnök. 

Modern kutépités. 
U> kutak épitését cementgyűrúk-
kel, sülyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 18— 
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

egy éves. sertésvészen átment' 

eladé, vagy kisorsolt kannal! 
kicserélhető. 

Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

Egy 9-lóerös motorcsépltí garni-
tura és gyapjú füsüló  telje-
sen jókarban, eladó. Értekez-
hetni Meskó Jakab tulajdo-
nosnál, Madéfalván.  3—» 

KiariÁ üzlethelyiség. Kossuth Lajos 
IViaUU éa Apaffi-utcák  sarkán lévő ház-

ban a Marza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. 
Cim: Schier Ferenc kir. mérnök, Nagy-
várad, Schlauch-tér 7. szám.' 4—5 

4 szobás lakás I pincével 
3 s i s u c L ó . 

Hol?_ Megmondja a kiadóhivatal. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnlocnh flnirfiroo  kézimunka üzlete, rövid-, szövött és 
DUlCaiiU rilgJPa kötött áruk, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban.- milieu, hité, divánpárna 

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

mek, gyapjú és gyapott fonalakban. 
Dus valaszték lérfi,  iu'»i és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimuuka dzövet mintákkal készségeseu szolgál. 37—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

HALLÓI ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Építési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására «dom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kosaath-
Lajos-utoa 48. szám alatt nagy épitóBi anyagraktár t rendestein be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyTdemil fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagút jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eBzközlök. 

Állandó nagy rnlctárom van : 
Mész darabos éa oltott. Portland-cement friss  és legkitiinóbb minöségU. Gipsz Btaka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi uzfaK 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit börlemei, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba éB rothadás ellen-
Azbeszt pala igen könnyil és tartós. Teljes födéBeket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Schamotte tűzálló 

tégla és Tóid stb., mindennemű építési és mllszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betoubúl '80—100, 120, loO—2 00—3 00 éB 4-00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutak épitését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Ceméot-cssrép több-
féle  sziliben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Boton- éo műkólépctök, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Ható- éo etetóválllk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kémény- áe M-
fedkftvek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfeielé  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkereBni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda. 
24-52 

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

jelenleg^ kamatot fizetnek! 
A z i 
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FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
.» u h » » csalódik ai ember 

SSS S S M B í S t f í s t S S S S S 
„«Tfordol  eló, mint bármely " ^ ^ S és l e lSu^ere t s 

bogy üzletem-
S ? ^ rendeztem be, hol raktáron tartok mind g 

Mindennemű óra-, ékszer- is látsrerészeti cikkeket 
« azt szolid is jutányos árban bocsátom a m. t vevóMzonseg 
reÍdelSre S egyes cikkért, mely Üzletemből lesz véve 
2 ü S ^ s r i t o t t órákért szavatolok. A. eddigi szíves pártfogást 
Í Z T megköszönve, jüvóre nézve is kérve, szíveskedjenek 
!!_—/bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: — 

MEZINA F. arás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L-utca. 
52-52 

' (Wltnaok- pflrtk.  raib«T»16k. —mttTf>  ** hómértk állandóm kaphatók I 

<11» <11. <11, Ml- <11- <1[, \U- <1|A»,>1I, <ll>|\ll> xll/Sll̂ l \ll-<il, MI, >11, <U,»il, <11, <11, <11, <)(, >11, >11- <11, <jl, <1|, 
1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgyközönség szives tmlomasúra liozni, '«ogy a inRiii7,i>]t>in 
P á r l s b a n volt tanulmány uton, a honnan február  hó eisején jött vis.-/.a. 

SZE ZO NSZE RÜ ÚJDONSÁGOK 
március hó elejétfii  már raktáron vannak. Színházi súU njtlonsúgok már megérkeztek. 

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

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

51-52 
| Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

/ÍT< 'ít* 'ít< /!!> 'ít< /TI» TI* 1H Tt̂ /TT» /TK /nvflK/TT>  I 'TTk/Ĵ  ^ 'TIV 11» Iţ» TI* <nv Tff*  Tfv 

«TfV  f  » 1 Ha ö n súlyt helyez egészségére, 
1 1 1 1 A M I Ha azt akaija, hogy jó kinézése legyen, 
U í | f i f f l  1 Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jó étvágya legyen 

A Ha erejében gyarapodni akar 

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

P ö x t t l c t & r O w U r t r & r g a e B y r é a s é r * : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör — n a p o n k é n t fr iss  c s a p o l á s — 

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

(15) 28-52 

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

Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

65,100,1C0,800 és G20 liter Űrtartalom. 
Fiilleszt 40—60 perc alatt. 

Horflozüató  jáMafozó'  üstöt 
100- 400 liter űrtartalom. — Az u j 
szeszadótőrvény előírásai szerint. 
Angol marha- és lónyiró-

gépek és ollók. 

* Vegytisztítás. » 
Női és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj, degenyeg, szurok, tenta, zsír, )f> 
rozsda, kávé stb. foltok  vegytísz- )f> 
titását, továbbá minden e szak- )ţ> 
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és £ 

ţ f  fáradságot  nem kímélve e szak- jj? 
mába teljesen kiképeztem maga-
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

J j Q s k & a V i n e l e , j f 
2 férfi  szabó és vegytísztitó, Csíkszereda, J 
J Kákóczi-utcü lü. szára, i• —2G ff 

^lkSll^l^VU^uVIt^ll-VlUAll-VllrSU^kllr^J^U^'!^^' H' >11->lt> \ü> ^ >11, vlt̂  \lí, ^ Mu 
>11, Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

tx  m  

i-Q 

Van szerencsém > nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint > Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban Uv« 
NYERGES ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellett pontosan elké-
síitem. Raktáron tutok a mai kornak megfeleld,  mindenféle  nagysága 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerelhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
• mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül I L Í . közönség szives figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, hogy a kocsik, valamint 
minden e szakba vágó mnnkák javítását el-
vállalom. Hagamot a mélyen tisztelt közön-
ség jóindnlulatn pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 

Bájer Feronez, nyerges is kárpitos Csíkszeredában. 

19—26 

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

EBÉDLŐ-, NÁLÓ-, SZALON- ÉS IR0PAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK ÉS MAPRÁC0K 
minden kivitelben és rendkiviili nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  gramofonok  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 frttól,  gramafonokat  20 frttól  és kerékpárokat 55 frttúl  fennebb  árusítom. 

i V A R R Ó G É P E K - , K E R É K P Á R O K - É S ( S R A M A F 0 N 0 K -
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Jaritásokat  a legjatá-
nyosabb árért  esxköxlök,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tiszteleltei 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 
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V I P 0 R É S T Á R S A G Ő Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I t y O N 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m. : 

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

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fürészpor 
V i l l a n d é a n 3 s a . p l i a . t 0 . 41—52 

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

Hosszurovó Cement Födélcserépf 
n. sz. 

www 

majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyfi  födöanyag,  olcsó áron kapható 

Portland cementgyárnál, Kugler és Társai. Brassóban. Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cslkiaersdábu. 




