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Csíkiak napja. 
(P.J  Lezajlott a székely kongresszus. 

Városunk régóta nem látott annyi ide-
gent falai  között mint moat. Azaz hogy 
nem ia idegenek voltak, hanem székely 
testvérek — jórészt csíkiak. Jól esett 
szemlélni, hogy az ország minden ré-
szében milyen szépen haladnak elóre 
flaint.  Egyik-másik még ha ia marad 
azQkebb hazájához. Érdeklődik ügyeink 
iránt. Lapunkat járatja és olykor-olykor 
még bele is szól dolgunkba. Szívesen 
vettük mindig az ilyen cikkeket, mert 
végtelenOl fontosnak  tartjuk, mint vé-
lekednek rólunk mások, a kevésbbé ér-
dekeltek. Aztán feltétlenül  előnyösnek 
tartjuk, hogy másutt, az élet forgata-
gában szerzett tapasztalataik alapján 
diagnotisálják állapotunkat. Minél több 
viszonnyal ismerős az ember, annál tisz-
tább, annál több oMalu a látóköre — 
éa annál tObb, a mit hasznunkra fordít-
hatunk belőle. 

De nem erről akartunk szólani. — 
Tapasztaltuk, hogy vendégeink, fiaink 
közül sokan nem ismerik egymást Egy 
célt szolgálnak, egy eszme vezérli őket 
és egy némelyikük alig ismeri egymást. 
Pedig az ismeretség folytán  beálló esz-
mecsere rendszerint előnyös. — Azért 
vetjük fel  mCsikiak  napja'  eszméjét. 

Sokan vannak, kik itteni hivatalos 
kodáauk alatt megszerették a csíkiakat. 
Eltávozásuk után is szívesen gondolnak 
vissza és egyikük, másikuk még met; 
is látogat bennünket.' Fiaink nagy réaze 
szétszórtan él Erdélyben, sőt az ország-
ban is. Budapesten egész kolonia van. 
Mindezeket gyűjtsük évenként egy napra 
a .Csíkiak  napjára" Csíkszeredába.— 
Akkor lennének itt ünnepségek — ki-
rándulás. Ezzel kapcsolatban tarthatná 
ülését a Csíkszeredai „Székely Társa-
ság", akkor lehetne tartani a hagyomá-
nyos jogász bált, hangversenyt. Ezen 
szerepelhetnének a csiki származású és 
csiki barát művészek. Hiszen vannak 
bőven, de alig ismerjük őket. 

Itt adnának találkozót egymásnak a 
régen elszakadt barátok, iBkola társak. 
Hisz nyaranta tele van nemcsak Csík, 
de az egész Székelyföld  nyaraló tiszt-
viselőkkel. Milyen örömmel jönnének 
azok össze, ha tudnák előr?, hogy te-
szem fel  augusztus elseje a: ,Csíkiak 
napja". 

Ujfalusi  polgármester urat lelkes 
embernek ismerjük. Ugy tudjuk ó a 
Csíkszeredai Székely Társaságnak el-
nöke. E kettős minőségében megtehetné 
a kezdő lépéseket. Nem kerülne sokba. 
Csak jó elóre propagandát kell csinálni 
és hirdetni. Eleinte kevesebben lenné-
nek, de végül hisszük, hogy nagyon 
mozgalmas lenne. Különösen, ha jó 
programmot is állithatunk össze. 

Ilyen alkalommal lehetne megérlelni 
a .Csiki festő  iskola* ügyét, a dal- és 
zeneegylet fejlesztését,  házi ipari pro-
pagandát. összetartó céltudatos faji  po-
litikát, a mire rá vagyunk utalva stb. 
a mit az idő, a helyzet vet föl,  kérdé 
seket. Aztţn anyagi haszon is volna. 
Idegen forgalom;  fOrdöügy  stb. 

Nem olyan hihetetlen dolog. Nagy-
bányán óvek óta megcsinálják. Kiállí-
tás, kongresszus, hangverseuy, minden 
van a .Nagybányaiak napjáu-n< Ne 
resteljük követni példájukat, mikor sok 
előnyét élvezhelnök. A személyes érint-
kezés barátságosabb érzelmeket szül 
— az érintkezés megszakítása előbb-
utóbb elidegenít egymástól. 

Mi készséggel teszünk meg mindent 
az ügy előmozdítása érdekében. Hisz-
szük, hogy a kezdeményezés nem fog 
elmaradni- Apró szempontok kicsinyes 
dolgok kishitüvé teszik az amúgy is 
kicsinyes embert, de az ilyen emberek 
az első siker után némán elülnek 
ódujukba. 

Várjuk bizalommal a tavaszi belia-
rangozót. Mert a .Csíkiak  napjá'-'t 
csak nyáron képzeljük el. Akkor van 
pompájában a természet, akkor nyílik 
több szórakozás. Akkor könnyebb az 
utazás éB amúgy is sokan jönnek haza 
nyaralni. Ha mindenki jó előre tudja a 
dátumot, ugy rendezi dolgát, hogy va-
lamenyien egy időben lesznek itthon. 

A viszontlátásra tehát jövő nyáron I 

A Székelyföld  és nép ismerése. 
— Dr. Herrmann Antaltól. — 

Elmondotta Csíkszeredában, 1912. aug. lió 26-4u a 
Székely-Társas&gok szövetségének kBzgyOlésén. 

Négy évtized óta gyakran van szerencsém 
találkozol Hankó Vilmos barátommal az er-
délyi természet kultuszában. Mint szerény 
bolygó szívesen követem e téren alkotó 3zel-
lemeoek napját. Legyen szabad ezen Ünnepé-
lyes alkalommal is néhány igénytelen meg-
jegyzést tUzni az ó nagy perspektívákat nyitó 
bölcs fejtegetéseihez. 

Arról a helyről jövök, melyet Hankó is az 
imént elsőnek magasztalt Erdély természeti 
ritkaságainak fényes  Borában. Bálványos-für-
dőről. Ott a torjai barlang hegye a hazai ter-
mészet számtalan rejtelmet és titkát, csodáját 
és kincset, rejtegeti. Közvetlen közelben az 
emberi munka három jellegzetes alakulata. A 
szomszéd hegy ormán a reges Bálványosvar 
romjai dacolnak ezer év óta a mulandóeaggal. 
A monda szerint itt áldoztak utoljara Hadúr-
nak. Gz a székely-magyar pogányság utolsó 
emléke, a nemzeti hagyomány ereklyéje, mely 
a régen letUnt multat jelképezi. 

A torjai barlangon alul, kies völgy ölén 
Bálványos-fUrdó  terjeszkedik, a nem ragyogó, 
de nem is sivár jelen képviselője, jellegzetes 
példaja annak, hogy a Székelyi old mennyi 
kincse, mennyi érteke hever parlagon vagy 
csak félig  kihasználva. 

A ket hegy közt, az ősi vár tövében van 
a nevezetes szénsav-gyar, amely a torjai bar-
lang halálos gőzeit eletpezsdito anyaggá ala-
kiqa. Ez a jövő szimbóluma. Megmutatja, 
milyen eszközökkel kell megtartani és életfen-
tartóvá tenni a bazai földei  éa ritkaságait. 

Bálványos-fürdőnek  és területének tulşj-
dunjogi törtenete egyúttal jelképe a birtok 
szociologiai evolúciójának. Századokon át egy 
főúri  család tulajdona volt. Ez a dinasztia 
immár elszéliedt Három székely nemes em-
ber szerezte meg az uradalmat. De nem bír-
ták a fürdőt  a maguk erejebői fejleszteni. 
Ellentállván a küllöldi töke, csabjának, rész-
vénytársasággá alakították. És most az egész 
emberiBégé ez a csodás hely, illetőleg mind-
nyájunké, akik részvényesek vagyunk. Köny-
nyen lehet bárki részese e tttnderhelynek. 

Mert részvények az eredeti árban 200, il-
letőleg 120 koronáért megszerezhetők Sólyom 
Qyula Ügyvezető igazgatónál Torján. 

A székelységnek úgyszólván becsületbeli 
Ugye, hogy mintegy kalakába állva a csodák 
és kincsek valóságos halmazát, Bálványos-
fllrdőt  necsak nfögmentse  a hanyatlástól, ha-
nem olyan virágzásnak lendítse, amilyenre pá-
ratlan értékéinél fogva  predesztinálva van. 

Hankó barátom érdekeB eszmét terjesztett 
e díszes gyllléB elé. A kormány vegye meg 
BálványoB-fiirdó  területét, és a müveit kül-
föld  hasonló intézményének példájára alakítsa 
át nemzeti parkká, ahol szigorú hivatalos 
felügyelet  őrködik, hogy a tudatlanság, a kap-
zsisag és a romboló ösztön ne csonkítsa és 
veszelyeztesse a természet itt összetömöritett 
különlegességeit, ritkaságait és szépségeit éB 
értékeit, Bőt arról gondoskodik, hogy ezek mi-
nél jobban érvényesüljenek és élvezhetők le-
gyenek. Qyönyörü terv, de egyelőre utópia. 
Mert ami zUUött és korrumpált közállapotaink 
nem engedik remélnünk, hogy ami kormá-
nyunknak ilyenekre pénze . és érzéke legyen. 
Begits magadon éB az Isten is megsegít. Bőt 
talan még a kormány is, mint azt a dédel-
getett Tusnád példája mutatja. 

Az úgynevezett székely kérdés megoldá-
sának ket főtényezóje:  a székely uép saját-
ságos erőinek éB tehetségeinek s a Székely-
föU  Bpeciálie értékeinek és kiválóságainak 
minél teljesebb érvényesítése. Ennek azonban 
elengedhetetlen feltétele  ezen sajátságok éa 
értékek beható éB kimerítő ismerete. Nem 
ÍBmerjUk, nem iBmeri a tudomány megkíván-
tató módon és mértékben Bem a Székelyföl-
det, sem a székely népet Hankó nagyértékü 
munkásságát teljesen méltányolva ia, a hal-
hatatlan erdemU Orbán Balázsnak immár jó-
részt .elavult nagymunkáját még nem pótol-
ták. Érdemes volna jelenlegi állapotoknak s a 
tudomány mai színvonalának megfelő  uj ki-
adást szerkeszteni. 

Nem ismerjük kellően a Székelyföld  leg 
sajátosabb termékének: magának a székely 
népnek természetét, testi lelki mivoltát. Pedig 
csak akkor tudjuk a népet vezetni, fejleszteni, 
boldogítani, ha alaposan ismerjük lelkületét, 
gondolkodásmódját, eszményeit, hagyományait, 
szokásait, szükséglétéit, kivanalmait Mindezek-
nek nem felel  meg ujabb törvényeink és in-
tézkedéseink egyresze a mely idegen, doktrí-
nák Bzerint készült. Azokat bizony nem szé-
kely emberek csináltak, vagyis nem közér-
dekből. A törvényeket és szabályokat külön-
ben nem csinálni kell, hanem megtalálni a 
nép lelkében és életébeu összhangba hozni 
az általános emberi eszményekkel éB az egye-
temes civilizáció elveivel és aztán formulázni. 

Tulajdonképpen tárgysoronkivüli jelen fel-
szólalásomnak egyik célja egy hivatalos 
megbízás teljesitese. 

Hogy alkalmat adjunk kivált a székely nép 
vezetőinek, hogy megismerjék a Székelyföld-
nek kétségtelenül legerdekeBebb, legnevezete-
sebb tájékát, Bálvanyos-fUrdó  igazgatósága 
megbízásából ezennel megbivom a Székely 
Társaságok szövetségét, hogy jövő évben a 
fürdőn  tartsa meg közgyüleBét. Ez egyúttal 
arra is kedvező alkalom, hogy meggyőződje-
nek a fürdótelepnek  addig biztosan remélhető 
nagy haladasárol, s hogy a gyűlés maga is a 
maga nagy erkölcsi súlyával előmozdítsa a 
fejlodéBt. 

A magam részéről pedig e nagytekintélyű 
gyűlés, a Bzékely közös ügyeknek a legilleté-
kesebb fóruma  elé végül egy eszmél bátor-
kodom terjeszteni, melynek érdekében már 
régen tervezgetek és agitálok. 

Minden székely akció Bikerének alapja és 
feltetele,  mint mar emiitettem, a székely nép 
alapos es kimerítő ismerete. E célból feltétle-
nül és sürgősen szükséges a székely nép et-
nográfiájának,  természetrajzának megalkotása, 
megírása, szerkesztése, kiadása rendszereB és 
kimerítő, módBzereB éB tudományos munká-
latban. A székely néprajz, a székely nép 
belső, házi törtenete talán még fontoBabb, 
mint a székely nemzet története, amely mo-
numentális munka, immár befejezéséhez  kö-
zeledik, És mindenesetre sürgősebb emennél. 
Mert ennek anyaga, adatai legnagyobb részt 

biztosítva vannak kOnyv-és levéltárakban és 
maradandó emlékekben. De a székely néprajz 
főtárgya,  a székely hagyomány a székely nép 
életében, eszközeiben, viseletében, gondolkodá-
sában, hitében, szokásaiban, költészetében stb. 
éppen most rohamosan halványodik és eltű-
nik nyomtalanul. Pedig a nemzetnek ez a leg-
drágább kincse. 

A Bzékely néprajz finanszírozása  körülbe-
lül olyan módon történhetnék, mint a székely 
nemzet történetéé. De az előkészületek a tö-
mérdek anyag összegyűjtése sok Időt és terv-
szerű előmunkálatot kíván, és számos szak-
ember, sőt az egész székelység lelkes közre-
működését A székely etnografia  a magyarság 
egyetemes néprajzára nézve is alapvető és 
példamutató lehetne. 

Most itt csak pedzeni akartam ezt az esz-
mét. Ha a t közgyűlés kívánatosnak találja, 
készséggel vállalkozom arra, hogy a legkö-
zelebbi közgyűlés elé részletes es kimerítő 
tervezetet teijesztek. 

A közgyűlés meghívásában Bálványos-für-
dőt ez alkalommal már megelőzte Élőpatak. 
A közgyűlés köszönettel fogadta  Herrmann 
Antal előterjesztését és felkérte  őt, hogy a 
jövő évi közgyűlés elé teijessze a székely 
néprajzi beható tervezetét Félreértések kike-
rülése végett megjegyzendő, hogy itt nem ar-
ról van BZÓ, hogy a Székely Társaságok szö-
vetsége írassa össze és adja ki a székely 
néprajzot Hanem arról, hogy innen induljon 
ki az eszme, és hogy a szövetség majdnem 
te|jes erkölcsi  súlyával támogassa az esetleg 
meginduló munkálatot 

• 

Herrmann Antalnak a kiváló tudós pro-
feszornak  a nagygyűlésen felvetett  eszméje 
felett  — ami a székely nép etnográfiáját  il-
leti — nem térhetünk egyszerűen napirendre, 
annál is inkább, mert ezen eszme benne él 
vármegyénk lakosságának lelkében, s az ilyen 
alkalmakkor megnyilvánuló hangok ujabb tá-
pot adnak annak megvalósítása felé.  A meg-
változott viszonyok amelyek gazdasági és kul-
turális téren bekövetkezettek maguk után von-
ták népünk életének foglalkozásának  Bőt még 
gondolkozásának az átalakulását is. Ami ter-
mészetes is, mert a gazdasági viszonyok át-
alakító hatása mindenütt érezteti hatását, s 
olyan dolgokat és életviszonyokat hoz fel-
színre amelyek eddig ismeretlenek voltak, a 
régieket pedig eltüntette. Ezért nem a múlt-
nak a visszaállítása válik szükségessé — mert ez 
egyenértékű a haladás feltartóztatásával  — 
hanem a múltnak megőrzése. Megőrzése a 
székely nép nyelvi sajátossága, költészete, mű-
vészete, foglalkozása,  erényei és bűnei, s mind 
az amelyben benne élt ami körülötte végbe 
ment, mert a jelent a múlttól elválasztani 
nem lehet, s a jelen egyes momentumait csak 
ugy fokozhatjuk,  magát a székelyfajt  ugy tö-
kéletesíthetjük, hogy ha ísmeijűk, azt hogy 
azok milyen mélyen nyúlnak bele a székely 
nép lelkébe és életébe. Ezért válik szüksé-
gessé a székely nép etnográfiájának  megírása, 
amely azonban hiányos volna ha a székelység 
gazdasági és történeti viszonyait nem foglalna 
magában, B nem is annyira etnograllára vagy 
esetleg monográfiákra  van Bzűkség mint in-
kább BOCÍO- és etnográfiára,  amely a székely 
nép életéből azokat a jelenségeket tárná fel 
amelyek a gazdasági élettel is összÍBfűggésben 
vannak, s amelyek ha már a multté is de 
azokra építeni lehet 

Hazai íróink legkiválóbbjai Orbán Balázs, 
Hankó Vilmos, Malonyai Dezbő, Herrmann 
Antal a Székelyföld  egyik-másik kérdését örö-
kítették meg nagybecsű munkáikban, de a 
Székelyföld  egyetemes monográfiájának  meg-
írása még mindig várat magára, holott ha az 
soká késik nagyon sok dolog annyira a múlté 
lesz, hogy azok mindenikét feltörni  s a Jövő 
nemzedék részére megöröldteni nehéz. 

Képezhetné ugyan a Székely Társaságok 
szövetségének is feladatát  egy ilyen irányú 
munka megiratása, de a Székelyföld  földrajzi 
és társadalmi széttagoltsága oly akadályokat 
állithat elő, amtlyek ennek keresztülvitelét le-
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hetetlenné teszik. Viszont pedig Cuikvánnegye 
lakosságának faji  tulajdonai és természeti 
viszonyai annyira elütök a többi vármegyéké 
tói, hogy ezek nemcsak megengedik sőt szűk 
aégessé teszik egy önálló monográfiának  a 
megírását S Így ml nem maradhat hátra mint 
Csikvánnegye önálló és egyetemes monog-
ráfiájának  a megírása, amelyet évekkel ez-
előtt dr. Kovács Jássef  kezdeményezett, n 
melyet az országos monografla-bizottság  való-
sltott volna meg, ha a hivatalos akták elln-
tésése éveket nem venne igénybe. 

Mindeteknél fogva  csak örömmel üdvözöl-
hetjük Uerrmann Antalt a kérdés szőnyegre 
hozásáért, ha a feladatok  egyrészét is öleli 
fel;  mlg egy régebbi eszméje felöl  a székely 
mazeumról, a melyről évekkel ezelőtt oly so-
kat irt a Csiki Lapokban, most már nemcsak 
reményekkel vágyónk eltelve, hanem hisszUk, 
hogy valóra válik s a létesítendő kultúrpa-
lotába jnt ennek Is egy kis hely a hová öaz-
Bzegyüjthessűk mindazt, ami a mult idők kul-
túrájából még megmaradt f-

Törvényhatósági közgyűlés. 
— Kultúrpalota Csíkszeredában. — 

Csíkszereda,  1012. szeptember 12. 
Csikvánnegye törvényhatósági bizottsága 

augusztus 31-én tartotta rendes nyári közgyű-
lését Gyalókay Sándor főispán  elnöklete alatt. 
A közgyűlés a bizottsági tagok élénk részvé-
tele mellett meglehetős érdeklődés között 
folyt  le. 

A bizottság a községi és körjegyzőkre va-
lamint a segédjegyzőkre igen fontos  szabály-
rendeletet fogadott  el lakbér illetményeiknek 
nyugdíjba való beszámítása tárgyában, amely 
összeg jegyzőknél 600 koronát, segédfegyzők-
nél 400 koronát tesz ki egyenérték képen. 

Ugyancsak a jegyzők anyagi helyzetének 
javítását célozta az alispánnak az a javaslata, 
mely a vármegye összes községi és kör-, va-
lamint segédjegyzólnek fizetésűk  30 százalé-
kát szavazta meg drágasági pótlék cimén az 
1912. és 1913. évekre. Ezáltal eleje vétetett 
annak, hogy mig a legtöbb község képviselő-
testülete jegyzőjének megszavazta a drága-
sági pótlékot, addig egy néhány megtagadta 
és igy sok érdemes jegyzőt nem részesített a 
többiekkel hasonló elbánásban. Minthogy pedig 
a törvény a törvényhatóságnak biztosítja a 
jegyzők drágasági pótlékának a megállapítá-
sát és nem a községek képviselőtestületeinek, 
helyén való volt, h o n a törvényhatósági bi-
zottság egyenlő mértekkel, egységesen szabá-
lyozza az egész vármegyében. A drágaaági 
pótlék összege jegyzőknél 480 koronát, Be-
gédjegyzőknél 300 koronát tesz ki. 

A törvényhatóság drágasági pótlékot sza-
vazott meg a vármegyei tiszti kezelő segéd-
és szolgaszemélyzet azon tagjainak is, kik a 
mult hónapban életbeléptetett 1912. évi LVII. 
L-c. rendelkezéseivel sem részesültek illet-
ményrendezésben. A drágasági pótlék mérve 
ép ugy, mint az előző évben, 20 százalékban 
állapíttatott meg. 

A közgyüléB töltötte be a most már I-ső 
aljegyzői állássá szervezett II. osztályú al-
jegyzői és II. osztályú szolgabírói állásokat, 
ipelyeket a közigazgatási bíróság Vákár P. 
Arthur felebbezése  következtében taegsemmi-
sitett. Mindkét állásra az eddigi tisztviselők 

pályázván, a törvényhatóság dr Élthes Gyu-
lát aUemrzőnek és Domokos Sándort szolga-
bírónak ismét egyhangúlag választotta mej. 

A közgyűlés Szász G y u l a aljegyző részére 
a szépvizi közbirtokosság idelglenes elnöU ki-
neveztetésíhez szükséges és a »»lnilvehtaUgy 
miniszter által ujabban elrendelt engedélyt 
m eTrógsemmlsi te t t kászonaltlzi törvényha-
tósági tag választás helyett aközgylUé* az 
ui választást elrendelte és elnöknek András 
Lajos bizottsági tagot kiküldötte. 

A törvényhatóság a várhegy—galócási házi 
gyógyszertár ügyében kedvezően döntött 

Nagyobb vitát provokált T. Nagy Imre és 
társainak lapunk legutóbbi számában részle-
tesen ismertetett indítványa, mely az épülő 
pénzügyigazgatásé* építkezéseinek felfüggesz-
tésére és a pénzügyigazgatóságnak külön test-
ben, a vármegye valamelyik telkén leendő 
felépítésére  vonatkozott. Az inditványt a köz-
gyűlésen szóval is T. Nagy Imre és dr. Bocs-
kor Béla bizottsági tagok indokolták meg, kik 
után többen bozzászólottak, köztük Fejér Sán-
dor alispán is. Minthogy a felfüggesztés  eset-
leges kártérítés és a nagy késedelem veszé-
lyével járhatna, a bizottság elfogadta  az ál-
landó választmány azon javaslatát, mely sze-
rint az indítvány felett  napirendre tér. 

Ezután a vármegye magáqjavainak külöu-
bözö alapjaiból ösztöndíjak és Begélypénzek 
osztattak ki, igy a ruházati, lóbeszerzési és 
iparalapokból. 

Nevezete* és érdekes tárgya volt a köz-
gyűlésnek a Vigadó épület átalakítása és egy 
kultúrpalota épitése. Az Igazgatótanács miután 
a miniszter a Vigadó kibővítésére kidolgozott 
215,000 koronás , terveket megsemmisítette, 
azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a Viga-
dót, mint e célra teljesen alkalmatlant és nem 
jövedelmezőt, ejtse el végleg és alakíttassa át 
bérházzá, hogy ezáltal jövedelmezővé tétessék 
B egyden a lakásviszonyokon Is Begitsen vele. 
Ezzel kapcsolatos másik indítványa az volt, 
hogy a vármegye Csíkszereda, mint székhely 
és a vidék kulturigényeit kielégítő modora 
kultúrpalotát építsen a város által ingyenesen 
megajánlott, avagy a magánjavak tulajdonát 
képező földmiveBiskola  telkén s a beérkező 
terveket és pályázatokat, az országos mérnök 
és építész-egylet utmutatása és ellenőrzése 
mellett, jutalmazza 3000, 2000, illetve 1000 
koronával. A költségeket a Vigadónak bérházzá 
leendő átalakításával együtt. 250,000 koroná-
ban irányozta elő. A javaslat felett  már az ál-
landó választmányban élénk vita indult meg, 
mely abban csúcsosodott ki, hogy a Vigadó 
tényleg alakíttassák át bérházzá és egy mo 
derű kul urpalota la építtessék a város egy 
alkalmas helyén, de az építkezések szigorúan 
a mérnök és épitészegylet irányelvei és ellen-
őrzése mellett foganatosíttassanak  és a felme-
rülő költségek 400,000 koronában irányoztas-
sanak elő, mely összeg azonban csak BzUkség-
Bzerint vétessék igénybe. E javaslatot azután 
ugy az állandó választmány, mint a közgyüléB 
elfogadta,  bár a közgyűlésen kultúrpalota épí-
tését többen, nevezetesen dr. Márton Vencel, 
Puskás Adolf  és Ferenczy István bizottsági 
tagok hevesen ellenezték, Fejér Sándor alis-
pán megnyugtató szavai után azonban a köz-
gyűlés túlnyomó többséggel elfogadta  az ál-
landó választmány javaslatát Csíkszereda, mint 
a vármegye székhelye e lépéssel kétségtele-
nül nagyot haladt és megelőzött sok vidéki 

nagyvároBt és gócpontot. Csak a kivitel 
gyen különb a Vigadó müveletelnél I 

A Fekete vízi erdő Ismert ügyében ugy az 
állandó választmányban, mint a közgyűlésen 
nagy vita volt Az erdőt tudvalevőleg a Götz 
cég vette meg szabályszerű árverésen, mint 
legtöbbet Ígérő, a közgyűlés azonban q) árve-
rés kihirdetése mellett döntött, mert Márton 
Lajos és társai bár az utóajánlat ki volt zárva 
— iţjabb és jobb utóajánlatot adtak be. A mi-
niszter ezt a határozatot megBemmiéitette és 
uj határozatra utasította a törvényhatóságot 
Az igazgatótanács az árverés jóváhagyását ja-
vasolta, azonban ezt az állandó választmány 
heveB vita után, elvetette és Ismét az uj ár-
verés mellett döntött. A küzgyülésen hosszas 
vita indult meg, volt olysn indítvány ls, hogy 
az egész erdő-árverés vétessék le napirendről, 
végül' is azonban a többség az árverés ujabbi 
kiírása mellett döntött. 

A közgyűlés a csíkszeredai főgimnázium-
ban a 111-ik osztály párhuzamosítása és 4-ík 
helyettesitett tanár illetménye költségeit, va-
lamint a zene és francia  nyelv tanítójának dí-
jazását megszavazta. 

Jólesett hallani dr. Bocskor Ádám volt ösz-
töndíjas orvosnövendék köszönő iratát az él-
vezett ösztöndíjáért. 

A törvényhatóság az árva- és Bzeretetház 
átalakítására és felszerelésére  40,000 koronát 
engedélyezett s ezzel lehetővé tette, hogy az 
intézet mielőbb átadható legyen nemes hiva-
tásának. 

A bizottság a magánjavak alkalmazottai 
részére, mint az elmúlt évben 20 százalék 
drágasági pótlékot szavazott meg. 

Ezután á községi ügyek és számadások 
gyón egymásutánban tárgyaltattak le. 

Az ülés végén az indítványok kapcsán tár-
gyalta a közgyűlés dr. ÉltheB Qyula aljegy-
zőnek a Csíkszereda—udvarhelyi vasút kiépí-
tése tárgyában beadott önálló indítványát 
melyet a csíkszeredai székely szövetség nagy-
gyűlése előzőleg már elfogadott  és amelyet 
lapunk mult Bzámában Bzószerint közöltünk. 
Az indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfo-
gadta éa elhatározta, hogy hason Bzellemü fel-
irat hozatala végett megkeresi Udvarhely me-
gye törvényhatóságát és a nagyszebeni had-
testparancsnokságot 

Ezzel az ülés véget ért. 

A Székely Társaságok Szövetségének 1912. aaguaztus 
26-án tartott nagygyűlésén elladta dr. Kovios Jóaaef 

debreceni gazd. akad. tanár. 

Tisztelt  Közgyűlés! 
Tárgyam tartalomköre határaínak terjedelme 

oly nagy, hogy a rendelkezésre álló idő csak 
rövid bepillantást enged a Bzékelynép socio 
logiájába annál is inkább, mert gyakorlati 
eredményeket ÍB kell megjelölni. Ezen kis tár-
sadalmunkban a jelenségek összes objecüv tör-
vényszerűségeit nem áll módunkban ez alka-
lommal megállapítani, legfeljebb  csak rámata-
tunk egyes reálitásokra és általános fejlődési 
irányzatokra, hogy a legrövidebb nton eljut-
hassunk társadalmunk pathológiájához. Nem 
az idealógiák világában keresve a tények és 
következtetések egymásba kopcsolódását, ha-
nem az előttünk tekvő társadalomban. S ha 
az erre alkalmazott gyógyBzer erős talál is lenni, 

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

Ki egykor menydörgés között 
Szóltál a néphez, óh, Uram 1 
Hozzánk is szólj Te hangosan, 
Adjál nekünk erős szabályt! 
Erős törvényt Te szabj nekünk, 
Népek hatalmas Istene 
És ird 1B le törvényedet 
Szellemkaroddal; ám ne vésd 
Két kőtáblára azt, Uram 1 
Hanem szivünkbe ird belé: 
.Ne dúljon köztetek viszály, 
Én népem I.. Engem meg szeress I 
És Én, a Népek Istene, 
Adok majd bosszú életet. 
Ezernyi ezredéveket I* 

A kis Eliz. 
A kis Eliz a kertbe ment, 
B egy virágot leszakított 
.Fáj ez neked ? ' kérdé a lány. 
Felelt a kis virág: „TitokI"... 

férjhez  vitték • kis Elizt, 
Kérdezték tőle, hogy: szeret? 
.Igen"... felelt  reá a lány, 
De szeméből könnycsepp eredt.. 

Zajlik a tenger. 
Nagy örvények t̂ jtékianak, 
A tenger mg és kavarog. 

Mindenfelé  villám cikáz; 
Menydörgés BZÓI iszonytatón... 

Menydörgés zeng, villám cikáz; 
És mindenütt vihar dühöng, 
Vagy érzik már előszele-
Mi nagy napokra virradunk I 

Kemény napokra virradunk, 
Midőn megreng a bérc, a völgy, 
Hozzánk Is átcsap vad vihar, 
És itt is majd — megzeng az égi... 

És itt is zeng az ég nagyon... 
Már érezzük előszelét; 
Nagy Ur, hát szólj: .Némulj vihari' 
S Genézáreth lecsendesül... 

Avagy ha tán nem szólanál, 
Szivünk, karunkba adj erőt, 
Hogy szembeszállni a győzni is 
Tudjon, mint régen, hós Turul I... 

Földes  Zoltán. 

Zsófin  Zoltán: HÉGI VHJSE*. 
Irta:  Ágner Béla. 

Prohászka püspök valahol azt írja: .Az 
alkotáshoz csendes és szerető erők kellenek. 
.. Igy épül a nagy gondolat a lélek szentélyé-
ben". E sorok igazsága akkor kapott meg kü-
lönösen, midőn Zsögön Zoltán verses köteté-
ben gyönyörködtem. Tudtok róla ezelőtt Is, 
hogy munkatársa volt az Ország Világnak' 
hogy veraelt a Hét-ben, Közművelődés-, Szé-
kelyföldben  a a Csiki Lapok is szívesen kö-

zölte írásait Egy ideje azonban elhallgatott, 
de a csendes és szerető erők meghozták az 
alkotást a Régi verseket Két székely ember: 
Zsögön és Márton Ferenc rakja elénk tarso-
lyából ezt a tetszetős külsejű könyvet Egy-
képpen örvendünk ugy a Zsögön verseinek, 
mint a Márton művészi rajzainak. 

Ezerfelé  szétforgácsolódik  a székelység 
ereje, sok tehetségen lomha tespedésül, má-
sokban nincs meg a bátorság: akarni. A szé-
kely irók gárdája alig-alig frissül  fel.  Amikor 
az ilyen előretörést látjnlc, mindig reménység-
gel telik el a lelkünk: el kell jönnie a szé-
kelység nagy írójának, aki világhírűvé teszi, 
mint tette Barrie a skótokat, Aho a finn  pa-
rasztot vagy Mikszáth a palócokat, tótokat 
Minden olyan sikraszállás, minő a Zsögöné is, 
egy határozott lépés e nagy cél felé. 

A kötetben szerelmi, hazafias  és vegyes-
tárgyú költemények foglalnak  helyet Mindjárt 
első verse (Élni,  élni...) mesteri technikával 
bomlik ki az első Btrófából,  hogy a rohanó élet 
szépségeit egy CBÓk mámoráig a gyötrődő em-
bernek megszerezze. Mintha Madách Éváját lát-
nám, kinek mosolya a fdldre  gyönyört hoz, ha 
napsugár gyanánt száll egy-egy arcra. A sziv 
álma g epigrammattkos párja Az éiet az Uja 
sziv ábrándvilágát többre becsüli száz valónál, 
mit a hatalmas ész állit elibink. A sorai ép 
oly gördülékenyek, mint a Tavaszi mesé-é, 
melyben a virágos, bontakozó élet, a termé-
szet nagy ébredése, örök szerelmi himnusza 
csilingel kl a játszi sorokból. A tavasz bűbá-
jos illata, gyöngéd kecsessége ömlik u é t sa 

az semmi esetre sem annak árt, akinél alkal-
mazzak, hanem kellemetlen lehet annál aki ezt 
elmulasztotta, eleve kizárva azonban a sze-
mélyeket, mert sociológiai vizsgálódásoknál 
csak emberek s azok tömege jöhet tekin-
tetbe. , . , 

A társadalmak fejlődési  irányzatának két 
jelenségére óhajtok csak rámatatni sjegyúttal 
azokat ami kis székely társadalmunkra alkal-
mazni, annál is inkább, mert az egyik fejlődési 
tendencia még várat magára, a másik — hanem 
is vessünk tudomást róla — már bekövetke-
zett. Ezek a sociológia által megállapított tör-
vényszerűségek, amelyek alól egyetlen egy nép-
törzs vagy faj  Bem vonhaţja ki magát ha a 
kulturális haladás aljára rálépett B a termé-
szetes viszonyoknál fogva,  kénytelen a létért 
küzdeni. 

Jelen viszonyaink kőzött szorosan össze-
függő  tendenciák egyike az, hogy a nagy nem-
zetközi harcban amely ma már anyagi és kul-
turális téren foly,  azon nemzetek játnak leg-
messzebben előre, amelyek megritkult soraikat 
fajbeli  nagyobb ÓB nagyobb számú tömegek-
kel tudják pótolni, mert minél nagyobb a har-
colók tömege s ezek anyagi s szellemi ereje, 
annál nagyobb a nemzeti siker. 

A másik tendencia, amely az előbbivel szo-
ros összefüggésben  van — mely ha paradosxon-
nak is látszik — az, hogy a nagyszámú 
alacsonyfoku  tömegek kiirtják a magasabb ren-
dűeket 

Európa közepébe a germánok és szlávok 
közé beékelt magyarság, amelyet keleten a 
románság vasgyürűj6 zár körül, mindinkább 
tudatára ébred szorongatott helyzetének. Erő-
forrásait  azonban nem a nemzetiségben találja 
— amelyek mindenikének megvannak a maga 
aspirációi hanem a ssékelyBégben. 8 igy ami-
kor székely kérdésről beszélünk, nem lehet a 
nemzetiségi kérdés mellett megállnánk ugy, 
hogy a végső célra, a nemzetek köaötti elsőbb-
ségre ne gondolnánk. 

Az öntudata jutott népek önfenntartási  ösz-
töne napról-napra nagyobb és nagyobb erővel 
tör elő, a melynek megnyilvánulásai előtt na-
gyon sokszor még az államok sem vonhatnak 
batárt, s a népek harcát amely lejátszódik a 
mezőn, a réten, az erdőn, sokszor a család 
tűzhelyénél, az iskolában, a templomban, iz 
ipar- és kereskedelemben, mely néha még a 
művészeteket sem kíméli, de nem karddal, ha-
nem anyagi és szellemi eszközökkel folyik, 
törvényes intézkedésekkel megakadályozni le-
het, de elhárítani nem. Ez egy nagy probléma, 
amelynek végső eredményeit csak sejtjük, de 
nem számíthatjuk ki pontosan. Azonban kor-
látolt egoismuB volna az tőlünk, ha csak a 
jelenre gondolnánk B a jövőre egyáltalában 
nem; s a jelén élvezetébe elmerülve, tudat-
lanságunkkal rohannánk vesztünkbe. 

A magyar fajnak  számbeli, értelmi és gaz-
dasági túlsúlya csalhatatlan biztosítéka fenma-
radásának. De ki áll jót arról, hogy ezen nem-
zeti önállóságunkat a jövőben is megtartjuk ? 
a nemzetközi elsőbbségért versenyezve esetleg 
belső bajoktól vérezzünk el. 

Akár a belső nemzetiségi, akár a külső 
nemzetközi küzdelmet tekintjük, a magyarság-
nak egyaránt eminens érdeke a testvéri kap-
csolatnak szorosBabbra való fűzése.  Első Bor-
ban is gazdaBági és kulturális téren, mert a 
székelység megerősítése a magyarság erő-
södése. 

enyelgő szavakban. Csapa hang és meleg szia 
az egész. Hozzájuk csatlakozik a Ketten  for-
dulatos párbeszéde, meg a Lám cimű pattogó 
kis vers, mely a legsikerültebb darabok közé 
tartozik. Mindkettő a szerelmesek derűit gond-
talan bölcselkedése, mely csak rózsaszínben 
látja a világot 

De ezek futó  gondolatok a Zsögön versei-
ben, mert nagyobb erővel temeti magába fáj-
dalmát, boldogságát (Csak  halkan,  Halottak 
estéjén). Egyedül roppan meg, mert a szána-
lom és részvét könnyei százszor jobban sebez-
nék. Ez a komor, férfias  tekintet majdnem el 
feledett  jelenség manapság. Maga elpusztul, 
de az elesetteknek, a porbahullottaknak, u se-
lyembe bukott szegényeknek gyöngéden meg-
bocsát (Ne  tépjétek,  Ciliké).  Néha meg éppen 
tréfálkozik,  pedig a szivét mélyen találta a 
csapás (Jfoire).  Érthető igy, ha a riasztó élet 
lármájából, mint Horatius, az érzékeny szivek 
magánya után vágyódik (Vágy). 

Olykor elsimul fajdalma  s a régi, édes, ma 
áldott bánat, mint a rózsaillat száll feléje  az 
Elégiában,  mely gyönyörű elsőfele  után várat-
lanul fejeződik  be, noha mig várunk utána va-
lamit. Az Boce femina  zárja be a szerelmes 
dalok sorát Mária Magdolna szenvedélyes lel-
kének komor szépségű megnyilatkozása a kó-
sziklasir előtt, melyre a halál árnyéka borult 
Uj, erőteljes hangokat talált ép e témában, 
mely Krane Anna bárónő utolsó Magdolna re-
gényéig annyi írót és művészt ihletett meg. 

A Zsögön szerelmi lírája csak a körvonalait 
érinti azon lelki harcoknak, melyek a Játszi 



M . ttlft* C S I K I L A P O K ftfk  «Ual. 

S hogy a székelység a magyanág i t e é -
ról gazdasági éa kulturális támogatást vér, 
azt egyedül azon egy körülmény teszi-szük-
ségétté, hogy a székelység beékelve az idegen 
ajka nemzetiségek közé, a gazdasági előhala-
aáeának ápolásán kivül a faji  harcot eredmény-
evei csak agy folytathatja,  ha nz összetarto-
aandóság ösztönén kivül támogatásra is talál. 
8 ha a magyarság támogatást nyújt a székely-
ségnek, ezt elsősorban nem a székelyzégért 
teszi, hanem önmagáért, mert létérdeke a gaz-
dasági harcban fajának  nagyobb számú töme-
geit sorakoztatni; mert minél nagyobb, va-
gyonban és kutturában megerősödött ember-
tömeggel lép kt a küzdőtérre, annál nagyobb 
eredményeket várhat. 

De a természet elleni küzdelemből oly hir-
telen tért át a magyarság az emberek elleni 
küzdelemre, hogy nem volt ideje meggondolni 
aat, hogy ki az ellenség vagy a jó barát 8 
ennek volt a következménye az utóbbi tenden-
cia bekövetkezése, mely már nem paradoxon, 
banem szomorú valóság, mert még Finot sze-
rint is .minden a magasrendüek ellen szövet-
kezik s ba két faj  szembekerül egymással, a 
silányabb győz.* 

Egy zsidó mondást, t I. „amig meggon-
dolja magát az okos, addig az ostoba is meg-
gondolhatja a dolgot*, alkalmazhatjuk a nem-
zetiségi politikánkra s a még most is gondol-
kozók s a vérbenforgó  szemű hazafiak  a köz-
élet porondján fetrengve  s a hazafiazság  ba-
béraival körülövezve magukat nem veszik 
észre, hogy az ostoba már régen meggondolta 
magát a hogy a fajok  előnyomulása nem a 
gyűléseken s a politika, banem gazdasági és 
kulturális élet színterén dől el. 

A Széchényi, Kossuth Lajos, Deák és 
Eötvös által megcsinált nemzetiségek egyen-
jogositását visszacsinálni nemcsak hogy nem 
tehet, hanem oktalanság is. A természet tör-
vényeit emberi törvényekkel hatályon kivül 
helyezni s a társadalmi evolúciót megakadá-
lyozni, csak az álhazaflak  hiszik, hogy lehet, 
de nem tudják. Amit Eötvös és elődei tudtak, 
aat sokan még most sem hiszik el s igy olyat 
hisznek, a milyet nem tudnak megcsinálni 

A tudatlanságot nyomon követő helytelen 
cselekedetek, a megtámadottat védekezésre 
kényszerítik ami természetes is. S a nagy-
hangú támadás a védekezők tömegét olyan 
térre szorította, moly minden támadás ellen a 
legvédettebb menhelyet biztosit B még a ha-
lálra üldözöttnek is vigasztalást s egyúttal 
boldogulást nyqjt s a melytől megfoszthatnak 
de' el nem vihetnek, ez,pedig  nem máa, mint 
a tőid. 

Az oktalan hamarább gondolta meg ma-
gát s a szóharcot tettekkel váltotta fel,  mely-
nek eredménye, hogy az egykori szabad szé-
kely valóban szabaddá lett,*) mert a körülöt-
tünk élő nagyszámú románság a megtá-
madás által bámulatos Összetartásra kény-
szerítve vásárolta és vásárolja a magya-
rok földjét  ott, ahol az eladásra kerül, vagy 
gazdát cserél. A földért  foly  a harc a vége-
ken, hogy azok meghódítása után a többire is 
rákerüljön a sor. 

A székelység a fától  nem látja az erdőt s 
igy nem akarfa  tudni mi megy végbe az erdő 
alatt. Egyedül gróf  Bethlen István. „Az olá-
hok birtokvásárlásai Magyarországban* chnü 

•) A legújabb kássonl elnevezés szerint szabad 
székely az a kinek talpa alól földjét,  feje  (elél házit 
elárverezték, s igy azoktól teljesen szabaddá lett. 

boldogság, az enyelgő öröm s a szerető lelkek 
önfeledt  nemtörődömsége előtt járnak. Könnyed 
a hangja az öröm szavánál B néha bizonyos 
nemes lenézéssel a giiny is megcsillan sorai-
ban. Eléri agy két versében" az epigrammati-
kns fordulatét,  ami napjaink fojtó  szóáradatá-
ban tagadhetlaaul jól esik. Férfias  önérzete 
mégis azon veneket teszi első helyre ezek kö-
zött, melyekben a szenvedélyes lélek kitörései 
ugy világítanak, mint a Hargita ormát* éjjel 
fóleikázó  viUám. Pillanatnyi, de határozott lelki 
képek. Ezekben jelentkezik igazán egyénisége, 
mert bennük látunk erőt, friss  Bzlneket, melyek 
a régi tárgyakat is aj veretűekké teszik. 

Az ilyen dalokból többet ÍB szívesen olvas-
t a k volna. 

Hazafias  venei a szabadságharcok dicső-
séges, vérvibaros napjairól szólnak. Öreg édes 
apja térdén olvasgatja a «zent háború lelket 
mámorba ejtő szivet rázó fellobbanását  gyá-
szos könnypatakba omlását (Szabadságban). 
Ebben Is élt zilál az elfojtott  keserv, a sas 
szárnyaszegett vergődése, az ökölbe szorított 
marok roppanása. Elégikus lágysággal kezdő-
dik s fölforr  az elfojtott  szenvedély kitöréséig. 
Keret bezzá az öríg székely visszaemlékezése. 
Béane van a régi bázak nyugalma. 

A legjobbak közé tartozik. Nem oly művészi 
a Honvédszobor  bár alapeszméje a hőéi, nem-
zeti erények helyébe fészkelődő  dudva osto-
rozása (bálás feladat)  csak agy megfigyelő  ke-
sergő magyar szívből fakad,  mint a Bákóoti 
szívbe markoló sorai. Talán eaak álomképben 
beszélhet a magyar szabadságról i szégyenle-

toHftfcb  munkájában mutat rá a tényekre, fal-
tárra a bekövetkezett állapotokat, .mert 5 év 
leforgása  alatt a románok által lakott vidéke-
ken 96,000 hőid mezőgazdasági és 70/100 hold 
erdőbirtok összezen 186,000 kat bold magyar 
fdld  ment át, körtilbelól 70,000.000 korona ér-
tékben oláhok tulajdonába. A közel 100,000 
hold mezőgazdasági birtok a magyar magán 
birtoknak 6'6'/0-át teszi. Ezen számarány 
Erdélyben 8%-ra emelkedett, az anyaország-
b a 5'5'/0 Ta csökken. Szóval kifejezve  ezen 
számok azt hirdetik, hogyha ezen pusztulás 
ilyen mérvben folytatódik  30 év tehát egy 
generáció alatt a magyar birtok fele  elvesz 
Erdélyben". Bethlen még a következőkben 
folytatja  szavait: „Oly megdöbbentő ezen 
eredmény, hogy azt hiszem, igen sokan lesz-
nek, kik szavaimnak nem fognak  hitelt adni. 
Pedig adataimat igyekeztem pontos lelkiisme-
retességgel összeállítani. Levonva a levonan-
dókat, hozzáadva a hozzáadandókat a valóság-
tól nagy eltérés nem lehetséges. Sajnos in-
kább alatta maradtam a valóság «zárnának 
mint fölötte." 

Ha  a székelységet,  ezen faji  harc ered-
ményeit igazoló statisztikai számsor nem 
tudja  meggyőzni,  akkor  megérdemli  sorsát, 
amelyet  a fejlődés  törvénye részire ki-
jelölt. 

Szellemi  és gazdasági  erőinek  nagy ré-
szét a magyarságnak  adja  át, mig ezalatt 
idebent  idegenek  teszik  rá a kezüket  a 
földre,  hogy ezúton mindinkább  támogatva 
pozioiójnkat,  oéljaikat  biztosabban érhes-
sék el. 

Nem akarok jóslatokba bocsátkozni a fej-
lődési irányzatok felől,  hBnem elégségesnek 
tartom rámutatni az eddigi fejleményekre.  A 
magyarságnak  a felszívó  ertje gazdasági 
és kulturális  téren mindinkább  szembetűnő 
ez szintén a sociologiei  álláspontot  iga 
tolja s ez nem is volna baj, ba a másik 
jelenség nem nyomulna előtérbe  s a vesz-
teség nem az idegen  ajkuakkal,  hanem 
a színtiszta  magyarsággal  volna pótolható. 
Ezért  válik  szükségessé  a belső  gazdasági 
és kulturális  megerősödés,  mert a népfa-
jok fennmaradásai  ma már nem a minden-
napi értelemben  vett  nemzetiségi politika 
hanem a gazdasági  és kulturális  politika 
dönt  el. Ha a székelység erényei éa bűnei 
összehasonlítása után azt találnék, hogy ma-
gasabb kulturára éretlen, akkor felesleges 
volna, miuden további tárgyalás s igy a ter-
mészetes fejlődésnek  vethetnők alá a székely-
ség ügyét De mivel a kulturális érettség te-
rén a magyarországi kulturfajok  között a né-
metajkuak után következett, figyelmen  kivül 
hagyva a zsidóságot, igy még az alacsonyabb 
rendű fajoknak  is érdeke a székelység fenn-
tartása ia tökéletesítése. 

A testi lelki és szellemi tulajdonokkal meg-
áldott székelység, — melyet az elfogult  kriti-
kusok nem is ismernek el, — haladásának 
akadályai első sorban is a termé-'zeti viszo-
nyokban gyökereznek. S a székelység ügyé-
nek legtöbb bírálója elfeledi  azt, hogy az 
összes bazai népek között  a székelység  él 
a legkedvezőtlenebb  természeti  viszonyok 
kőzött.  Ezen kedvezőtlen  viszonyok szülik 
a szegénységet  — tehát nem a székelység-
ben benne rejlő,  banem rajta kívül  álló 
okok  — a szegénységgel  vele jár a tu-
datlanság,  melyet rendesen  nyomon követ 
a bún. Ezek köré csoportosul azután minden, 

tes volna a dicső fejedelem  előtt bevallanunk 
rabságunkat, ha feltámadna.  A Rákóczi ügyelő 
szeme, tüzes villáma kell elernyedt, nagy tet-
tekre képtelen nemzetünkbe, hogy egyszer fel-
szabaduljunk az Idegen járom alól. Ez az el 
keseredett hang tör az égre a Nyergestetőnél 
A honvédek  sírjánál.  Sőt Itt, majd a szatíra 
éles szablyáját suhogtatja az elhunyt nagyok 
korcs utódai fölött,  de nem reménytelen, mert 
bízik, amig szivünkben egy parányi szikra él, 
hogy a nehéz csaták a sok szenvedés árán 
csak megszerezzük a szabadságot A pompás 
kis Tárogató  nóta Is ezt dalolja. 

Majdnem hasonló módon fordul  Az ó-esz-
tendőhöz,  melyben több volt a szolga nép fáj-
dalmas ínsége, mint munkás, szabad boldog-
sága. A nagy poéták Arany, Tompa hason-
szerű énekeit dalolja tovább a ma.gyermekei-
nek. A zabolátlan indulat epés kitörésekre ra-
gadja, midőn háborgó lélekkel rajzolja meg a 
zsarnok képét Túlságos kemény szineket hasz-
nált, ha önkénytelenül is arra gondolok, hogy 
Rostand A sasfiókban  mily mesteri kézzel állit 
elénk hasonló képet Igaz, abbaa több a finom-
ság, de ebben nagyobb a nyers erő. (K4p). Ez 
egymás mellé állított hazafias  versekben az, a 
néha fékevesztett,  elszánt magyar szív bilin-
csel le, mely esik a magyart, a szabad ma-
gyart tartja dicső ősök méltó aaijadékának. 
Ez ad Zsögönnek erőt, Izzó lelkesedést so-
raiba, ha nem is árul el nagyobb gondotatbetl 
változatosságot. Megmagyarázható ez különben 
abból, hogy hasonló ünnepi alkalmakhoz füzó-
dlk keletkezézllk, de s jOvöra tágaaabbmezfln 

ami a székelység hibájául heZható fel.  A sze-
génységből elócsillané gazdasági haladás vá-
gya azonban kapzsisággá fajul,  mely azutáa 
az erkölcsöt ls aláássa, megszűnteti a közte-
kintélyt B útját vágja a gazdasági haladásnak. 
A szegénység nem lehet melegágya a kultú-
rának mlndazideig amig az anyagi vágyak 
nem nyernek i e légitést s a magasabb kultu-
rális célok nehezen érhetők el. De a kulturá-
lis haladás az anyagi haladással oly szoros 
összefüggésbea  van, hogy e kettő nehezen 
választható szét, egyik a másikat mindig fel-
tételezi. 

A természet által örökös küzdelemre nevelt 
székelység mindinkább érzi az anyagi és szel-
lemi javak szükségét, de ezek kielégítése al-
kalmával még a bűntől sem riad vissza. Az 
igy megnövekedett vágyak hirtelen kielégí-
tése nemcsak egyesek, hanem az összesség 
rovására megy, mely azután nem az elóhala-
dás, hanem a visszaesés bűzös posványába 
ful  bele. 

A székelység gazdasági és kulturális célja 
közel látszik, de nagyon noBszu és göröngyös 
nt visz el, nagyon sok göröngynek a szét ta-
posása szükséges ahoz, hogy a székely nép a 
számára kijelölt uton eljuthasson odáig, ahol 
rá a tökéletesebb gazdasági és szellemi kul-
tura vár. 

Éppen ezért haladásának feltételei:  a 
munka az Igazi termelő munka szeretete, an-
nak megbecsülése és művelése, legyen az akár 
fizikai  vagy szellemi legyőzése azon faji  rossz 
tulajdonságoknak, amelyek nemcsak felülmúl-
ják a jó tulajdonságokat, hanem nagyon sok-
szor akadályai a haladásnak, őszinte beisme-
rése hibá'nknak. mert csak igy érvényesülhet-
nek a jó tulajdonságaink. 

Gyakorlati feladatok  a népnevelés és a 
nemzeti birtokpolitika.  Kettőzött  buzgalom-
mal teljesítse  kötelességét  a tanítói  kar, 
mert az ő  kezében nyugszik  a kulturális 
baladás  szivgyökere.  Vegye  kl a részét 
killdnósen a papság a népnevelésből, mert 
a vallás  őrzése  mellett  a bit könnyen el-
vész s a megromlott erkölcs a vallást Is 
rombadónt. Tegye félre  az eddig tanúsított 
közönyét s nagyobb buzgalommal álljon a 
székely Ugy szolgálatában. 

A másik feladat  a nemzeti birtok  poli 
tika,  melynek  előfeltétele,  hogy jobban 
szeresse a székely  a tőidet,  tanulja meg 
azt jobban megművelni  s ba ezek meg-
vannak  akkor nem p >litika  kell  ide,  ba-
nem csak pénz, mert az oláhok  is pénzzel 
és verejtékes  munkával  szerezték  azt a 
főidet  amely valamikor  a magfart  ké volt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj tanárok a helybeli főgimnázium-

ban. Szépen fejlődő  középiskolánkban a diákok 
száma fokozott  mértékben szaporodván, a most 
kezdődő tanévben a III. osztály párbuzamitása 
is szükségessé vált Az osztályok szaporodása 
két tanerőt is igényelt. E két tanszékre kine-
vezte a főtanhatóság  Kémenes Antal szegedi 
áll. főgimn.  oki. gyakorló-tanárt és Csipak La-
jos egyházmegyei paptanárt Mindkettő a te-
hetségesebb fiatal  gárdából való. Örömmel üd-
vözöljük őket városunkban és Bikert kívánunk 
működésükhöz. 

Bzedje virágait. Bátor, férfias  hangja, a nem-
zeti eszmények szerető istápolása oly tulaj-
donságai, melyeket mostanában a hazafiúi  meg-
nyilatkozások meddő idején, nem tudunk eléggé 
becsülni. .Régi versek", ebből e-szempontból, 
mert a modernek lantján nem a haza, a ma-
gyarság szent ügye hangzik, hanem szerelmi 
nyögdécselés, szellemi kimerültség. Inkább szá-
nandó fajképei  a tulfinomnlt  idegzetll szellemi 
proletároknak, mint a férfin  szilaj erejének. 
Az ilyen üde, székely hangra, mint a Zsögöné, 
régóta szükségünk van s örvendünk, hogy 
megszólalt — A kötet többi verse különböző 
tárgykörű. Legnagyobb ügyeimet az önállóság 
érdemel. Szokatlan s mi több marész kísértet: 
tanköltemény. Merész azért, mivel korunk meg 
elégszik egy-egy aforizmával,  sót egyenesen ez 
irányban látok fejlődést  a német irodalomban 
is, hol egyre másra jelennek-meg a rövid, esat-
taaés szelleuiszikrák a hosszabb elmélkedés 
helyett Irodaimnak különben szegény az ilye-
nekben. Zsögön alapos munkát végzett, midőn 
sok téves vélekedésen felülemelkedve,  józan 
fóvel,  meleg sziwel ad tauáesokat-»azfllóaek, 
a tanítóknak, hogy miként nevelj ük ~a .gyerme-
ket önálló, munkás egyéniséggé. Könnyed elő-
adását, világos Ítéletét aem teszi szárazzá tu-
dálékoskodás. 

AZ iskola mélységes szeretetéből fakad  az 
ötven év s a költői lendületű Párbeszéd. 
Egyik a somlyói tanítóképző félszázados  ünne-
pén, másik a-gimnázium felavatásán  hangaott 
el. Aki a csiki iskolák -gazdag hagyományait 
ismeri, ~nem Olvashatja uisgliaWIlíig ~nükUI, 

— flalálnaán  özv. TaaharBáadomé szül. 
Sohálszky Boaáüa, dr. Taober Jóaef  ttgyaéd 
édesanyja, augusztus hó 39-én 64 éves korá-
ban meghalt Temetése szombaton ment végbe 
nagy részvét mellett. A család a következő 
gyászjelentést adta kl.- Mély fájdalommal  tu-
datok, hogy öcr. Tauber Nándmé azU. So-
hálszky RózáKa a drága jó édesanya, a aze-
retó nagyanya, testvér és anyós folyó  évi 
augusstas hó 29-én reggel 1618 órakor, életé-
nek 64-ik évében az Urban elhunyt. Hfllt  te-
temei felyó  évi augusatus bó 31-én délután 3 
órakor fognak  a csíkszeredai köztemetőbe a 
rém. kath. egyház szertartása szerint a föld-
nek átadatni, lelkéárt pedig az engesztelő 
szentmise-ildozat a csíkszeredai templomban 
folyó  évi szeptember hó 2-án délelőtt »0 ára-
kor, a csiksomlyói fiaent  Ferenes-rendiek aárda 
templomában pedig folyó  évi szeptember hó 
3-án délelőtt 10 órakor fog  az egek Urának 
bemutattatni. Örökké fáradhatatlan,  munkás 
élete után nyugalma legyen csendes és a aae-
retet emlékesete virrasssen hamvai felett  I 
Csíkszereda, 1912. évi augusztus hó 29-én. 
Balázs Mártonná azüL Tauber Róaa és dr. 
Tauber József  ügyvéd, mint az elhunyt gyer-
mekei. Sohálszky Mariska, Bahálaaky Ilona, 
Sobálazky Ferenc és Sohálasky József  mint 
testvérei. Dr. Tauber Jóssefné  -saűl. Nagy Ma-
riska, Balázs Márton polg. ísk. igazgató, mint 
menye illetve veje. Tauber Manyika, mint uno-
kája. Sohálszky Jóasefné  ezüL Szilágyi Lila és 
gyermekei, mint rokonai. 

— Tusnádfürdó  v j elnlSke.  Tmraádfártia 
birtokosainak szövetkezete augusztus végén tartott 
közgyűlésében Kálley Ubnl szövetkezeti elnök le-
mondásét végleg elfogadta  éa távozása felett-mély 
sajnálkozását fejezte  ki. — Egyben a szövetikezet 
élére Sántba Jeromost, a honvédelmi miniszté-
riumhoz beosztott miniszteri osztálytanácsost vá-
lasztotta meg, kit a választásról táviratilag érte-
sített Amint most értesfiltlnk,  a szövetkezeti el-
nöki állása inkompatibilis az áj elnök állásával, 
ezért Sántlia Jeromoe az elnöki tisztet nem fo-
gadta el és errtl a birtokosok szövetkezetéi aiár 
értesítette ia. — Ugy az az állás, mint a Csaták 
Béla lemondásával megüresedett tüldfligsagatói 
állás tehát az e hí elején tartandó közgyűlésen 
ismét betöltés alá kerülnek. Az elnök személyére 
még nem történt megállapodás, fdrdöigazgatónak 
pedig pályáznak Csutak Béla, Albertini Géza és 
Halló L^zár, kik köziil • • m i " valószínűség aze-
rint ismét Csutak Béla lesz megválasztva. 

— Beiratkozások. A oaikazeredai álLal. nép-
iskolában az 1912J13. tanévi keiratások az iskola 
földszinti  «lat taniennében szeptember 4, fi,  6, 7, 
és 9. napjain lesznek d. e. 8 Arától 11-ig .és d. u. 
2-4 óráig. Szeptember árén délután lesznek a javító 
vizsgák. Beirási dij minden tanuld atán 60 fillér. 
A tanítás 10-én kezdetét veszi. 

— Uj helységnévtár. A mindinkább jelent-
kező szükséglettel számolva, nj helységnévtár kibo-
csátását határozta el a kereskedelemügyi miniszter 
és a vele járó munkálatok végzésével « -központi 
statisztikai hivatalt bizta meg. Az uj hnljwógprtilti 
oly irányú újításokat f«g  tartalmazni, minden téren, 
melyek annak használhatóságát nagyban és 
fokozni  hivatvák. 

különösen a Párbeszédet, melyet elegikus (bo-
rongása tett művészivé. 

A dévaj (Oazda bácsi, A levél) s a gúnyos 
hangra (Levél egy szerkesztőhöz}  is kapnak 
példát sőt egy kedves legendát Is találunk 
(Nászéj),  melyben a tobzódó Róma képe s 
Szent nwilln gyöngéd alakja fllnvsnfidn«tr.mog 
előttttak. 

Ezzel át is futottak  volna .Zsögön kötetét, 
mely ngy látszik csak izlelitót adott minden-
ből, mire szerzője hivatott Túlnyomó többség-
ben vannak a h a g n t i Q a vetseksezok ia alkot-
ják a kötet java lenaéaót, aoha tagadhatlanul 
.gyönyörködtünk dalaiban amig többet is m m -
mel olvastunk volna. 

Előadása tlforrott,  gondoSkezű verselóre 
vall. A dalokban leginkább az ősi hatos, ma-
gyar formát  szereti, mely népdalaink .kedvelt 
alakja, mig a hasasabb lélokzetüiköltemények-
ben iambikus, meg troebaeaB menetű sorok-
ban is nagy műgondot árul el. Bzines, -pom-
pázó a nyelve, hasonlatai gyakran újszerűek 
s egyformán  kifejező  a mese .gyöngéd, kai^ja, 
mint a szenvedélyek viharzó ereje festésében. 
Látni fognnk  Zsögőntól jnóg más verseket Is, 
hiszen a modem veoeláknak egyéb érdeme 
alig van, mint «mesteri technika s«bhan Zsö-
gön is fog  még-tamrini-változatosságot Öröm-
mel Olvastuk az első kötetét s nagy érdeklő-
déssel várjuk a következőt Is. 

CdkazenlgjThgyl Várton  'Ferm,-a  képes 
folyóirataink  egyik legkedveltebb, négy tehet-
aógtt-nOaeMJa -látta -el-a Hnyfdhzttóa  mun-
káját 
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— Az erdélyrészl II. szinikerfllet  Igaz-
Katója, Tompa Kálmán, a nyári sriaidfi  betejez-
tóvel, újonnan szervezett társulatával augusztus hó 
28-án Nagyenyeden kezdte meg elOadásait 

— Nyilvános elssámolás éa köszönet. 
A karcfalvi  Olvasókör 1912. év augusztus bó 
15-én egy aiépen sikerült táocestélyt rende-
lett Az estély össes bevétele: 209-91 korona, 
kiadás: 95*56 korona, tiszta jövedelem : 114-35 
korona, mely tiszUyövedelmet az Olvasókör 
saját pénztára javára fordítja.  A táncmulatság 
alkalmával f  llllflzettek:  Ráduly Mihály 7 ko-
rona, özv. Qegő  Sándoraé, Horváth József  és 
Qidró Alajos 2—2 koronát, Bárosi János, Sza-
kács Károly, Bálint Ferencz, Péler Lajos 
(Szépviz), Szász Márton, Qidró Ferencz, Gidró 
Gyárfás,  Z igmo d Márton, Fark.s András, 
Biró Imre, Késa Gergely, Balogh Antal, Szabó 
Mihály,. János Mihály, Antal Dénes (jegyzó) 
Szőca Ágoston és Bálint Ágoston 1—1 koro-
nát Tatzer Rudolf,  Magyari Dezső, Rozsnyai 
István, Albert József,  Hankó János, Bálint 
József  Gidró Dávid, Lovász Mihály, Polgár 
Ferenc, Dr. Székely Manó 80—80 fillér.  Hor-
gas József  71 fillér.  Kosza József,  Albert Ger-
gely, Turi György, Lőrincz István, Miklós 
András 60—60 fillér  Asztalos Béláné, Paláncz 
Sándoraé 50—50 fillér.  Antal József  40 fillér. 
Bartalis Imre 20 fillér.  Fibula József  50 fillér 
Gidró Félix 30 fillér  N. N. 2o Aliért és Antal 
József  (bukaresti) 2 kor. Fogadják a nemes 
szivtt fellllflzetők  ez uton is a vigalmi bizott-
ság hálás köszönetét 

— A legelső Ügyvéd halála. Aradról jelen-
tik: Farkaa Sándor Ügyvéd 91 éves korában Ara-
don meghalt Farkas volt az első köz- és váltó 
Ügyvéd Magyarországon, aki még 1843-ban nyitotta 
meg irodáját Pesten a Wurm-udvarban. Igen nagy 
vagyon maradt hátra. Előkelő rokonság gyászolja. 

— Zsögön Zoltán csinos kiállítási! könyve, 
amelyet Márton Ferencz hirneves festő  és várme-
gyénk szttlütte illusztrált feltűnően  szép művészet-
tel a napokban jelent meg „Régi versek" címmel 
Singer és Wolfner  bizományiban, Budapesten. A 
könyv 3 koronáért megrendelhető ugy a kiadótól, 
mint a szerzőtől (Csiksomlyó), vagy Vákár L. 
könyvkereskedéséből (.Csíkszereda). Sem a szerző, 
sem Vákár könyvkereskedő nem számit fel  posta-
költséget a megrendelőknek. 

— Értesítés. Folyó hó 8-án vasár-
nap d. u. '1,2 órától este 9 óráig Góssy 
Árpad fekete  sas gyógyszertára less 
nyitva. 

— Évzáróvlzsga a toldmlves Iskolánál. 
A földmives  iskola tanulóinak évzáró, gyakorlati 
vizsgája I. évi szeptember 15-én lesz megtartva, 
mely alkalomra a t. érdeklődő gazdaközönséget tisz-
telettel meghívja az iskola igazgatósága. 

— Nagyszebenben nem kell magyar szí-
nészet. Nagyszebenben a városi tanács engedélyt 
adott Heves Béla társulatának, hogy októberben 
is magyar előadásokat tartson. A rendőrfőkapitány 
ugyanakkor szeptember elsejétől kezdődőleg játszási 
engedélyt adott egy külföldi  orfeumnak.  Heves a 
magyar színészek érdekeinek megvédését kérte, a 
főkapitány  azonban kijelentette, hogy ő nem vál-
toztat az elhatározásán. Tessék íöllebbezni, ha ngy 
tetszik. Az igazgató táviratilag kérte a kormány 
sürgős intézkedését 

— A gépjárművezetők harmadik tanfo-
lyama. A belügyminiszter a gépjárművezetőket 
előkészítő tanfolyamon  a harmadik tanfolyamot  az 
1912. évi október 7. napjától ugyanazon évi no-
vember 25-ig napjáig engedélyezte Budapesten. 
Aki a taniolyamra akár rendes, akár rendkivUlí 
hallgatói minőségben beiratkozni kiván, ezen szán-
dékát személyesen vagy írásban 1912. évi október 
4. napjáig köteles bejelenteni a gondnoknak a tan-
folyam  hivatalos helyiségében (Budapest, X., Szá-
udoB-u. 14. sz.) hétköznap 5—7 óra között 

— Kik akarják a zöldségtermelést meg-
tanulni ? A földmivelésügyi  miniszter az állami 
kertészetbe munkásokat fogad  fel  3 korona napi-
díjjal oly célból, hogy azok egy-két év leforgása 
alatt a fagondozáaban  éa a gyümölcs-csomagolásban, 
továbbá a zöldségtermelés különböző módozataiban 
a kellő gyakorlati jártasságot megszerezzék. Az 
igy kiképzett munkásokat aztán mnnkavezetőktil 
alkalmazzák. — Pályázhatnak 17—30 éves korig 
a földmivelésügyi  minisztériumhoz beküldött 1 ko-
ronás bélyeggel eUátott kérvényekkel. 

— Vadőrök kötelező fölesketése.  A föld-
mivelésügyi miniszter rendeletet intéz a törvény-
hatóságokhoz, meUyel kioktatja őket, hogy a 
fölesketett  vadőr fölirásn  bádogjelvényt csak az 
előirt vadőri vizsgát letett egyének viselhetik. 

— A közös legelő jellegének megálla-
pítása. Felmerült eset alkalmából elvi döntésben 
mondotta ki a földmivelésügyi  miniszter, hogy az 
1804. ívi m t c. 6. szakaszának hatálya .alá 
tartozó közöa legelő jellegének megállapításánál, 
a telekkönyvi éa kataszteri sdatoktól való eltekin-
tés mellett csak a hosszabb idejtl közös birtoklás 
éa használat tekinthető döntőnek. 

— A gazdasági cseléd bérkövetelése. 
Felmerült eset alkalmából elvi hatáiozatában mon-
dotta ki a földmivelésügyi  miniszter, hogy a gazda 
és gazdasági cseléd kőzött szerződés alapján bér-
követelő jog csakis a cselédet illeti meg. Tehát 
helyette más nem követelheti a bér kifizetését 

Jó házból való izraelita tanulók teljes 
ellátásra felvétetnek,  vzv. Deutsch 
Móráénál, Brassó, Fekete-utca 10. 
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Szám 6650—912. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Berber Izidor és 
társa budapesti bej. cégnek Jakab Anna férj. 
Lukács MózeBné képviselve Dr. Nagy Domo-
kos Ügyvéd által elleni végrehajtási ügyében 
végrehajtó kérésére a végrehajtási árverést 
000 kor. tőke s jár. erejéig a csíkszeredai kir. 
törvényszék terttietén lévő Zsögöd község ha-
tárában fekvő  a zsögödi 639 sz. tjkvben A 
1-4, 6-8, 10-13 tsz. 2143 hrsz. alatt foglalt 
szántóból Jakab Annát illető 1/3 részre 15 kor. 
33 fillér,  2822, hrsz. a. foglalt  kaszálóból Ja-
kab Annát illető 1/3 részre 23 kor. 33 fillér, 
3903 hrsz. a. foglalt  kaszálóból Jakab Annát 
illető 1/3 részre 6 kor. 33 fillér,  4762 hrsz. a. 
foglalt  Bzántóból Jakab Annát illető '/a részre 
2 korona, 4849. 4850. hrez. a. foglalt  szántó-
ból Jakab Annát illető '/, részre G korona, 
4974/2. hrsz. a. foglalt  szántóból Jakab An-
nát illető V| részre 5 korona 11 fillér,  5013. 
5015. hrsz. a. foglalt  szántóból Jakab Annát 
illető '/, részre 10 korona 66 fillér,  5268. 5270. 
hrsz. a. foglalt  szántóból Jakab Annát illető 
>/• részre 9 korona 33 fillér,  5339. hrsz. 
foglalt  szántóból Jakab Annát illető >/, részre 
11 korona 66 fillér,  6684., 6685., 6686. hrsz. 
a. foglalt  szántóból Jakab Annát illető '/• 
részre 61 korona 66 fillér.  Az u. o. 2820. sz 
tjkvben A f  1. 3. rsz. 3057/4. brsz. a. foglalt 
szántóra 31 korona, 4000 hrsz. a. foglalt  ka-
szálóra 8 korona, 4035/1. hrsz. a. foglalt  ka-
szálóra 12 korona. A Csíkszereda rendezett 
tanácsú város határában fekvő  a csíkszeredai 
446. sz. tjkvben A f  1—3. rsz. alatt foglalt 
52., 53. hrsz. két lakrészt magában foglaló 
faházból  s udvarból, kertből Jakab Annát illető 
'/• réBzre 1600 korona, 386. hrsz. szántóból 
Jakab Annát illető Vi részre 11 korona, 524. 
hrsz. a. foglalt  szántóból Jakab Annát illető 
V, részre 3 korona 66 fillér.  A Taploca köz-
ség határában fekvő  a taplocai 4366. ez. tjkv-
ben A t 1. 3. rsz. alatt foglalt  2254. hisz. 
szántóra 8 korona, 2702. brsz. szántóra 18 ko-
rona, 3052/1. hrsz. szántóra 57 korona ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
azzal, hogy a zsögödi 639, a csíkszeredai 446. 
sz. tjkvekben C. 1. 2. alatt özv. Kovács Ig-
náczné sz. Krőss Klára javára bekebelezett 
életfogytiglani  haszonélvezeti jogot nem érinti. 

Az árverésre  halárnapul  1912. évi szept. 
bó 16. napjának d.  e. 0 óráját Csíkszere-
dába a kir. törvényház árverési termébe (.föld-
szint. 36 ajtó alá) tlizi ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak minden 
egyes ingatlan kikiáltási árának 20 százalékát 
mint bánatpénzt készpénzben, vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni. Vevő köteles a bánatpénzt az általa 
ígért vételár 20 százalékáig nyomban kiegé-
szíteni, mit ha meg nem tenne Ígérete figyel-
men kivlll marad s a haladéktalanul folyta-
tandó árverésen részt nem vehet. 

Az ingatlan a kikiáltási ár %-nál alacso-
nyabb áron el nem adható. 

Vevő köteles a vételárat két egyenlő rész-
letben és pedig az elsőt az árverés napjától 
tzámitandó 15 nap alatt, a másodikat ugyan-
azon naptól számítandó 30 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés napjától 
Bzámitandó 5 százalékos kamatokkal együtt, 
a csikszereredai kir. adóhivatalnál, mint letéti 
pénztárnál lefizetni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1912. évi junius hó 3 án. 

Oeoső s. k , 
Kiadmány hitelélll: kir. tszékí bíró. 
Kozma István, 
kir. telekkflnywezetó. 

Eladó . Egy hálószoba és konyha be-
rendezés, ebédlő és heverődlvány. 
Hol ? — Megmondja a kiadóhivatal. 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczl-körut 53 sz. 
= Alapítási év 1884. 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fUlleszttí 

16, 100,160,300 és 620 liter Űrtartalom. 
FQIIeszt 40—60 perc alatt 

100-400 liter űrtartalom. — A i u j 
saeasadótörvóny előírásai szerint. 

Angol marha- i s lónyiró-
gépek és ollók. 

HM huril tUtntetlittd HHUeaatel Met 

BT--M-1 Vi A l y--11 Q. B Z i a^ 
Elvállal villany világítási felszereléseket  gyárak 
réséére, fürészgyárak,  mezőgazdasági üzemek 
stb. azakszerQ kivitelben. Szobatávlrdák, tele-
Ionok, villámhárítók (elállítását, valamit ré-
giek kijavítását pontosan és jutányosán. Min-
denféle  szerelési anyagok, Igzolámpák, világító-
testek zseblámpák. — Accnmulatorok klaebb 
világítási és gynitás céliára, caakla a legjobbak. 
Fennálló villámhárítókat jól bevált szerszámok-
kal vingálok meg és ai esetleges hibákat 
1—10 azonnal kijavítom. 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda város közbirtokossága ré-

szérói hözhirré tesszük, hogy nevezett 
birtokosságnak tulajdonát képező és a 
csiktaploczai és zsögödi határban levő erdő-
területén a folyó  év tavaszán a szél által 
ledöntött fák  még pedig: Kurtafejenevü 
erdőrészben 1784 darab átlag 20 cm. 
közép átmérőjű és 41 drb átlag 45 cm. 
mellmagasságu átmérőjű lábon álló száraz, 
meggyürüzött és körülbelül 1077 m' fenyő 
haszonfára  becsült fakészlet,  melynek ki-
kiáltási ára 6280 korona. 

A .Lapos" nevü erdőrészben 523 drb 
átlag 20 cm. közép átmérőjű széldöntött 
és 36 darab átlag 34 cm. mellmagasságu 
átmérőjű lábon álló száraz meggyürüzött 
és körülbelül 340 m1 fenyő  haszonfára 
becsült fakészlet  2112 (kettőezerszáztizen-
kettő) korona kikiáltási ár mellett Csík-
szereda város tanácsházánál 1912. évi 
szeptember hó 16-án délelőtt 9 órakor 
tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyílt szóbeli árverésen eladatnak. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatok szintén 10 százalék bánatpénz-
zel látandók el. Az ajánlatban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési fel-
tételeket ismeri és magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. Az 
árverési feltételeket  és a becslésre vonat-
kozó közelebbi adatok a közbirtokosság 
elnökénél megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1912. évi augusztus 
hó 11-én. i-2 

Cslbl Károly, 
birt. jegyző. 

IfJ.  (tajnód József, 
birt. elnök. 

1 - 3 Hirdetmény. 
Eladó Caiksomlyón pormentes helyen 

egy két holdas belsőség, a rajta levó 
erős alkotású folyósával  és kettős száraz 
pincével ellátolt 7 lakrészes kőházzal, 
amelylyel szemben szintén az udvaronegy 
erős és akkora kőház van, hogy cse-
kély átalakítással és költséggel 4 szoba 
konyha, kamra lenne elhelyezhető. A 
ház elótt kitűnő kut, mögötte nagy ve-
teményes, gyümölcsös és virágos kert, 
hová az ablakok is nyílnak. Kocsiszín, 
sertés- és tyúkólak. Félkörben cserge-
dező patak. A mai építési viszonyokkal 
szemben jutányos ár, kedvező alkalom. 

Értekezhetni lehet P é t e r 
Sándor tanítóval, Csiksomlyón. 

Szám 8261—1912. tkvi. 3 -3 
Hirdetmény. 

Csíkszereda r. t. város telekkönyve birtok-
szabályozása következtében az 1869. évi 2679. 
sz. szabályrendelethez képeBt átalakittatík és 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, 
melyekre az 1886: XXIX., az 1889. XXXVin. 
és az 1891: XVI. t-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892: XXIX. L-cikkben szabályozott eljárás, 
a telekjegyzőnyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hitelesí-
tése és a helyszíni eljárás a nevezett községben 
1912. évi október 3-án fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatnak: 
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesí-

tési tárgyaláson személyesen vagy meghatal-
mazott által jelenjenek meg ée az uj telek-
könyvi tervezet ellen netaláni észrevételeiket 
annál bizonyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyv végleges átalakítása után a téves 
átvezetésből eredhető kifogásokat  jóhissemll 
harmadik személyek irányában többé nem ér-
vényesíthetik ; 

2. mindazok, akik a telekjegyaőkönyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje elótt a kitűzött határna-
pon kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek 
meg és az előterjesztéseiket igazoló okirato-
kat mutassák fel; 

3. mindazok a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi beke-
belezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy 
az átírásra az 1886: XXIX. t-clkk 15—18. 
és az 1889: XXXVIII. t.-c. 5., 6. 7. éa 9. §-ai 
értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a Irtklll-
dott előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruhá-
zás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismeije 
el és a tulajdonjog kábelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat eien az 
uton nem érvényesíthetik és a bélyeg és ille-
ték elengedési kedvezménytől is elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzőkkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött előtt jeleljenek meg, mert ellenesetben 
a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

Csik8zereds, 1912. évi augusztus hó 16-án. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság. 
Geomö Béla, 

kir. trvBzki bíró. 

Szám 62—912. 
Árverési hirdetmény. 

Csikcsomortán közbirtokossága el-
nöksége közhírré teszi, hogy 4666—1912. 
ki. sz. engedély alapján fent  nevezett 
közbirtokosság 1 drb. 6 éves tenyész-
bikába 1912. évi szeptember hó 6-án 
délelőtt  10 órakor  Csíkszépvízen az or-
szágos vásártéren a legtöbbet ígérőnek 
azonnali készpénzfizetés  mellett nyil-
vános szóbeli árverésen el fog  adatni, 
kikiáltási ár 600 korona. — Utóajánlat 
nem fogadtatik  el. 

Csikcsomortán, 1912. évi augusztus 
hó 23-án. 

Bakó L&szló, Antal K&roly, 
b.-jegyző. közbirt. elnök. 

Szalámi éshentesáruk 
ll magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 flllir,  minden további 
• hóban 10 fillér  áremeléssel. • 
Vastag fehér  táblás szalonna ára 1 K. 60 f. 
Vastag füst.  és paprikás szalonna 1 „ 80 „ 
Kolozsvári húsos szalonna 2 „ — „ 
Füstölt és papr. szelet szalonna 1 „ 70 „ 
Vadász kolbász sonka hasból 2 „ 20 t 
Nyári szalámi 2 „ — „ 
Száras kolbász . , , 2 K - I , 

mindennap frissen  készítve kapható 
Theil József  ̂ í r í f^ 
Medgyes.^ (Erdélyben) — 

Sz. 699—1912. végreb. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1912. évi V. 571. sz. végzése foly-
tán dr. Weisz Ignác budapesti ügyvéd áltál 
képviselt Spitz Albert és Hesshaimer cég vég-
rehajtató részére 705 K. 62 f.,  767 K. 99 f. 
követelés B jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 2320 
K 10 f.,  944 K. 20 f.  becsült Ingóságokra a 
csíkszeredai kir. járásbíróság 1912. évi V. 671. 
sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és feiülfoglaltatók  követelise 
erejéig is, amenyibenazok kielégítési jogot nyer-
tek volna, a végrehajtást szenvedett lakásán 
Csikdánfalván  leendő megtartása határidőül 
1912. aaeptember hó 6-lk napján d. e. 8 
órája kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt 
ingók és pedig üzleti cikkek, lovak stb. a 
legtöbbet Ígértnek készpénzfizetés  mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
hogy amennyiben részükre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi be-
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi augusztus hó 
9-ik napján. Molnár Sándor, 

kir. blx. végrehajtó. 

PladfS  Várdotfalva  (Csiksomlyó) alsó 
C1CIUU, részén a „Székuthoz* nagyon 

közel, emelkedett pormentes helyen 
egy egészen uj 3 szoba, konyha, 
kamra és pincével ellátott lakóház. 
Csinos udvar, csűr, istálló ös pom-
pás veteményes kert is van hozzá. 

A feltételek  megtudhatók helyben 
B&l in t I m r e t u l a j d o n o s n á f L 

T e h e t s é g e s k e r e s k e d ő s e g é d 
a divatára szakmából, állandó 
alkalmazásra felvétetik.  Áru-
ház, Brassó, Búzasör 9. 3-3 
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Szám 794—1912. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kikttldött bír. végrehajtó ezennel köz-
li re teszi, hogy a csikszeredaikir. járásbíróság-

1912. évi V. 980. számn végzése folytán 
K e j é r A n t u l Ügyvéd által képviselt 

i ' ika Béla végrehajtató részére 719 korona 
; i fillér  követelés s jár. erejéig elrendelt 
! • légitési végrehajtás folytán  alperestói Ie-

jUUt és 5640 koronára becsült ingóságokra 
sikazeredai kir. járásbíróság 1912. évi 

V. 'JSO. számú végzésével a további eljárás 
elrendeltetvén, annak az alap- és felülfog-
lüiuiuk követelése erejéig is, amenynyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, végre-
hajtást Bzenvedett lakásán Csíkszeredában 
leendő megtartása batáridőül 1912. évi szept. 
bo 12. nap ján délután 4 órája kitUzetik, a 
mikor a bíróilag leloglalt ingók és pedig 
bor, ló, omnibusz a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron 
alul ÍB el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe 
lését megelőző kielégitéshez 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, mert különben 
csak a vételár feleslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi aug. hó 22. 
napján. 

Molnár Sándor. 
kir. bir. végrehajtó. 

C S I - K I L A P O K 5-ik oldaL 

Szám 797—1912. 
ÁRVERÉSI H1RDETMKNY. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezeonel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 930/1. Bzámu végzése 
következtében dr. N a g y J e n ő Ügyvéd által 
képviselt Gondos István javára 900 korona 
s jár. erejéig 1912. évi julius hó 12-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le 
foglalt  és 2050 koronára becsült ingóságok 
u. m.: lovak, kocsi, nyilvános árverésen el 
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1912. évi V. 030/1. számú végzése 
folytán  'JOO korona tókekövételés,eddig össze-
sen "22 K UOf.-benbiróilagmármegálíapitottkölt-
Bégek erejéig végrehajtást szenvedő üzletében 
Csíkszeredában leendő eszközlésére 1012. évi 
szept. 16. napjának d. u. 4 órája határidőül ki-
tüzetik és ahhoz a venni száudékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
éd 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség eBetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi augusztus 
24. napján. Molnár Sándor, 

kir. bír. végrehajtó. 

7!>K—a 11. sz. végreh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezenael köz-
hírré tis/.i. hogy a csíkszeredai kir. járúttbirúdág-
nak 1 11 évi V. '.HU/1, számú végzése folytán 
ilr. Fricilliiuder .lános ügyvéd által képviselt Hel-
l'T Testvérek végrehajtató részére Ha korona 38 lil-
lér követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végre-
hajtás folytán  al|ierestöl lefoglalt  és 1520 koro-
nára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1912. V. U10/1. száiuu végzésével a 
további eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és 
l'elülfoglaltatók  követelése erejéig is, ameunyiben 
;izok kielégítési jogot nyertek volna, a végrehajtást 
szenvedett lakásán C'sikszentdomokoson leendő meg-
tartására batáridőül 191'i.  évi nzepteniber Iw 
ttí.  napján délelőtt  H  órája kitUzetik, amikor 
a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig üzleti felszere-
lések a legtöbbet Ígérőnek készpénzlizetés mel-
lett, szükség esetén becsáron alnl is el lógnak adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégitéshez jogot tartanak, amennyiben 
részükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéseig 
alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig 
szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert küjönbea 
csak a vetelár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi augusztus 24-ik 
napján. Molnár Sándor, 

kir. bír. végrehajtó. 

ISKOItAI TANKÖNYVEK 
E L E M I , POLGÁRI ÉS FŐGIM-
N Á Z I U M I ISKOLÁK RÉSZÉRE. 

„Hargita"-körzők, vonal-
zók, rajztáblák, festékek 
dobozban és szabadon, 
rajzpapir, mindenféle 

F Ü Z E T E K 
különböző ecsetek, irópa-
pirok, tollak és tollszárak, 
festőtöinb  és festővászon, 
nagyító üveg, Hardtmuth-
ironok 1, 2, 3, 4. és 5. sz. 

Első magyar ironok 
többféle  minőségben, szi-
nes ironok, Deák-napló, 
„Leányok naplója', 
iskola táskák, noteszek, 

Iskolai hegedűk és vonók 
hegedütokok és hurok, 
könyvhordó szijak, toll-
tartók, kitűnő minőségű 

t ű r l ö 6 ü m 1 k 
gumi arabicum, kártya-
papirok, szines papirok, 
ténták, tusok különböző 
színekben és nagyságban, 
térkép vázlatok a legjutá-
nyosabb árban kaphatók 

VAKAR b„ 
könyv, papir, rajz- és Írószer-
kereskedésében, Csíkszereda. 

Vegytisztítás. » f 

Nöi és férfi  legkényesebb ruhák fr 
4 olaj, degenyeg, szurok, tenta, zsír, ţ 
4 rozsda, kávé stb. foltok  vegytisz- ţ 

titását, továbbá minden e szak- f 
mába vágó munkát gyorsan és f 
pontosan teljesítek. Áldozatot és ţ 
fáradságot  nem kiméivé e szak- f 
mába teljesen kiképeztem maga-

^ mat. Szíves pártfogásukat  kéri 
I Q i b í m V i a e a e , 
T férfi  Bzabó és vegytisztitó, Csíkszereda, 
5* Rákóczi-utca 16. Bzám. 16—26 

« F F A R P F 

\mmjmá 
Tan sierenoióm a ZL é. kSifiniég  becses 
tudomására homl, hogy r a k t á r o n tartok 

F M - , 1 
alegegyuerfibbtöl,  alegjobb kivitelig. Gyer-
mek olpök minden aalnben, nagy vélauték. 
Mártékutáni rendelőit gyorsan él pontosan 
eukőilők. Kívánatra háahoa la elmegyek. 
Kérem a nagyérdemű vevő- éa rendelő kS-
mönség ulvea pártfogását,  k é n a«olg állttal 

M A N D E L IZIDOR 
Calkamreda, Kossuth Lajos-ntoa 03. ss. a. 

C|a/M két belsőnek való telek, 
CiaUU a vasat mellett, a Hargita-

utcában, D a r v a s Sándorral 
szemben. — Értekezni lehet: 

Özv. D á v i d I s t v á n n é n á l , 
Csíkszeredában, Rákócziutca. 

>11' >11' Ml' >11' >11' >11' >11' >11' >11' >11' >11' >11' >11' >II'MI' >11' >11 

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

Nagymihály Sándor, 28— 
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 
it> <m -n* /ii> -ii> /ii> <m -m /ii> 'in -ii» /m <h« -n> 

Jegyzőgyakornok s s S S 
nyer. — Hol? Megmondja e 
lap kiadóhivatala. 3—3 

H A L L Ó I É R T E S Í T É S . H A L L Ó I 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-ntca 48. szám alatt nagy épitési anyagraktár t rendeztem be B azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönBég részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eBzközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit 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 köuuyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret Bzerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tűzálló 

tégla és föld  stb., mindennemű épitési és műazaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarlkák betonból -80—100, 1-20, 1-50—2-00—3 00 és 4'00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sűlyesztó rendszerrel, nagyobb kutak épitését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  sziuben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mdkölépcsAk, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetfiváluk  min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kémény- és fal-
fedkfivsk.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton Btb. 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. 

Üzlet megnyitási jelentés. 
Van szerencsénk a n. é. közönséget ez uton is értesíteni, hogy 
Csíkszeredán, ApafFy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  Üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a n. é. 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel: 
S I N C E R CO. V A R R Ó G É P R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben „SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Qépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, hogy megfelelő 
helyen vásároltassanak. 

F i g y e l m e z t e t é s : Az összes 
mis üzletek által „SINGER" 
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek után készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
meszse elmaradnak. 2—52 

V I D O R É S T Á R S A é 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 
I™ mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fürészpor 
•a á . n a n d . 6 a u p . icapHató. 45-52 
B M i n d e n s z o m b a t o n b é r v & g á s o k a t e l f o g a d n a k . 

REISZ MIKSA 
BÜT0R6YARA 

3 i T S L g 3 7 - t t  á u r s t c L s c s a " b i 

Andrássy-ut 
Brassó, ideiglenesen possziMitca 33. szám. 

Rákóczi-ut 
3-50 

Kiváló minőségű modern bútorok. Jutányos o f r i  ártian. Teljes lakberendezések. 
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6épüzemö asztalos vállalat csikszerepa, vörösmarti-utca 2l szánj. 
• . _ i.íi - i »Anaí Alfal  IfMnlffnRni  ttv. Elvállal ugy épület- mint butor-nsztalos muakákat bármily kivánt kivitel 

ben. Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
* Cl El 

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

anyagot el- és visszaszállítja. 

Betáblázásos kölcsön. Előnyös fel-
lételek 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 . 

A MESTERDALNOK. 
Cipőm szép éa tökéletes, 
Benne júrni élvezetes. 
Mert lia cipőt szi'gzek, varrok, 
Kajt' van 

B r a s s ó , B ú z a s ö r 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradll. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szelíd kiszolgálás I Legolcsóbb árak I 
19-50 

Ţ Ţ J V * I Ţ I Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
11 n A M l Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U 2.1 l l I l i • H a a z t akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

csak préher-sört i6yék! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

W r a i r t é r O s U E T r á r m . e e 7 e x & s x & r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 

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

(15) 33-52 
I 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses ügyeimét felhívni, 
miazei int a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levfl 

NYKRGES 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-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfeleld,  mindenféle  nagysága 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS ÜRI SZÁNKÓKAT. 
Végül a D. é. közönség szive9 figyelmét  felhi* 
voin azon körülményre, hogy a kocsik, valamint 
minden e szakba vágó muukák javítását el* 
vállalom. Magaraot a mélyen tisztelt közön-
ség jóindululatu pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 

B á j e r F e r e n c z , nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

24—26 
l y y y y y y y y y y y y y y y y n y j y y y y y y y y y y y y ^ j y 0 

<ll> Ml' <U> <U« <ll« 01» VU> VU> ;l <H> {<|K <1K ,11- ,Ü> ,U< <11/ >11. <11» \M« ,\1< >U< ,U< ,ll> \U',llí 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort éa varrógépet vásárolna ne mulaaazn el raktáromat 
megtekinteni, hol az öaazeB raktáron levő b t l t o z o l s a t , úgymint: 

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IRODAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK  ÉS MADRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrégéltek,  kerékpárok,  gramafonok  én leiiuizek,  melyek 
igen jutányos árban éa kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi Jótálláat vállalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gramafonokat  40 K-tól éa kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS (SRAMAFONOK-
hoz mindenféle  alkatrészek  knphatók. — Javításokat  a leyjutá-
nyosabb árért  etaköxlök,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztalettel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkíkat elvállalok. M 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál I 

Dnlncnh ffmffvoc  kézimunka üzlete, rövid-, szövött és 
PmPoMl HlgjCo kötöttáruk, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban. milien, futó,  divánpárua 

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

mek, gyapjú és gyapott fonalakban. 
Dus választék férfi,  nfli  és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelftk,  nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 42—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 
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Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgy közönség szíves tudomására 

hozni, hogy személyzetem 3 elsőrendű bécsi diszitinő és 
kézilánnyal szaporítottam. 

Abba a szerencsés helyzetbe vagyok, bogy a legkényesebb 
igényeket is kielégíthetem. 

Állandó raktár egyszerű-, disz- és gyászkala-
pokból. 

Kézimunka anyagból nagy választék. 
Alakítást és javítást elvállalok. 
Divat lap utáni megrendelések a legizlésesebben 

készülnek. 
A t. hölgyközönaég szíves pártfogását  kérve, maradok 

kiváló tisztelettel 

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

Jó családból tanuló leányok felvétetnek. 
5—7 

Vidéki megrendelések gyorsan éa pon tosan eszközöltetnek. 
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Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

Portlai)d-cţn)ţi)tgyâr Kúgfcr Társai, BraSSó. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN. 

Nyomatott Vákár k könyvnyomdájában, CUkueredábaa. 




