
XXIV, évfolyam 87. szám. 

POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 
SxerkMitíség éa kiadóhivatal 

Vakar L. könyv- éa papirkereakedéee Csíkszereda, 
hová a lap szellemi résaét IlletA minden közlemény, 
1 ..laralnt hirdetések és ellfizetéai  dijak Is küldendők. 

- Telefon  hlvéax&m £0. —-

FŐSZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. ÉLTHES GYULA. 
Megjelenik -Hni»' s a e r d á n . 

Sliflxetéd  ár: Egész évre 8 kor. (Külisldn) 13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n wémlttatnak 
Kénratok nem -^rtnak r l sau . 

A z iskola és az élet. 
Csíkszereda,  1012. szeptember 10. 

Alig küldi az ősz előhírnökeit : a 
gyengéden suhogő szellócskéket, melyek 
serényen kopasztják a fonyadt  faleve-
leket, máris megnyílnak az iskola kapui, 
beengedve azokba a tanulni vágyó 
ifjúságot. 

Iskola és élet; mennyi elválaszlliat-
lan kötelók fűzi  e keltőt egymáshoz és 
mégis, mennyi idáig elaimitatlan ellen-
tét mutatkozik közöttük. 

Az iskola hivatása, hogy előkészi'-
sen az életre. — EJ a lő- és csaknem 
egyedüli hivatása, melynek szükséges-
ségét suha annyira nem éreztük, in int 
éppen a mi korunkban, hol a tudás 
nélkülözhetetlenné vált. Ennek a hiva-
tásának azonban, a pedagógiának év-
századokon át végbemenő fejlődőse 
dacára, még mindig nem felel  meg ki-
elégítően. 

Sok mindent tanítanak az iskolák-
ban,az általános műveltség elsajátit.isa" 
cégére alatt, amire a gyakorlati élet-
ben szükség nincj és ezáltal mőd fe-
lett szaporítják a tananyagot, amelyet 
a fejlőd  isbsn levő agy kénytelen be-
fogadni,  amire az flaikuna  szerint a túl-
nyomóan legtöbb esetben képtelen; 
i-lk-nbcn még ennél is sokkal több az, 
nuiiuek tudása az életben feltétlen  szük-
séges, du az iskolában nem tani anak. 

igaz, hogy sokat, nagyon sokat ja-
vítottak a tanítási rendszeren. De arra 
a meggyőződésre mégsem tudnak fa-
Dyarődni még legjelesebb pedagógusaink 
sem (sőt éppen ók legkevésbbéj, hogy 
itt már semmi reparatura nem segít, 
hanem a régi tradíciók elvetésével, tel-
jesen uj, a mai viszonyoknak minden-
ben megfelelő  tanítási rendszert kell 
bevezetni. 

Csak a legszembeötlőbb példát em-
lítjük, mert egy cikk keretében lehe-
tetlen a mai tanítási rendszer összes 
anomáliáit felsorolni.  Ez a gimnáziu-
maink lidércnyomása: a latin nyelv. 
Érthető, hogy aki pap, orvos vagy ügy-
véd akar lenni, egyéb, a latinnál min-
denesetre fontosabb  tantárgy mellett, 
uiég valami latint is tudjon. De hogy 
erre a leendő hivatalnoknak oly múl-
hatatlan szüksége legyen, hogy gyen-
gébb tudása miatt pályafutásának  egy 
egész évét elveszítse, azt már igazán 
érteni nem lehet. Tegyük fel,  (s ezt 
jogosan tehetjük fel,  mert ezer meg 
ezer eset van reá), hogy a szülő az 
elemi iskolát végzett gyermekét a gim-
náziumba íratja be, helyesen ugy okos-
kodván, hogy mai rendszerünk szerint 
a gimnázium úgyszólván minden értel-
miségi pályára képesít, de egy-két év 
után, amikor gyermeke egyénisége, 
tehetsége határozottabb, könnyebben fel 
ismerhető alakot kezd ölteni, a keres 
kedelmi pályára azánja ót. Hiszen a 
inai világban a kereskedői pályának 
ígérkezik a legszebb jövő. Igen ám, 
csakhogy a gyermek sehogysem tudja 
bevenni a régi, már nem is porladozó, 
de a Nirvánába eltűnt rómaiak ékes 
nyelvét. A tetterőben duzzadó, minden 

képpen életrevaló ifjúnak  ezért remény 
teljes életéből egy évet kell áldoznia, 
mert a második, vagy harmadik osz-
tályban latinból megbukván, csak egy 
évvel később végezheti a negyedik 
osztályt, amelynek sikeres levizsgálását 
a kereskedelmi iskolákban megkövete-
lik. Élete további folyamán  aztán az a 
megbecsülhetetlen haszna háramlik eb 
bői reá, hogyha egyik adósa megtartja 
a pénzét, helyesen tudja konjugálui az 
„auio'-t — (Vagy tán régesregen el-
felejtette  !) 

Erre nem fogadható  el az a válasz, 
hogy hát miért küldik a kereskedelmi 
pályára száut gyermeket a gimnáziumba? 
Tíz éves korban még legtöbbször le-
hetetlen a gyermek képességeit, hajla-
mait helyesen megítélni, s azzal, hogy 
a But reál- vagy polgári iskolába kül-
dik, elvonják öt attOl a lehetőségtől, 
hogy később a tudományos pályák '<ö-
zül az úgynevezett humánissat vá-
laszthassa. 

Legyen ez az egy példa a sok kö 
zül elég annak beigazolására, hogy ta-
nítási rendszerüukön csak gyökeres 
tţjitas segíthet. A sok toldozás-foldozást 
sal ezen a téren megfeló  eredmeuy-
nem fogunk  elérhetni. 

Ünnep után. 
Hogyan írtak rólunk? Nem érdekte-

len végig böngészni a vidéki, sót még 
inkább a fővárosi  lapokat, hogy miként 
vélekedtek a székely kongresszusról. 
Sajnos a magyarság megmentését fen-
nen hangoztató újságok noiu tartották 
érdemesnek elküldeni tudósi tójukat kong-
resszusunkra. Ezért fővárosi  lapjainkban 
alig jelent meg több, mint egy bir, hogy 
ekkor és ekkor itt és itt volt egy kong-
resszus, melyen beszéltek ezek es ezek. 

Annál julesóbb, hogy oly előkelő lap, 
mint a »Budapesti  Hírlap*  kimerítő tu-
dósítást hoz gyűlésünkről. A magyarság 
ügye mindig szent volt a „Budapest i 
Hírlap"  előtt, nem csodálkozunk hát 
ra j ta es éppen ezért közöljük a csík-
szeredai szekely kongresszusról adott 
híradását egész ter jedelmében: 

Tizedik esztendeje, hogy a SzeKely Társa-
ságok BzövetBége évről-évre más városban ren-
dez összejövetelt. A legelsőt 1909-ben Tusná-
don, azután a nevezetesebbeket Szamosujváron 
Debrecenben, Székely udvarhelyen, Gyergyó-
szentmiklóson, és most, a mult héten a szé-
kelység szivében, Csíkszeredában, ahol erre 
az alkalomra mintegy háromezer fónyi  vendég 
sereglett össze a kongresszusi előadások hall-
gatására a a tanácskozásban való részvételre. 
Az Ünnepi diszt öltött városka szállói termé-
szetesen nem lettek volna képesek ennyi ide-
gen befogadására,  — az egyetlen nagyobb 
helyiség, a Vigadó, éppen szekvesztrum alatt 
van, de ritka idegen ÍB volt az, aki BZállóba 
juthatott volna. A város közönsége élén (Jj 
falussy  polgármesterrel a vasútnál várta és 
vitte magával az érkezőket s nem volt olyan 
ház, a legszívesebben ellátott vendégBzálláso-
lás ne lett volna. Harminckét székely társaság 
képviseltette magát kétszáshatvankét tagjával, 
nemcsak Erdélyből, de Kassáról, Bajáról, Deb-
recenből, Szegedről, Nyíregyházáról és Buda-

pestről is. Külön ünneplés és kiváltságom sze-
retet övezte a budapestieket, akik jobbára ipa-
rosok, munkások lévén, hónapokon át megta-
karított filléreiket  tették össze, hogy egy napot 
tölthessenek hazájukban s erre az útra maguk-
kal hozták a bukaresti Szentlstván-Egyesület 
nemzeti lobogóját is. Van köztük nem egy, 
aki tiz év óta minden kongreszuson részt vett, 
g általában a kongresszusi tanácskozásnak nagy 
törzsközönsége nőtt, amely körül Csíkszeredá-
ban rengeteg számmal csoportosult a várme-
gye és a város intelligenciája, papsága, taní-
tósága és a birtokos osztály. 

A város legnagyobb terme, a katholikus 
gimnázium gyönyörű palotájának csarnoka már 
kora reggeli órákban zsúfolásig  megtelt közön-
séggel. A karzatokon díszes és előkelő liölgy-
közóuség virított, a toaleteknek olyan poinpá-
jábun, mely egyenesen meglepő a határszéli 
városkában. Az idegen csakhamar megállapít-
hatja, hogy a csíkszeredai hölgyek utolsó divatú 
kosztümjei Budapesten készülnek. Aki Brassó-
ban dolgoztat, az már nem is egészen divatos 
itt Csíkszeredában, hol a jómód jele szembe-
ötlően mutatkozik lépten-nyomon. A kongresz-
szusi emelvény mellett kivont fríngiával  álló 
megyei huszár díszruhája olyan volt, hogy egy 
külföldi  generális megirigyelhette volna, Csík-
megye az ország egyik leggazdagabb, de siy-
uos, legnéptelenebb vármegyéje, aholigeu so-
kat áldnznak közcélra, iskolára, templomra, 
ujabbau ipari ösztöndijra, 1902. év óta tiz év 
alatt huszonegy millió korona folyt  be csak az 
erdóelad ásókból. 

Az eltő, a tusnádi kongresszus után válto-
záson ment át a Székely Társaságok munka-
programja, de vezetősége is. A társaság célja 
reálisabb, a mngnyilvánuló közszükséglet ak-
tuálisához alkalmazkodóbb lett. A vezetőség 
sorából ma már hiányzanak Ugrón Qábor, Ti-
bád Antal, akinek szereplése nevezetessé, és 
emlékezetessé tette az 1909. összejövetelt Az 
elnöki székben, a székely-társaságok szövetsé 
gének elnökségében a székely Ügyeknek egy 
kitűnő, fáradhatatlan  munkásságu ismerője, 
egy nemesszivü, generózus székely úriember, 
a kufsteini  börtönben szenvedett Deák Farkas-
nak méltó rokoua, Deák Lajos tanfelügyelő  ül. 
Sok derék közkatonája dolgozik mellette a 
tarsaságuak, kivált papok, tanítók, az oláhság 
övezte falvakban  megannyi örtáílója a ma-
gyarságnak, a számuk folyton  szaporodóban. 
Annál elszomorítóbb, hogy a székelyföldi  or< 
sz .ggyülési képviselők közül csak Kállay Ubul 
és (iyőrffy  Gyula jelentek meg. 

Az elnök körül ott láttuk Uyalókay Sándor 
főispánt,  Koós Mihály miniszteri osztálytaná-
csost, a székely kirendeltség vezetőjét, a val-
lás* és közoktatásügyi és a földmivelésügyi 
kormány képviseletében, Uikó Bálint ny. főis-
pánt, Benedek Sándor közigazgatási birót, 
budapesti Székely Egyesület elnökét. Benedek 
Kleke., Hermann Antal lőiskolai tanárt. Tau-
szig B. Hugót, az Agrárbank marosvásárhelyi 
igazgatóját. Nagy Endrét, a marosvásárhelyi 
Szecnenyi István felsőkereskedelmi  iskola-
igazgatóját. Székely Ferenc máv. felügyelőt 
(Debrecen). A székelyföldi  főispánok  közül 
Haller János gróf,  Udvarhely, Marostorda, Ma-
rosvásárhely l'óispánja jelentette be részvéte-
lét, de gyengélkedése miatt nem lehetett je-
len Bzékely vérei összejövetelén, s igy távirat-
ban küldött üdvözletet. Zugó éljenzés tört ki 
Serényi Béla gróf  fóldmivelési  miniszter üd-
vözlő táviratának íölolvasáBakor, ki is meleg 

hangú táviiatban kérte Isten áldását a Szé-
kely Társaságok hazafias  és hassznos műkö-
désére. Az üdvözletek sorából előkelő tartal-
mával és melegségével még a Széli Kálmáné 
magaslott ki. Odvözlő táviratokat küldtek Se-
bess Dénes kúriai biró. Gál Sándor dr. kép-
viselő, Dózsa Ferencz törvényszéki elnök (Torda) 
Árkay Károly, az Országos Közművelődési 
Egyesület elnöke, a besztercei Székely Társa-
ság, stb. Erdély magyarságának szive össze-
dobbant ezen a napon. 

Tudni kell, hogy a görög-katolikus magyar 
püspükség ellen éppen Csikmegyében folytatja 
a leghevesebb küzdelmet a nemzetiségi izga-
tás, melynek lidércnyomása alól ez az intéz-
mény negyvenezer lelket Bzsbadit föl.  Ez az 
izgatás magyarázza meg a kongresszus elején 
kitört parázs tűntetést Amikor Deák Lajos 
elnöki megnyitója a románokat említette, a 
csikmegyeiek padsoraiban tomboló kiáltás zu-
dult föl: 

— Nem románok azok, oláhoki 
Ka végig a kongresszuson, a hányszor sz 

előadók románokat emiitették, folyton  meg-
újuló közbekiáltás követelte az oláh elneve-
zést, ugy hogy végül is az összes előadások-
ból törölni kellett a román nevet. 

Deák Lajos elnök megnyitója különben össze-
foglalása  volt a Székely Társaságok eddig el-
végzett és ezután elvégzendő munkájának. 
Ezekből a társaságokból indul ki a földmive-
lésügyi miniszter kirendeltség, a székely kör-
vasút, a görög katholikus magyar püspökség 
agitációja, az utóbbi Ferenczy Géza ország-
gyűlési képviselőnek a szatnosqjvári gongresz-
szuson tartott előadásából. Ezek a ma már 
megvalósult intézmények, hogy egyéb sikerek-
ről ne tegyünk most említést, bőven igazolják 
a Székely Társaságokban folyó  társadalmi 
mozgalmak nemzeti jogosultságát a jövőre 
nézve is. Az elnöki megnyitó az erdélyi ma-
gyarság legközelebbi céljául a görög-keleti 
magyar püspökség, a kereskedelmi minisztérium 
székely földi  kirendeltségének fölállítását,  a 
Csíkszereda—Madéfalvi  vasúti csatlakozás ke-
resztül vitelét, a fejlődésképtelen  kis községek 
egyesítését tűzte ki s elsőrangúan fontosnak 
tartja legalább öt kőfaragó-iskola  létesítését. 
A mostani rablógazdálkodás folytán,  mely már 
feltartózhatatlan  belátható időn belül a szé-
kelyföldi  erdők fája,  a nép jelenlegi kereseté-
nek főforrása  ki fogy.  A fakorszak  után csak 
a kőkorszak, a kő és márványbányák dus kin-
cseinek értékesítése, de kivált földolgozása  ad-
hat kenyeret Csikmegye népének. 

Zakariás János előadása. A székelykérdés 
és a pénzintézetek egy erősen elteijedt téves 
hit hamis alapjait ingatta meg, statisztikai ada-
tokkal bizonyítva a/t, hogy az erdélyi oláh 
pénzintézetekkel szemben a magyar pénzinté-
zetek inferioritása  csak mese, a melyet ások 
törpe bankon felül  az Albina nagyon erós ter-
jeszkedése igyekezik valóra váltani. Zakariás 
adatai szerint Erdelyben minden egyes lélekre 
eBik a magyarság között 217. a BZászok között 
636, az oláhok között 47—48 korona bankbe-
tét. Ezzel szemben a magyar pénzintézetek a 
mait esztendőben tiszta jövedelmükből 2, a 
szászok 20, az oláhok 5.23 százalékot áldoz-
tak köz- ÓB kulturcélra. Dicsérettel kivétel a 
kolozsvári és marosvásárhelyi Közhasznú Ta-
karék. Ez a két intézet tiszta jövedelmük 23 
százalékát adta közcélr . A felekkel  való bá-
násmód, a pénzintézeti vezetők szakképzett-
Bigének fontosságát  méltatta meg Zakariás 
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eliadáza, tanulságos, sokszor elszomoritó ta» 
hasonlítás kioéretében. Végffl  pedig határozati 
javaslatot nyqjtott be arról, hogy ai erdélyi 
pénzintézetek nagyobbjai közül néhány a kor-
mány támogatásával jelzáloglevél kibocsátására 
jogosalt intézetté felteijesztessék,  mert a nem-
zetiségi pénzintézetek térhódításával szemben 
a verseny csak Így veheti föl. 

Uj forrást  nyitna meg a székelységnek az 
idegenforgalom  hathatós elősegítése idegenfor-
galmi iroda szervezésével. Egész Erdélyben 
csak Brassó városa tart fönn  ilyet; és a köz-
lekedés hiányainak pótlásával. Erről szólott 
Hankó Vilmos elóadáBa és határozati javaslata, 
mig László Gyula iparkamarai titkár Cai k me-
gye iparának fejlődését  ismertette. A székely-
föld  iparának jövője érdekében már is történt 
egy nagyjelentőségű kormányintézkedés, Böthy 
László kereskedelemügyi miniszter ugyanis 
elrendelte a négy székely vármegye iparfej-
lesztő bizottságainak újjászervezését, László 
Gyula előadása a kereskedelmi miniszteri szé-
kelyföldi  kirendeltség érdekében indult moz-
galom energikus folytatását  Idvánta, s az e 
téren eddig is nagy érdemeket szerzett papság 
és tanítóság, további közreműködését az ifjú-
ságnak az ipari pályákra való terelésében T. 
Nagy Imre, a csiki gazda néhány nyomorúsá-
gáról szólva, érdekesen ismertette a munkás 
nép átalakulásának azt a folyamatát,  mely sze-
rint a szakmunkás típusa itt iz mindiukább 
fejlődőben  van, a mindenhez értő, ezermester 
székelj kézműves pedig kiveszőben. 

A kongresszus előadásai, javaslatai felölel-
ték az egész székely kérdést s igy érdemes, 
jó munkát végeztek abban az irányban, mely 
a társadalmi agitáció kötelességének ismeri 
azt, hogy a kormány által elvégzendő fölada-
tokat megjelölje. Az előadók által sokszorosan 
méltatptt földmlvelésügyi  székely kirendeltség 
munkája és a kongresszusokkal egyidős, tíz-
éves moltja példa rá, hogy ha a társadalom 
az útmutatásban teljesiti kötelességét, — a 
kormány nem tagadja meg támogatását Erdély 
történelmi hivatásu magyarságától. 

Szász Béla. 

A kolozsvári jegyző gyűlés. 
A községi- és körjegyzők országos egye-

sülete, ez idei rendes gyűlését az eddigi szo-
kástól eltérően, nem Budapesten, de kincses 
Kolozsvár városában tartotta meg, augusztus 
hó 29-én. 

Zajosnak ígérkezett ez a gyűlés s jegyzői 
körökben már elóre jósolták, hogy ezen a gyű-
lésen még a botrányok sem lesznek elkorUI-
hetők, egyrészt az egyesület vezetőségének 
magatartása, másrészt a kormányhatalom ri-
deg elzárkózottsága miatt, a jegyzők kívánsá-
gaival szemben. 

Botrány nem történt ugyan, de annál erős-
sebben nyilvánult meg a jogos kritika ugy a 
vezetőség, mint a belügyi kormány ellen. — 
Amazt az egyesület belügyéhez tartozó s az 
oly nagy port vert .Erzsébet árvaház* javára 

rendezett tárgysorsjáték, valamint a Jegyzők 
érdekeinek lanyha képviseletéért támadta és 
csipkedte az egyesület kebelében kialakult 
ellenzék; emezt pedig az egész gyűlés elke-
seredése Illette, a kongresszuson hozott hatá-
rozatokból kifolyólag  hozza Jutattatott memo-
rándumokra adott s Igazán kevesebbet mondó 
leiratáért, nem a legválogatottabb bírálattal. 

E két tárgy körül is domborodott kl a gyű-
lésen jelenvoltak minden érdeklődése, mert a 
többi tárgyak oly gyorsasággal peregtek le az 
előadó száján és kezén, bogy az egyszuazra 
kivágott ügyek elintézése, diBzére válnak akár-
melyik szorgalmas törvényhatósági gyűlés 
ama működésének a mikor a községi ügyeket 
tárgyalja. 

Nagyon bosszú volna e cikk keretében 
ismertetni az árvaház tárgysorejáték ügyét s 
különben is ezt a napi lapok már eléggé meg-
szellőztették. Az elnökség belügyminiszteri 
vizsgálatot kért ebben az ügyt-en eljárása ko-
rektségének megállapítására. A miniszteri le-
irat az elnökségnek ebben az ügyben való jó-
hiszemű eljárását kétségtelenül megállapította, 
de megállapította azt is, hogy más eljárással, 
helyesebb kezeléssel e tárgysorsjátékból az 
árvaháznak jutott jövedelmet meglehetett volna 
kétszerezni. A miniszteri leirat kijelenti, hogy 
a vizsgálat visszaélést nem állapított meg s 
igy az ügyben a további eljárás az egyesüle-
tet illeti, lévén az az egyletnek belügye. A 
választmány a tárgysorsjáték ügyben napi-
rendre térést javasolt a közgyűlésnek, aminek 
az elfogadásával  ez az Ugy hamar és gyorsan 
is lett volna elintézve, — de egyik kartárs, 
valószínű egy kis szépség flastrommal  is kí-
vánván Bzolgálni bizalmat szavazni javasolta 
az elnökségnek. Az ellenzék tiltakozott a bi-
zalom ellen s a heves vita végén névszerinti 
szavazást kért. Az elnökség a bizalmat a le-
adott szavazatok nagy többségével megkapta 
s ezzel ennek az Ügynek az aktái az egyesü-
let részéről valószínű végleg le is záródtak 
Nem érdektelen, hogy ezt az ügyet a tárgy-
sorozat 7-ik pontja alól vétette elé az elnök-
ség legelső tárgynak. Váljon miért, ha csak 
nem azért, bogy sürgős volt nagyoj a bizalom 
kérdése. 

Az ezután következő elnöki jelentéshez 
Szegedy Albert főjegyző  szólt üozza. Tartal-
mas magas színvonalon álló beszédében fog-
lalkozott a jegyzők összes Bérelmeivel s éle-
sen bírálta, hogy az elnökségnek mire nem 
terjedt ki a figyelme  az elmúlt évben. A tárgy-
sorsjáték tárgyalása alatt s Szegedy beszéde 
közben zajongó jegyzők mind nagyobb figye-
lemmel hallgatták a beszédet A mikor pedig 
beszédjében Bernát Oéza lórendi házi tagnak 
a méltóságos ház egyik juniusi ülésében el 
mondott beszédének azon részét tette bírálat 
tárgyává, a melyikben a jegyzőket zugira 
szoknak s működésüket az igazságszolgálta-
tásra károsnak tartja, — valósággal magával 
ragadta az egész gyűlést s beszédet gyakran 
kellett megszakítsa, az általános helyeslés és 
taps miatt. Ezután foglalkozott  a budapesti 
ügyvédi kamara alelnökének, egy a jegyzők 
magánjogi képesítéséről szóló nyilatkozatával 
s különösnek tartja, hogy a nyilatkozat egy 
olyan embertől jön aki, mint a közigazgatási 
anfolyam  előadója, az ellenkezőről kell legyen 

meggyőződve, s hogy a jegyzők az ilyen tá-
madásokkal Bzemben Behonnan védelembe 
nem részesülnek. 

Többek hozzászóllása után az elnöki je-
lentés tudomásul v é t e t v é a közgyűlés áttért 

a kongresszuson hozott határozatokra, a bel-
ügyminiszter által az egyesülethez intézett le-
irat tárgyalására. 

Köztndomásu, hogy a Juniusban megtar-
tott jegyzői kongresszuson hozott határozatok-
ból kifolyólag  az egyesület a jtgyzók anyagi, 
közjogi ÓB fegyelmi  ügyeinek rendezése tár-
gyában Intézett felíratott  a belügyminisztérium-
hoz. A hozott határozat a a felirat  feltárta  az 
elviselhetetlen állapotokat, s kimutatta, hogy 
a jegyzői kar ezen Bérelmek orvoslására tovább 
nem várhat. A miniszteri leirat az egyesület 
tagjait, a jegyzőket kl nem elégítette. Hiszen 
az egésznek a terrorja nem egyéb mint a 
memorandumokra adni szokott válasz. „Ta-
nulmány tárgyává fogom  tenni a Bérelmeket 
és a mennyiben lehetséges, Igyekezni fogok 
a Jegyzői kar összes sérelmein segíteni.* A 
választmány azt javasolta, hogy az egyesü-
let ujabb felirattal  forduljon  a belügy- és 
pénzügyminiszter, a házelnökséghez ÓB az or-
szággyűlés valamennyi párt alelnökéhez. 

A miniszteri leirat s a választmány ja-
vaslatának előterjesztése alatt a kedélyek any-
nyira izgatottak lettek, hogy csak ugy röp-
ködtek a gúnyos, a csípős s általában nem-
csak az elégedelíenséget, de az elkeseredést 
is kifejező  Bzavak. 

Bodnár, Zoltán jegyző szólott elsőnek a 
leirathoz. Átgondolt s szórói-szóra megfontolt 
beszéd volt. Az egész gyűlést magával ra-
gadta a tartalmasságával, melyben éleBen bí-
rálta c kormány és törvényhozás nem törő-
dömségét, a jegyzői kar követeléseivel szem-
ben. Rámutatott arra, valljuk meg őszintén ma 
már a jegyzői kar nem kis rétegében rokon-
szenvvel találkozó tényre is, — hogy az egye-
sület vezetősége, az egyesület hivatalos or-
gánuma, nem a kellő erélylyel kepviBeli a 
kar érdekeit. Bodnár beszédét nagyon sokszor 
szakította meg az általános tetBzés nyilvání-
tás, éljenzés és taps s okfejtései  a gyűlésen 
jelen volt jegyzőket mint egy embert ragadta 
magával. 

Beszéde végén határozati javaslatot nyuj 
tott be arra nézve, bogy a gyűlés a minisz-
teri leirattal szemben radikál'S álláspontra 
helyezkedik s az ígéreteknek nem ül fel  töb-
bek A kolozsvári zajos gyűlés itt csúcsoso-
dott volna, mert kétségtelen, hogy a gyűlés 
el fogadja  a Bodnár határozati javaslatát, ha 
Dózsa Endre cs. és kir. kamarás kolozsvár-
megyei alispán s a kolozsvármegyei jegyző 
egyesület elnöke útját nem állja a kedélyek 
további felkorbácsolásának.  Mint a következő 
szónok, ékes beszédjével, tekintélyével s a 
jegyzői kar iránt táplált állandó jó indulatá-
nak hangsúlyozásával kérte a gyűlést, hogy 
a választmány javaslatát változatlanul fogadja 
el. A bészédnek meg volt a hatása s miután 
a következő szónokok elálltak a szótól, a vá-
lasztmáuy mérsékelt irányú határozata egy-
hangúan lett elfogadva.  A kolozsvármegyei 
alispáné nz érdem, hogy a jegyzői kar még-
egyszer mérsékelte magát s a már oly sok-
szor mcgkisérelt, de eddig célra nem vezető 
memorándumozáshoz fordult  most is. 

Ezzel a kolozsvári gyűlés lényegesebb tár-
gyai elintéztettek s az ezután jövő tárgyakra 
vonatkozó határozatok gyors egymásutánban 
peregtek le. Felemlitésre méltó e tárgyak kö-
zül, hogy a jegyzői egyesület Budapesten Bajtó 
irodát létesít. 

Az egyesület tagjai egy csalódással gaz-
dagabban mehettek szét az ország minden 
részében B hirül vihették honn maradt kar-

társaiknak. hogy marad minden a régibea, 
csak a miniszter asztalán lesz egy memoran-
dummal több. Mert hát, hogy is mondá Sze-
gedy Albert: Fiúméban minden jól van, az 
A Jria csendes I A - s . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Athelyezóz és kirendelés. Az igaz-

ságügyi miniszter Zakariás Lajos dr. deési 
kir. törvényszéki joggyakornokot a gyergyó-
szentmiklósí kir. járásbírósághoz áthelyezte 
ÓB egyben a gyergyószentmiklósi járásbíróság-
nál szervezett ügyészségi megbízottnak állandó 
helyettesévé rendelte ki. 

— Fóaoroaáaok Aloaikon. Folyó hó 
2—4 napján tartattak meg a fősorozások  a 
kászonalcsiki járás Bzékheiyén, Csikeientmár-
tunban. Ezzel vármegyénkben az idei fősoro-
zások véget értek. A felhívottak  közül előál-
lott 433 állltáskötelea; ebből alkalmasnak 
találtatott 170; segédszolgálatra 3, ami 40*/( os 
eredménynek felel  meg és igy teljesen kielé-
gítőnek mondható. Érdekes megemlíteni, hogy 
Menaságról akadt egy 110 cm. magas állítás 
köteieB is, a ki a liliputi törpéhez volt hasonló 
és épen 42 cmrel maradt el a minimális ka-
tonamértéktől. A fősorozáson  a polgári elnöki 
tisztet Fejér Sándor alispán akadályoztatása 
folytán  dr. Élthes Oyula töltötte be. 

— Az egyház köréből. Kicsid Géza 
Tusnádról Gyergyóremetére helyeztetett segéd-
lelkészi minőségben. 

— Halálosások. A szent István apostoli 
királyról nevezett rrdélyrészi szent Ferencrendi 
tartomány és a mikházi kolostor szomorúan 
tudatja, hogy nagyontisztelendő tusnádi  P. 
Élthes  Alajos Gábor szentferencrendi  áldozó 
pap, házfőnök  életének 34-ik, szerzetes évei-
nek 17-ik, áldozó papságának 12-ik évében, 
folyó  hó 4-ik napján, a haldoklók szentségé-
nek ájtatos felvétele  után, hosszas békével 
tűrt betegség következtében bekövetkezett 
halálát. — Mikháza, 1912. szeptember 5-én. 
Az elhunyt mint az Isten szolgája példaképe 
volt az erénynek, a papi hivatásnak, kiváló 
tehetségével népének tanítója és vezetője. — 
Nagy csapás mindazokra, akik ismerték, akik 
hallhatták üdvös tanításait. 

— Lenk Lajos Bzállodás 39 éves korában, 
folyó  hó 9-én délelőtt 9 órakor meghalt Csík-
szeredában. 

— Hodor Jakab m. kir. postamester, 
34 éves korában szívszélhűdés következtében 
meghalt Csikszentgyörgyön. 

— Hásaaaág. Venczel József  a csíksze-
redai főgimnázium  rendes tanára szeptember 
8-án vezette oltárhoz Pap Margitot a brassói 
plébánia templomban. 

— Válasatás. A szépvizi örmény szer-
tartású egybáztanács Vákár József  ujmisés 
papot, segédlelkésszé választotta meg. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Lukács Antal képesített torna tanárt, 
a gyergyószentmiklósi főgimnáziumhoz  rendes 
tanárrá nevezte ki. 

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

— Irta: Kémenes Antal. — 
Azóta, hogy Bátky Tercsi a gyimesi vad-

virág sok szépet hallott Gyímes természeti 
szépségéit látogató lţju gróf  Telekytől Erdély 
metropolisáról, égett a vágytól, hogy ő is an-
nak bűvkörébe juthasson. Isten nekíl Villant 
meg agyában: .az én barátnőim is boldogak 
abban a szép városban, uriasan öltözködnek, 
komédiába járhatnak s nem egy közülök már 
hivalalbéli úrhoz is ment féijhez".  Rám is ne 
vethet a szerencse gondolá magában s egy 
szép napon szeretteinek s fatornyos  hazájának 
bucsut intve a metropolisba utazott 

Egyik elhelyező intézetben, hová Tercsi 
történetesen tévedt, hogy B hogyan történt 
Klió tudná elmesélni, elég az hozzá, bogy 
6 a gyimesi látogatónak, a gróf  úrfinak  sza-
kácsnéja lett Életének itteni históriája végén, 
azzal, hogy szolgált s ezért elvette méltó ju-
talmát, pontot Is tehetnék, csakhogy a felsők 
tovább nyújtották élettörténetét Tercsibe, kit 
a természet pazarul megáldott a női nem leg 
szebb bájaival, beleszeretett az UJu gróf  s Igy 
természetes, hogy a kettőjük közötti válasz-
fatalak  le kellett omolnia. 

Tercsi abból, hogy a gróf  nem egyezer 
rajta feledte  szemeit, sejthette, hogy öt sze-
reti... Amiről különben meggyőzte első ottani 
névünnepe ia, mely alkalomból egy szép vi-

rágcsokorral és egy emlékgyürüvel lepte meg 
a gróf.  Az özvegy grófné,  kik egyik erdélyi 
mágnás lánynak szánta fiát,  mit sem sejtett 
az intimitásról. 

Tercsi s a gróf  boldogan élték napjalkat s 
a képzelet gyoraaságával nyelte el az idők 
végtelen óceánja. Azalatt a pár év alatt mit 
az emlékezet örökre beirt sziveikbe, nem tör 
tént világraszóló esemény, mennyiben Verne 
álma a vllágfelfordnlás  valóra nem vált, a 
föld  fiziognomlája  sem változott meg egy 
Ujabb epocha révén, e talán az erkölcsi vi-
lágrend pillérjei sem rendültek meg... ^npyit 
azonban mégis feljegyzett  a króníkatbogy 
Tercsi egy szépséges if)unak  adott életet .. 

Ez a kis hlstorikuin fordulópontja  lett 
Tercsi és a gróf  életének. 

Az Ifjú  gróf  anyja óhaja s mágnás származása 
imperatívuszára hallgatva, a régebben kijelölt 
báró Bornemissza Babának esküdt örök hű-
séget A kis teremtés pedig a város egyik le-
lencházába került., hol atyja az édeB apai 
örömöktől űzetve hü titokban la de felkereste 
néha-néha szerelmetes kis fiát...  A gazdagon 
jutalmazott Tercsi a gróf  jóvoltából egykori 
gazdasági ispánjának Hzentgyörgyl Elemérnek 
lett hitvese, — kivel egyik ssékelyfdldi  falu-
ban manaplg is csendes boldogságban éli 
napjait Boldogságát csupán az zavarja néha-
néha, hogy férje,  ki időközben nyomára jött 
adnak, hogy ó egy mágnás ifjúnak  mostoha 
atyja az időközben felserdült  Elemért szigo-
rúan izolálja a szülei háztól.. Ha mostoha 

atyja ells taszította Elemért magától, az édes 
atyai szív nom vonta meg tőle melegét; elki 
sérte őt a lelencháztól távolabbra ia, hova a 
sors bányta-vetette, hol mostoha atyja Szent-
györgyi Elemér nevén hivatására nézve mint 
péksegéd áldogált jóidéig mig végre a vélet-
len napfényre  nem hozta, hogy a pékmester 
segédjének Elemérnek mágnás vér kering 
ereiben... 

Az ínkognitó históriáját abban összegezhe-
tem, hogy Elemér atyjától kapott, nem eléggé 
gondosan őrizett leveleinek egyike elkallódván 
történetesen a pék főnök  kezeibe került, ki az 
ismeretlen nem közönséges vonású sarokból 
tudta meg, bogy alkalmazottja Teleky Elemér 
gróf.  Szalay pékmester a vidéki iparos párat-
lanságával, ki a nagyvárosi, illetve mágnás 
élete titkaiból a maga naiv miliőjében édes 
keveset, vagy éppenséggel semmit sem leshe-
tett el, egyik alkalommal ráförmedt  Elemérre. 

Micsoda hitványság, szélhámosság, hogy ön 
álnéveu Bzerepel nálam. Mire Elemér édes 
atyja kérése Bzemelóttartásával, hogy a kipat-
tant titok a köztudatba ne dobódjék, s hogy a 
méltatlankodó főnök  szivvihaiját lecsillapítsa, 
elmesélte neki engesztelő hangon, élete gené 
zisét, történetét amint ezt atyjától tudta. A 
könnyűvérü és legyeskedő Elemérnek, mint 
oly sok másnak nem volt ínyére a szigora 
disciplina, s mert a stúdiumok közül a latin 
nyelvnek regulái rideg hieroglifák  gyanánt 
hatottak rá; atyja akarata ellenére az Isko-
lának Isten hozzádott mondott s a kenyérsü-

tés mesterségére adta fejét  Amint azonban 
serdültebb kort ért el s ambíciói is mint 
aféle  mágnásnak izmosodni kezdtek, eddigi 
hivatásával szakított, s atyja meghívására an-
nak udvarában idegen képében felcsapott  fő-
lovásznak. 

A grófi  udvarnak eme titkáról az apán s 
fián  kivül nem tudott senki. Az azonban az 
udvar személyzetének értelmesebb elemei 
előtt nem egyszer feltűnést  keltett, hogy a 
gróf  ur Elemérrel szemben mindig gyöngé-
debb volt Ez valamint az a körülmény, hogy 
a fólovász  feltűnően  a gróf  ur saját képét és 
hasonlatosságát hordta, az udvarban nem egy-
szer találgatásokra adott alkalmat 

Elemér eredetét az udvar előtt mégis ho-
mály fedte.  Származásának mikéntjét csak a 
természet Bejtette, mennyiben örök törvénye 
nem tagadhatta meg önmagát 

A gróf  és főlovásza  között annyira feltűnő 
volt a hasonlóság, az átöröklés tana beszédes 
jeleit annyira beírta Elemér arcvonásaiba, 
hogy az antropologus bizonyára az első tekin-
tetre ráismert volna Elemér grófi  származá-
sára. De minthogy az antropolugos bizonyára 
fel  nem fedi  az udvar avatatlan elemel elől 
az érdekes származás mikéntjét: Elemér fő-
lovászsága, genezise, eddigelé a grófi  udvar 
titka, s talán az la fog  maradni. 



87. aám. C S I K I L A P O K 3-Ik oldal. 
— Bljegyaéa. Mikolita Irénke és Vas Sán-

dor jegyesek, Baja, Gyimes. 
— A fogyasztási  szövetkezetek meg 

oszlása Magyarországon A Hangya köte-
lékében ez idószerint 1179 szövetkezet mű-
ködik, a melyek rendkívül változatosan van-
nak megoszolva az urazág egyes vármegyéi-
ben. Három vármegyében még ma sincs fo-
gyasztási szövetkezet, úgymint Líptóban, 
váb:in és Mármarosban. Ez utóbbi vármegyé-
ben azonban mintegy 70 hitelszövetkezeti áru-
rakiár működik, amelyek szintén nyerészke-
dés nélkül látják el a községek lakóinak a 
fogyasztását  Legtöbb szövetkezet van Bihar 
vármegyében, ösazesen 100. A többi várme-
gyékbon a szövetkezetek megoszlása a kő-
vetkező : Abanj 47, Arad 16, Bara 83, Bara-
nya 2, Bács 1, Be reg 11, Békés 17, Borsod 
40, Csanád 5, Csongrád 6, Esztergom 12, Fe-
hér 10, Gömör 38, Győr 4, Hajdú 5, Heves 
67, Hont 29, Szolnok 21, KrassÓBZörény 6, Ko-
márom 10. Nógrád 49, Nyitra 48, Pest 38, 
Pozsony 52, Sáros 5, Somogy 11, Sopron 37, 
Szabolcs 17, Bsatmár 31, Szilágy 29, Szepes 
15, Temes 4, Torontál 6, Tolna 3, Turócz 10, 
Ugocsa 3, Ung 13, Vas 4, Veszprém 6, Zala 
12, Zólyom 22. Alsófehér  6, Besztereenaszód 
7, Brassó 8, Csik 19, Fogai aa 5, Háromszáz 
30, Hunyad 1, KiskUkűlló 1, Kolozs 21, Mu-
rostorda 54, Nagykükülló 7. Szeben 2, Szol-
nokdoboka 5, Tordaaranyos 9, Udvarhely 41, 
Trencsén 30, Moson 2, összesen 1179. Ebben 
az esztendőben 93 uj szövetkezet kezdte meg 
a működését, ezek közül is legtöbb Bihar-
megyében, ahol 14 és Marostorda vármegyé-
ben, ahol 13 uj fogyasztási  szövetkezet nyiltmeg. 

— Értealtéa. Értesitem a .Csikmegyel 
Általános Tanítóegyesület" azon tagjait, akik 
az 1912 évi junius bó 1-én tartott közgyűlé-
sen résztvettek és uti számláikat még nem 
küldötlék be, hogy folyó  hó végén tul a szám-
lák nem lesznek kiegyenlítve. Az elnök. 

— Honvódkiegésaitő parancsnokság 
Csíkszeredában. Megbízható katonai körök-
ből vesszük a bírt, hogy egy éven belül Csík-
szereda honvédkiegészitóparancsnokságot kap. 
Ennek felállítása  az qj szervezéssel van kap-
kapcaolatban.emennyiben tizenkilenc uj hon-
véd kiegészítőt szerveznek s minthogy Szé-
kely udvarhelyen honvéd legénység nem állo-
másozik, biztosra vehető, hogy a programmba 
felvett  uj honvéd kiegészítőt Csíkszereda fogja 
kapni. A parancsnokság áll egy alezredes vagy 
őrnagyból, egy századosból, két fóhagynagyból 
és öt tagból álló segéd személyzetből (őrmes-
ter.) Az uj parancsnokság létesítése városunk 
Ujabb haladását jelenti. 

— Kérem ismételten is a „Csikmegyei 
Általános Tanítóegyesületet* i. t. tagjait szí-
veskedjenek velem mielőbb közölni: ki-ki, 
mely más egyesület-, fiókkör,  stb.-nek tagja? 
— Szükség erre azért van, mert e nélkül az 
oraz. szövetségi tagdíj összegét megállapítani 
sem lehet; már pedig a befizetési  Idő Is ré-
gen elmúlt Az egyes, elnök. 

— Tuanádíürdő í j elnöke címmel kap-
csolatosan mult számunkban a fürdő-igazgatói 
állás betöltéséről is megemlékeztünk és téves 
ínformáció  alapján közöltünk a pályázók kö-
zött Albertlni Géza nevét A mint most ille-
tékes helyről értesülünk Albertini Gézát a 
szövetkezet tekintélyesebb tagjai szólították 
fel  az igazgatói állás vállalására, aki külön-
böző a fürdő  fejlődését  célzó berendezések 
eszközléséhez kötötte elhatározáaát A folyó  hó 
8-án tartott közgyűlés alkalmával a jelen vol-
tak 131 szavazata közül Albertini Gézát 116 
szavazattal választották fürdő-Igazgatónak,  el-
nöknek pedig pávai Vajaa Istvánt Igazgató-
sági tagok lettek: Dr. KOnnle Tivadar, dr. 
Csiazér Miklós, Pap András, Ferenezy Béla, 
dr. Blaga József  éa Aionaohn Rudolf,  fel-
ügyelő-bizottsági tagok: Bencze Zsigmond, dr. 
Kardos Albert és dr. Kónya Vilmos. 

— Tanítók, mint alUaztképaók. A kö-
zös hadseregnél az eddigi szokástól eltérőleg, 
a közös hadügyminiszter az altisztek előké-
szítési tanfolyamának  vezetését ajövóbennem 
tisztekre, hanem erre a célra kiválasztott pol-
gári tanítókra akaija bizni. A kiképző tan-
folyam  három hónapig tart, betl 12 órában. 
A tanfolyam  a katonai szaktárgyakat kivéve, 
az általános közismereteket magában foglaló 
anyagot öieü leL 

— Értesítés. A csíkszeredai iparos- éa 
kereskedő-tanonc Iskolában a belratázok folyó 
hó 13—14 és 16. napjain eszközöltetnek, dél-
után 3 - 5 óráig. A rendee tanltáa 16-án veszi 
kezdetét Igazgatóság. 

— Sürgetik az adók behajtását A pénz-
ügyigazgatóság körrendeletet intézett a községek 
elöljáróságaihoz ia C s i k a z e r e d a város adóhi-
vatalához, melyben tekintettel azon körülményre, 
hogy az 1912. évi állami adók kivetése befejezést 
nyert és a mezőgazdasági termények jó részének 
betakarítása és értékesítése következtében a gaz-
daközönség oly helyzetbe, jutott, hogy fizetési  kö-
telezettségének minden nehézség nélkül megfelelni 
képes, elérkezettnek jelzi az időt ana, hogy a köz-
adók, illetékek, hadmentességi dijak éa azok mód-
jára behajtandó másnemll követelések az eddiginél 
fokozottabb  mérvben leendő beszedése iránt a tör-
vényes intézkedések megtétessenek. A körrendelet 
szerint mindazon adózók, kik a folyó  óvben ese-
dékessé vált adó-iüeték, hadmeatesBégi dij és a 
közadók módjára behajtandó más tartozásokat, nem-
különben a mnlt évekről fenmaradt  hátrilékokat be 
nem fizették,  amenyiben eddig nem történt volna, 
az 1883. évi XLIV. t-c. 66 g-a rendelkezéséhez 
képest, tartozásaiknak 8 nap alatti befizetésére  szon-
nal megintendSk és pedig Általánosan a helyi szo-
kás szerint hirdetmény, kidobolás, vagy kikiáltás 
ntján és azonkívül azok, kiknek évnegyedi tarto-
zásuk 6 koronánál nagyobb, vagy Uletékkel tar-
toznak, egyenkint irásbelileg. Azon adósok ellen, 
kik hátráléksikat a megintésben jelzett 8 napi ha-
táridőn bellii nem fizették  be, az idézett törvény 
56 g-a rendelkezéséhez képest a zálogolási eljárás 
haladéktalanul alkalmazandó. A zálogolási eljárás 
Witelj esztendő a községi adófőköuyvek,  a m. kir. 
adóhivataltól vett kimutatások, nyilvántartási jegy-
zékek alapján az egyenes adó, bélyeg- és jogille-
ték, hadmentességi dij, birtokrendezési költség, 
iparkamarai illeték és egyéb az egyenes Bdók mód-
jára behajtandó összes kincstári és köztsjrtozísokra. 
Minthogy pedig a kincstári tartozások sikeres be-
hajtásának főbiztosítékát  a zálogolásnak teljes szi-
gorral és a törvény szabályainak megfelelő  keresz-
tülvitele képezi, meghagyja és elvárja ezt a ható-
ság, hogy ezen eljárásban egyrészt kellő szigort 
és râszrehţjlatlansâgot, másrészről pedig kellő ta-
pintatot fog  kifejteni,  hogy egyrészt egy hátralé-
kos se hagyassák ki, másrészt lölösleges zaklatá-
sok által, elkerülhető panaszokra ne szolgáltasson 
okot Ha a zálogolás alapját képező kincstári tar-
tozások a foglalást  követő 16 nap alatt be nem 
fizetnének  és a lefoglalt  tárgyakra tulajdonjogi igé-
nyek be nem jelentetnének, az árverési eljárás ve-
endő foganatba.  Az árverési határnap kitűzésénél 
figyelem  fordítandó  a törvény 67 és 68. g-aira, ne-
vezetesen, hogy azon határnsp a lefoglalást  kővető 
16 napi batáridő lejárta után 80 napi időközt meg 
ne haladjon, másrészt pedig az árverési határidők 
az árverést megelőzőleg legalább 8 nappal előbb 
a törvény 68 g-ában megjelölt módon közhiiTé té-
tessenek. Végül felhívja  a rendelet, hogy az 1883. 
évi XLrV. t-c. 36. g-ának d) pontja rendelkezésé-
hez képest a községnél adózók kis köayvecskéit 
azonnal szedje be, azokban a f.  évre kivetett adó-
kat tüntesse föl  s megtörténte után az* adózókno'i 
azonnal kézbesítse. 

— Folyó bó 16-én vaaárnap d. a. 
fél  2 órától este 0 óráig aa Orbán-féle 
gyógyszertár lesz nyitva. 

— Gyilkossági kísérlet . Kovács László 
szárbegyi illetőségű egyén augusztus 26-án 
délben Horváth Bándor, ditróhodosi lakost 
Salamáson megtámadta és forgópisztollyal  négy-
szer reálótt. A golyók szerencsére célt tévesz-
tettek, ugy bogy Horváth a gyilkos merény-
letből sértetlenül menekült A merénylőt a 
csendőrség letartóztatta és a gyergyószent-
míklósi járásbíróságnak átadta. 

— UJ leánynevelő intezet. A .Notre 
Dame de Sión* francia  congregáció 1912. évi 
szeptember hó 25-én Alsótömösön (Brassó 
mellett) leánynevelő-intézetet nyit Az intézet 
egéssségea fekvése,  modern, előkelő berende-
zése és felszerelése  és a kongregáció képzett 
taaerói teţjes biztosítékot nyújtanak az iránt, 
hogy az előkelő családok leánygyermekei 
mindazt elfogják  sajátítani, amire egy előkelő 
család gyermekének szüksége van. A tanítás 
nyelve magyar, német és francia,  a társalgási 
nyelv pedig kizárólag csak francia.  Ezen fe-
lül zene-, festés,  rajz tanításban is részesülnek 
a növendékek. Az Intézet kötelékébe 6 - 1 8 
éves leánygyermekek vétetnek fel.  Egy-egy 
növendék után egy iskola évre 1000 korona 
fizetendő.  Prospektust kívánatra ingyen küld 
az igazgatóság. (Congregation de Notre Dame 
de Blon. Alsótömöa, (Brassó mellett) 

— Hogyan lehet a vénből flatai,  A 
fővárosban  most általános beszéd tárgyát ké-
pezi a Rákóczi nt 16. számú volt „Fehérlő" 
épületének feltOnéstkeltő  átalakítása. Ezen 96 
éves elavult szálloda épület a fővárosban  és 
vidéken előnyösen ismert EgerváryGéza szál-
lodás 100 nap alatt átvarázaolta egy tündér-
palotává, és abban oly pazar berendezésű ter-
meket és parkettás szobákat teremtett, hogy 
e téren az eddig nyújtott minden kényelmet 
éa fényt  túlszárnyalja a szálloda előkelő fek-
vése, a létesített gyönyörű közös Hall, a pom-
pás szobában remeknél-remekebb bútor, azok-
ban minden technikai vívmány, önműködő éb-
resztő készülék, hideg, meleg vlz mosdók, 
központi fűtés,  szóval minden ott levő helyi-
ség egy fiatal  üde leányt tüntet fel  a volt vén 
asszonyság helyén. 

— Bégl bűn. Egy annak Idején sok szó-
beszédre alkalmat adott gyilkosság rejtélyé-

ről hullott le a lepel a napokban. Körülbelül 
tizenegy év előtt ugyanis Tamás Antal teke-
rőpataki lakóst az uton agyonlőve, holtan ta-
lálták. Az akkor megindult nyomozás adatai 
két testvért gyanúsítottak, kik ellen a látszat 
szerint oly nyomós bizonyítékok merültek fel, 
melyek letartóztatásukat vonták maguk után. 
Az egyik kazalban ugyanis egy lőfegyvert  ta-
láltak elrejtve, mely a testvérek egyikének tu-
lajdonául ismertetett fel.  A két gyanúsított 
testvér majdnem egy esztendeig volt letartóz-
tatva, mig végre kiszabadulhattak. Most, tizen-
egy év múlva Timár István tekerőpataki la-
kós halála után hullott le a rejtélyes gyilkos-
ságról a lepel. Timár István felesége  ugyanis 
férje  halála után feljelentette  Tamás János te-
kerőpataki lakóst, hogy ennek felbujtására  lőtte 
agyon annak idején félje  Tamás Antalt, Ta-
más János testvérbátyját. A gyilkosság elkö-
vetéséért Tamás János 50 forintot  ígért Timár 
Istvánnak, de csak busz forintot  adott meg. 
A bevezetett ujabb vizsgálat alkalmával Ta-
más János bevallotta Bzörnyű bűnét, mire le-
tartóztatták. Hogy Timár lstvánné lelkiisme-
retén akart-e könnyíteni, vagy a szerinte jóg-
talanul visszatartott 30 forinthoz  akart-e a fel-
jelentés által jutni, azt csak ő mondhatná meg. 

— Nyugtatvanyozás és elszámolás. 
A várdotf.  Ivi és csobotfalvi  önkéntes Tílzoltó-
Egylet folyó  hó 1-én tartott táncmulatságára 
fellilfizeltek.  G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s r ó l : 
Herczberg Károly 100 kor., Puskás Adolf,  Orel 
Dezsó, dr. Racke Antal, Deér Kálmán, Ön-
ként-e Tűzoltó| Egylet 5—5 kor., dr. Fejér 
Dávid, Simon Ádám 3—3 kor., Korbuly Mik-
lós 2 kor. 60 öli., dr. Nóvák Albert 2 kor. 40 
flll.,  Márton Lajos, Zakariás Lukács, dr. Fo-
dor Béla 2—2 kor., Csibi Kálmán 1 kor. 60 
flll.,  dr. Márton Vencel 1 kor. 80 flll.,  Blé-
nessy Jenő, Cifra  Ferenc, dr. Kertész Mór 
1—1 kor , Jánossy Sándor 80 flll.,  dr. Tilc-
her Ede 60 flll.,  Berecz Sándor 1 kor., Mihály 
József  2 kor. C s í k s z e r e d á b ó l : A pos-
tások gyüjtőívein bejött 34 kor., amelyről név-
leges elszámolást nem adhatunk, mert az alá-
irt nevekből igen Bok olvashatatlan. V á r d 01-
f  a 1 v á r ó 1: dr. Fodor Antal, Fosztó Géza, 
Xáutu9 Elek 5—5 kor., Márton Péter 4 kor. 
dr. Kolonica Dénes, Szabó István, Krausz Si-
mon, Molnár István 1—2 kor., Cseh Imre, 
Márton Tamás, Farkas László 3—3 kor.. Máthé 
Ambrus, Brassay Károly 2.60—2.60 flll,  özv. 
Csiszér Lijosné 2 kor. 60 flll.,  Márkos Dénes 
2 kor. 40 fill.,  Kálnoky Anna 2 kor. 40 flll., 
Sata Mihály 1 kor. 60 fii.,  Bálint LajoB fóes-
perds 1 kor. 60 flll.,  Orbán Mihály tanító, 
Balint Alajos adótiszt, Balázs István, Orbán 
István, Demeter János, Domokos Ignác, Csi-
szér Pető. Petres Andrásné, Ambrus Dénes 
l - l kor, Sípos Jenóné 1 kor. 60 flll.,  Sipos 
Jenő, György István, Keresztes Elek, Peter 
Imre, Kosa Leó, Pál András, Páll Ferenc, 
Váncsa András 80—80 fillér,  Pál Ignácné, Bá-
lint János, Domokos Veronika, Bartalis Simon, 
Meuyikán János 60 —60 flll.,  Sántha Simon, 
özv. Kovács Józsefné,  György Károly, Orbán 
Dezső, Ciriák András 40-40 flll.,  N. N. 20 
fill.,  özv. Bartalis Józsefné  20 fill..  Burján La-
jos, Paál K. Jánós zárdafónök  80-80 fill., 
Vargyas Ferenc 1 kor. 20 fill.,  Lakatos Izra 
1 kor. 60 fill.  C B o m o r t á n b ó l : Farkas 
Gyula 1 kor. 80 fill.,  Antal Károly 80 fillér, 
György Lázár 50 flll.,  C s o b o t f a l v á b ó l : 
Kánya Keresztes, ifj.  Petres Antal, Ambrus 
Ferenc, özv. Balogh Lajoané 1—1 kor., Antal 
János 80 flll.  C s í k s z e r e d á b ó l Kassay 
Sándorné, Víg Vince 60-60 fill.,  Orbán Tiva-
dor 1 kor 80 fill.,  Darabos N. 60 flll.,  Vákár 
Lajos 4 kor. A bevétel összege felülflzetések-
ból és jegyekből 478 kor., A kiadás összege 
185 kor., s igy maradt tiszta jövedelem 293 
kor. Az elszámolás első soraiban Herzberg 
Károly 100 kor., felülflzetése  fényes  és bizo-
nyítéka annak, hogy még mindég vannak ne-
messzivü emberek, akik a humánus és nemeB 
célokért lelkesedni tudnak és azt előmozdít-
ják. Isten éltesse sokáig I A gyergyószentmik-
lósi Tűzoltó-Egylet derék parancsnoka Deér 
Kálmán kiküldötteinket tiszttársaival már az 
állomáson fogadta,  kocsi- és elszállásolásról 
gondoskodott, buzgólkodott a jegyek árusítása 
és a felülfizetések  gyűjtésében tiszttársaival 
együtt, ami eredményezte az ott elért szép 
sikert A várdotfalvi  és csobotfalvi  önkéntes 
Tűzoltó-Egylet parancsnokát es a vele lévő 
szakaszparancsnokot egy precíz éz teljesen ki-
fogástalan  tűzoltói gyakorlattal örvendeztette 
meg Deér. parancsnok, tisztikara, s derék le-
génysége, köszönet érte. Minden egyeB felül-
flzetó  fogadja  köszönetünket. Várdotfalva, 
1912. szeptember bó 10. A várdotfalvi  és cso-
botfalvi  önkéntes Tűzoltó-Egylet Parancsnok-
sága. 

— Honvéd lóváaár. Közhírré ' tétetik, 
hogy a marosvásárhelyi m. kir. 9-ik honvéd 
huszárezred lószükségletének fedezése  végett 
1912. évi szeptember, október, november ha-
vában megtartandó pótlóvásár az alább'jelzett 
.Tervezet" szerint fognak  eszközöltetni. Pót-
lovaknak 3 és félévet  betöltött és 7 évet meg 
nem baladott 168 cm.-tóí 166 cm. magas éa 

jó testalkatú lovak avattatnak fel,  bogy ha 
igen Jól kifejlődött  testalkattal bimak. Minden 
egyes lóról, mely felavatás  végett előállittatlk, 
a szabályszerű lólevél készen tartandó. Októ-
ber 28-án Marosvásárhelyen honvédlaktanya 
udvarán délelőtt 8 órakor; 29-én Szászrégen-
ben a városháza előtt délelőtt 8 órakor; 80 án 
Gyergyószentmíkíózon a vasúd állomásnál 9'/s 
órakor; 81-én Csíkszeredában a honvéd lak-
tanya előtt délelőtt 8 órakor. 

— A tőkekamat és járadékadó kivetése. 
Az uj törvény szerint tőkekamatadó alá tartozik: 
1. minden kölcsöntőke; 2. minden pénzbeli követe-
lés és 3. a tőkésített kamat j-a hitbizományi, csa-
ládi, egyházi és bármely más alapítványok hoza-
léka; 6. a letétek és óvadékok kamata; 6. min-
denféle  életjáradékok; 7. takarékpénztári betétek. 
Az adót a pénzügyi igazgatóságok és a bndapesti 
adótelügyelő évenként veti ki, részint bevallás alap-
ján, részint hivatalból beszerzett adatokbóL Pél-
dául a folyószámlára  vagy könyvecskére betett tő-
két nem kell bevallani, mert ennek tőkekamat adó-
ját levonja és beszolgáltatja az illető pénzintézet 
Az ingatlanra bekebelezett kölcsönöket sem kell 
bejelentene!, mert a telekkönyvi hatóság ugy a 
zálogjog bekebelezéséről, mint kitörléséről a pánz-
Ugyigazgatóságot értesiti. Minden többi adóalapot 
be kell jelenteni. 

— A beiskolázás szigorítása. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter novelláris uton szándé-
kozik a beiskolázást hatékonyabban biztosítani éa 
a nagyfokú  igazolatlan mulasztások megszünteté-
sére, avagy csak lényegesebb csökkentésére is 
elégtelennek bizonyult bírságolási eljárás helyébe 
a kihágási eljárást alkalmazni Az ide vonatkozó 
törvénytervezet a minisztériumban elkészült és a 
tervezetet tanulmányozás ás megfelelő  javaslattétel 
végett a napokban küldte le több kir. tanfel-
ügyelőhöz. 

— Szabadoktató kurzusok az állami Is-
kolában. Zichy János gróf  vallás- éa közoktatás-
ügyi miniszterhez az elmúlt évben igen sok szakok-
tatási intézmény fordnlt  azzal a kéréssel, hogy 
előadásaik oéljaira engedje át az állami iskolák 
épületében levő tantermeket Mivel ezek a kérdé-
sek igen gyakran megismétlődnek, Zichy János gróf 
rendeletet adott ki a tankerületi főigazgatóságok-
hoz, amelyben közli velük, hogy az összes állami 
iskolai épületek, a leányiskolák kivételével, áten-
gedhetek a szabadoktatás célját szolgáló tanfolya-
mok részére, ha a szabadoktatási előadások ren-
dezői Írásban kérik az igazgatóságtól. Az előadá-
sokat rendezők azonban tartoznak igazolni, hogy 
előadásaik, illetve tanfolyamaik  tervezetét az Or-
szágos Szabadoktatási Tanácsnak bemutatták, amely 
azt jóváhagyta. A rendelet szerint az igazgatónak 
jógában áll az előadásokat ellenőrizni s amennyi* 
ben azok akár a vallást, akár az erkölcsöt Bértik, 
vagy a tanítás céljaival össze nem egyeztethető 
egyéb célokat szolgálnak, az intézet helyiségeinek 
további használatát megtagadhatja. Ugy hisszük, 
hogy Csíkvármegyében e rendelkezés tárgy-
talan lesz, mivel — mint a mnlt évi példa matatta 
— itt a tanítók magok a lelkészekkel karöltve, 
kiknek legnagyobb része gondnoksági elnök is, tar-
tották és fogják  tartani továbbra is az ismeretter-
jesztő előadásokat Mindenesetre üdvös és szük-
ségszert azonban a miniszteri rendelkezés, mert az 
ismeretterjesztő előadásokkal már mások is kezde-
nek foglalkozni  az ország többi részeiben, hol nem 
egyszer esett meg, hogy az előadó egész előadá-
sát a kivándorlás dicsőítésére bazirozta. Ilyen eset 
nemcsak a faluban,  de az ország fővárosában  ia 
megtörtént 

— A tanító mint katona. A tanítók had-
kötelezettsége a véderőről szóló 1912. évi XXX. 
t-cikkel igen lényeges változást nyert, amennyiben 
ezután a közös hadseregben, vagy a honvédaégben 
egy évi önkéntességi és I I évi tartalék szolgála-
tot kell államköltségen teljesítsenek. Ez alul a kö-
telezettség alul csak abban ás esetben mentetnek 
fel,  ha oly vidékek iskoláinál, vagy intézeteinél 
működnek, ahol a tanítók sorában hiány mutatko-
zik, mely esetben az ily tanítók póttartalékba helyez-
tetnek át, — azonban ha az ok áthelyezés folytán 
megszűnik B ez igazolást nyert, egy évi rendez 
katonai szolgálatra lesznek kötelezve. Az ea évi 
önkéntesi vizsgálat alul ki van zárva az, ki vala-
mely bűntett, vagy nyereségvágyból elkövetett vét-
ség, avagy kihágás, vagy pedig a közszemérmet 
sértő vétség miatt jogerősen elitéltetett A védarő-
törvénynek a tanítókra vonatkozó rendelkezése kü-
lönösen szociális szempontokból igen fontos,  mert 
ezután minden községben lesz egy tartalékos tiszt, 
ki az rQuságot vezetni, nevelni képes katonai 
szellemben. 

— Számozott helyek' a vonatokon. Ha a 
magyar államvasutak az utazó közönség érdekében 
ugyanazt megtenné s velük együtt a többi társa-
sági vasntak is, amit a német birodalom tarillette 
közlekedő vasutakon jóleső megelégedéssel tapasz-
tal az utazó közönség, hogy t L vasúti kocsikban 
számokkal látnák el az ülő helyedet s minden 
utasnak meglenne a számozott helye, melyet más 
el nem foglalhat,  nagy hálára kötelemé vei* aa 
utazókat. Mindenki tudja, hogy a magyar vonalo-
kon mennyi kellemetlenség támad abból, amikor 
valaki a vonatban helyet foglal  s mig pár percre 
elhagyja helyét, már más telepedik oda a különö-
sen kellemetlen az ilyen helyfoglalás  olyankor, ami-
kor a vonat tultömött a egyáltalán nem tartható 
valami ideális rendnek, hogy az ember a vonaton 
a helyéért kénytelen veszekedni, vagy a drága pén-
zén kénytelen a vasúti kocsi folyósóján  óraszáinra 
ácsorogni Ez az ujitás igazán nem igényelne va-
lami nagy befektetést  és a közönség javara igen 
kedvező szolgálatot teljesítenének vaLe. 
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— As Edison Mosgósainház Csik-
•seredában folyó  hó 10-én a Vigadó-nagy-
termében kezdte meg előadásait városunkban, 
igen meglepők mutatványai s a ml a fő,  as 
embernek a saemét nem rontják, s mivel ez 
állandó lesz, reméljük, hogy méltó pártfogás-
ban is rog részesülni. Ajánljuk ugy városunk 
valamint a vidéki közönségnek is becses flgyel-

életemben nem jöttem volna arra a gondo 
latra, hogy meglátogassam szülőhelyemet, ba 
főnököm  hirtelen meg nem őrült volna.* 

.Megőrült 1« 
Nem nevezhetem másnak... mert hirtelen 

eszé'be jutott, hogy legalkalmasabb vagyok 
erdélyrészi vidékek beutazására éB ott leg-
utolsó divatjainkat, természetesen a nadrág-va amint a viaezi Kozoowgun » -••-•»- . . . v HMMIAI 

mébe. Hetenkint csak 3 előadást tart, a leg-, szoknya, » i b r o r t n és J é . h m j U közelebbi előadás szombatin és vasárnap eBte 
fog  megtartatni teljesen uj műsorral. 

— HehéaskedőJí figyelmébe.  A méh-
csalódok folyó  évi őszi és jövő évi tavaszi 
etetésére szükséges oyerscukrot az országos 
magyar méhészeti egyeBÜlet utján a méhé-
szek a m. kir. pénzügyminiszter ur engedélye 
folytán  denaturált állapotban adómentesen sze-
rezhetik be kilógramouként 81 fillér  árban. 
Ezen kedvezményre azon felhívással  figyel-
meztetjük vármegyénk méhészeit, hogy az 
etetésre szánt mézszUkségletUnket hozzánk 
lehetőleg azonnal jelentsék be, mert a beszer-
zés és Bzállitás csak 100 klgrammos zsákok-
ban történvén, csak azon esetben tehetünk 
rendelést, ba a hozzánk egyesek által bejelen-
tett szükséglet ezen mennyiséget eléri. Egy-
egy méhcsalád etetésére 5 klg. denaturált 
nyerscukor szükséglet jelentendő be. A to-
vábbiakra nézve gazdasági egyesületünk tit-
kári hivatala ad felvilágosítást.  Csíkszereda, 
1912. szeptember 1-én. Csikvánnegye gazda-
sági egyesülete, mint a vármegyei mezőgaz-
dasági bizottság. 

— Az Idegenbe távozó munkások érde-
kelnek védelme. A KoroániábBn alkalmazást ke-
reső magyar mezei maokások írdekeíoek hatható-
sabb védelme érdekében már 1909. végén kibo-
csátott belügyminiszteri körrendeletben rendelkezés 
történt az irányban, hogy m(lukasainkat figyel-
meztessék arra, hogy szerződéseik megkötése előtt 
a román munkaadóik személyisége, a tekintetbe 
jövő munkahelyek szociális és közegészségi viszo-
nyai, valamint a munkabérek és a végzendő munka 
felől  való tájékozódás céljából forduljanak  nz ot-
tani osztrák-magyar konzulátusi boz. A mult év folya-
mán magyar mnnkások egyáltalán nem fordultak 
ily irányú kérdéssel konzuli hivatalainkhoz. Bár a 
ca. éa kir. konzuli hivataloknál ritkábban fordul 
elő, hogy magyar munkások panaszt emeltek ro-
mániai munkaadók ellen, mindazonáltal a munká-
sok részéről történhető szerződésszegéseknek s az 
ebből származó, rájuk nézve csak káros következ-
mények elhárítása, de egyáltalán a kellő jogvéde-
lem nyujthatása érdekében különösen kiváuatoa és 
ajánlatos, hogy a Komániába kimenni szándékozó 
magyar időszaki munkások, még mielőtt a szerző-
dést megkötik, az illetékes cs. és kir. konziüi hi-
vatalnál tudomást szereznéuek a kívánt munka* 
helyen uralkodó viszonyokról és azok feltételeiről. 
Erre való tekintettel a belügyminiszter most kör-
rendeletben újra felhívja  valamenuyi vármegyei 
első tisztviselőjét, bogy az idegenbe távozó inagyur 
munkások érdekeinek védelmét célzó törekvést a 
maguk részéről is leghatliatósabban inozditsák elő 
s rendelkezzenek az irányban, hogy a községi jegy* 
zuk, akik első sorban tekintendők hivatottaknak 
arra, hogy a községi munkások érdekeit képvisel-
jék és támogassák, a távozni készülő munkásokat 
ne csak figyelmeztessék,  de egyúttal azok éideké-
ben az esetleg szükségesnek untat kozó megkeresé-
seket hivatalból tegyék meg s megkereséseikkel 
forduljanak  közvetlenül cs. és kir. konzulátussághoz. 

CSARNOK. 
• I U I I I B M r i M i n r . 

.Tehát igaz, megnősülsz?11 

„Olyan igaz, mint a hogy öten, pajtások, 
Itt ülünk bor mellett, válaszolt Izidor. 

„Ez voltaképpen a legközönségesebb es-
küszegés, mert te feje  voltál a mi agglegény 
körünknek és ime...* 

„Az idők változnak*, vélekedék Izidor. 
„Nem az idők... az emberek változnak*, 

vágta vissza Kázmér. 
.Igaza van", hagyták helyben a többiek. 
„Mond el legalább, hogyan történt, talán 

akadnak enyhítő körülmények.' 
A legnyomósabb, amit fel  lehet hozni: „a 

szerelem." 
Hangos nevetés szakította félbe  ezt a frázist. 
„Te és a szerelem! Te, aki a legnagyobb 

egoista vagy", gúnyolták barátai. 
„Na hát engedni fogok  és megmondom a 

valóságot. A szerelem és a hozomány... külö-
nösen a hozomány. Menyasszonyom nagyon 
gazdag és szeretem." 

.Kit ? A menyasszonyt vagy a hozományt ?" 
kfrdezte  csípősen Bzaniszló. 

Ujabb nevetés követte e szavakat. Izidor 
velők nevetett. Nem bántotta, hogy önzőnek 
híresztelték; voltaképpen minden megrögzött 
agglegény egoista, akár bevallja, akár nem. 
Irtózása a házasságtól onnan ered, hogy fél 
kényelmének megszorításától és attól, bogy 
kisebb falatok  jutnak reá, ha megnősül. 

„Tehát mond el nekünk szerelmi és hozo-
mány históriádat..,* 

„Tudjátok, hogy a Zsil völgyéből szárma-
zom. Gyermekségem óta nem voltam ezen a 
vidéken. Szüleim ezelőtt huszonöt esztendővel 
— öt éves fiu  voltam akkor — Budapestre 
költözködtek, a Zsil völgyében rokonaink nem 
voltak — mit kerestem volna ott? Attól az 
énelgésMI, hogy érettebb korunkban megte-
kintsük a házat, hol először megpillantottuk 
a napvilágot, teljesen ment voltam és soha 

semmi ellentmondás, el kell utaznom. Ment-
setek fel  attól, hogy mindent tőrül-hegyire el 
mondjak, miképp jutottam a Zsil völgyébe 
Mikor ott megérkeztem, tudakozódtam, melyik 
szállodában vehetnék fel  szobát. 

.Semelyikben* volt a válasz. „Egyikben 
sem tartja ki két óra hossza. — Budapestről 
jön?!...* .Onnan I..." „Azonnal láttam... Os-
merősnek tetszik." 

„Köves vagyok. Köves Izidor." 
.Köves Fülöp fia  ? I* 
.Szolgálatára * 
„Édes atyját nagyon jól ösmertem. Szeren-

cséltessen mpg látogatásával, Bzálljon meg 
nálam... Nevem Szlávik". 

El kellett fogadnom  ajánlatát. Szlávi dia-
dalmasan -elvitt piactéri lakására, hol felesé 
gének éB lányainak bemutatott.. Három bájos 
leánya van ; Kamilla, Janka és Toncsi.. 

Még aznap elvégeztem ügyeimet és el 
akartam utazni. 

.Maradjon még egy napig nálunk," furu 
lyázott Kamilla. 

„Szerencséltesen meg*, súgta Janka. 
„Olyan kedves volna", lehelte Toncsi. 
Maradtam rgy napig, két napig... báromig 

négyig... Elruccantam közelfi'kvő  helységekbe, 
eBte megint .otthon" voltam. 

Tetszett nekem itt, ahol elkényeztettek. 
Ötödnapra igy szólt a papa hozzám: 

„Leányaimnak százötvenezer hozományt 
adok." 

Megértettem és beleharaptam. Százötven 
ezer korona és egy szép asszony. Nem meg-
vetendő. Mindegy, melyik a három közül 
Kamillát választottam és még aznap este el 
voltam jegyezve.' 

„A szninyanadrág kártékonyaágának ujabb 
bizonyítéka. S tovább?" 

„Tovább nincs", válaszolt Izidor. Még pgy 
napig maradtam és megállapodtunk, bogy két 
hónap múlva meg lesz a házasság. *A jövő 
hónapban eljön ide a jegyesem a Bzüíeivel 
megveszik a bútorokat és mindent ami a be-
rendezéshez szükBéges; egyidejűleg megköt-
jük a közjegyzőnél a házassági szerződést. 
Tizennégy uappal utána megházasodom. Tény-
leg hibáztim-e tehát, hogy beleszerettem egy 
szép földimbe?' 

A pajtások nem válaszoltak. Ittak még egy 
pohár bort és eltávoztak. 

...Miként megbeszélték, néhány héttel ké 
sőbb Szlávi ur és családja a fővárosba  ér-
keztek. Miután különféle  üzletekben a szük-
séges holmi után kérdezősködtek, színházak-
ban voltak estelenkint, Szlávi ur igy szólt 
KöveBbez: 

„Holnap, kedves Izidor, elmegyünk a köz-
jegyzőhöz." 

Másnap a közjegyző szövegezte a szerző-
dést. Fel volt aliba véve minden bútor, ék-
szer, berendezés végül pedig a legfontosabb: 
a hozomány is. A közjegyző olvasta: 

.Szlávi Jakab leányának ötvenezer korona 
hozományt ad." 

Köves, ki eddig alig figyelt  oda, most he-
gyezte fülét. 

„Bocsánat, közjegyző ur sziveskeduék ezt 
a moudatot még egyszer elolvasni.* 

A közjegyző készségesen megfelelt  a kí-
vánságnak : 

„Szlávik Jakab leányának ötvenezer ko-
rona hozományt ad " 

.Mindig csak ötvenezret hallok I" kiáltott 
fel  kétségbeesetten Izidor. .Hiszen százötven-
ezer korona áll a szerződésben." 

.Nem... ötvenezer korona," ismétlé a köz-
jegyző. 

„Engedelmet, apa', fordult  most Izidor 
Szlávi ur felé,  .hiszen ön azt mondta, hogy 
leányainak százötvenezer korona hozományt ad. 

„Hát persze,* feleié  méltóságteljesen Szlávi. 
.Adok is... százötvenezer koronát mind a há-
romnak együttvéve.' 

Izidor elpirult a haragtól éB elszaladt. 
Szlávi ur családjával még aznap vissza-

utazott a Zsil völgyébe. 
Másnap újra együtt volt pajtásaival Izidor. 
.Mi njság a menyasszonnyal, Izidor?" 
„Nincs; adott volna százötvenezer koronát 

az öreg, de mindjárt egy negyed tucat léá-
nyát kellett volna elvennem.* 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Harmat* Magyar Általános VáltMztot Rész 
véqrttrsaaái, Budajist, heti jeleatáas a ttzsde-

fergalaarél  és pénzflaurtl. 
Budapest, 1912 uopt. 5. 

Bár a penzviszonyok alakulása a legutóbbi 
bét egész folyamán  nem volt kielégítő, a hét 
első felében  annak reményében, hogy az olasz 
török béke nemsokára létrejön, a tőzsdén ba-
rátságosabb volt a hangulat és a vezető érté-
kek elég tartott árfolyamok  mellett kerültek 
forgalomba.  Később azonban a német birodalmi 
bank státusának rosszabbodása és a berlini 
tőzsdének ezzel kapcsolatos gyengébb Irány-
zata folytán,  valamint arra való tekintettel 

hogy esetleg az Osztrák magyar bank Is kény-
telen leBz később kamatlábemelést foganato-
sítani, az árfolyamok  gyengültek, és az előző 
héttel csaknem az összes vezető értékek ala-
csonyabban zárultak. Kivételt képeztek a vas-
értékek, nevezetesen a rimamurányi vasmű 
részvények, melyek az osztrák vasipari papí-
rok r o h a m o B áremelkedésével kapcsolatban 
szintén magasabb árfolyamok  mellett voltak 
keresettek. Szénértékek közül a Salgótarjáni 
kőszénbánya részvények iránt mutatkozott mai 
napon élenkebb érdeklődés. A forgalomba  ke-
rült egyéb ipari értékek árfolyamai  csak lé-
nyegtelen változásokat szetvedtek ÓB ugy ezen 
részvények piaca, mint általában egész tőzBde 
nagyobbrészt teljeBen Uzlettelen volt. A temes-
vári szesz részvények a szeszárak csökkenése 
folytán  nagyobb kinólat tárgyát képezték, és 
árfolyamuk  az előző héthez viszonyítva jóval 
alacsonyabb. 

Közlekedési papírok közül közúti és városi 
részvények, főleg  utóbbiak átmenetileg kere-
settek voltak, éb ugyancsak átmenetileg ér-
deklődés mutatkozott a déli vaBpálya részvé-
nyek iránt. A hajózási papírok: Adria és At-
lantica részvények emelkedő árfolyamok  mel-
lett képezték forgalom  tárgyát. 

A sorsjegypiac változatlan, mig a jára-
dék és befektetési  értékek piaca továbbra is 
gyenge volt. 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda város közbirtokossága ré-

széről hözhirré tesszük, hogy nevezett 
birtokosságnak tulajdonát képezd és a 
csiktaploczai és zsögödi határban levő erdő-
területén a folyó  év tavaszán a szél által 
ledöntött fák  még pedig: Kurtafeje  nevű 
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. 2—2 

Cslbl Károly, 
birt. jegyző. 

pincehelyiség sltotak: 
Bővebbet Wínzám MiklÓB, a Csik-
megyei Székelybank könyvelőjénél. — 

Szám 1884—1012. 1—2 
ki. 
Pályázati hirdetmény. 

öyergyóbékás községben újonnan 
rendszeresített éB 1000 korona évi fize-
téssel javadalmazott községi írnoki ál-
lásra pályázatot hirdetek s felhívom  pá-
lyázni kívánókat, hogy képesítésüket 
és eddigi alkalmaztatásukat igazoló ok-
mányokkal felszerelt  pályázati kérvé-
nyeiket folyó  évi szeptember hó 
25-ig hozzám nyújtsák be. 

Oyergyótölgyes, 1912. szeptember 
4-én. 

Veress Lajos, 
főszolgabíró. 

Jó házból való Izraelita tanulók teljes 
ellátásra felvétetnek,  vzv. Déutsch 
Móniénál, Brassó, Fekete-utca 10. 

Szám 9 0 0 0 - 1 9 1 2 . 

Ifi-  Hajnőd József, 
birt. elnök. 

3 Hirdetmény. 
Eladó Csiksomlyón pormentes helyen 

egy két holdas belsőség, a ra j ta levő 
erős alkotású folyósával  és kettős száraz 
pincével ellátott 7 lakrészes kőházzal, 
amely ly el szemben szintén az udvaron egy 
erős és akkora kőház van, hogy cse-
kély átalakítással é s 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 épitési viszonyokkal 
s z e n t e n jutáuyos ár, kedvező alkalom. 

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

<il'>U'<U>>U<W>l|>M[A||.MI> <H< »llÁll< »11. Ml. Sll. ,)!' >11-

Elit brmál tlttrclKttliil HIMattita liltí 

W a l w - M I Ti 6,1 y - u _ s z . a . 
£1 vállal villany világítási felszereléseket  gyárak 
részérő, fQrénzgyárak,  mezőgazdasági üzemek 
stb. szakszern kivitelben. Szobatávlrdák, tele-
fonok,  villámhárítók felállítását,  valamint ré-
giek kijavítását pontosan és jutányosán. Min-
denféle  szerelési anyagok, Izzólámpák, világító-
testek zseblámpák. — Accomnlatorok kisebb 
világítási és gyuitás céljára, csakis a legjobbak. 
Fennálló villámhárítókat jól bevált azemánrok-
kal vizsgálok meg és as esetlege* hibákat 
2—10 azonnal kijavítom. 

••m /nwHvn, -nv -ŢŢKXU -iV/iu/n» 'ITS/M̂ MVII 

tlkvi. 

Hirfletiény m o i i á s . 
Csiklaplocza község tlkvi átalakítási 

és ezzel kapcsolatos tlkvi helyesbítés 
ügyben az 1893. évi 24366. I M. sz. 
rendelet 112 § ának megfelelő  7635 — 
1912. tlkvi szám alatt kibocsátott hir-
detményt a Nagym. m. kir. igazságügy-
miniszter urnák 38120—1912 I. M. VIII. 
számú rendelete alapján visszavouom. 
A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 

Csíkszereda, 1912. évi szeptember 
Itó 3 ik napján. 

Dr. Szabó bajos, s. k. 
kir. törv. bíró. 

A kiadvány hiteléül: 
Rozina, kir. ilkvvezető. 

A nagyérdemű közönség be-
cses tudomására h o z o m , hogy 
folyó  évi október hó 1-én 
Gyergyószentmildóson a Merza- és 
Bocsánczi-féle  házban, vezetésem 
alatt a l e g j o b b készültséggel 

„ A N G O L . URI S Z A B Ó S Á G " 
cég nyílik meg, mely abban a 
helyzetben lesz, hogy a legma-
gasabb igényeinek megfeleljen. 
A nagyérdemű közönség szíves 
pártolását kérve vagyok. Kitűnő 
tisztelettel Tfppr  J J j j ţ férft  szabó. 

r * J E a P U C X . 

vegytisztítás. 
Női és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj, degenyeg, szurok, tenta, zsír, 
rozsda, kávé stb. foltok  vegytisz-
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan tel jesí tek. Áldozatot é s 
fáradságot  nem kímélve e szak-
mába tej jesen kiképeztem maga-
mat. Szíves pártfogásukat  kéri 

< h U i T I U M i 
férfi  szabó és vegy tiszti tó, Csíkszereda, 

Rákóczi-utca l6.Bsám. 17—28 
3 q q q q c 2 
T T T T T W 

E l a d ó . Egy hálószoba és konyha be-
rendezés, ebédifi  és heverődlváay. 
Hol ? — Megmondja a kiadóhivatal. 

Flaitá k e t belsőnek való «etek. L i a u u a vasut mellett, a Hargita-
utcában, Darvas Sándorral 
szemben. — Értekezni lehet: 

Oav. D á v i d I a t v á n n é n á l , 
Csíkszeredában, Rákóezivtea. 
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Szám 8 8 9 - 1 0 1 2 
kj . 

Hirdetmény. 
Madéfalva  község tulajdonát képező 

vadászati jog 1912. évi szeptember hó 
20-án délelőtt 8 órakor a községházá-
nál 3 egymás után következő évre 
bérbe adatik. 

Madéfalváo,  1912. szeptember 3-án. 
KArddy Antal, Székely IHlklós, 

k. jegyző. k. bíró. 
Ml-1912. vgrb. sz. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíró-
ságnak 1911 évi 2060— 1. számú végzésé kö-
vetkeztében Ineze István mérnök képv. dr 
Nagy Jenő Ügyvéd állal 49 korona 60 fillér 
B jár. erejéig 1912. évi julius hó 22-én fo-
ganatosított kielegitéBÍ végrehajtás utján le-
és fellllfoglalt  éa 700 koronára becsUlt kö-
vetkező ingóságok, u. m.: deszkák, faragott-
fák,  széna éa egyéb ingóságok nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmárloni kir. já-
rásbíróság 1912-ik évi V. 2G9/5 számú vég-
zése folytán  49 korona 60 fillér  tőkekövetelés, 
éa eddig ösazesen 22 korona 6 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig, Csikbánk-
falva  községben végrehajtást szenvedő lakásán 
leendő megtartására 1912. évi szept. hó I8-ik 
napjának d. e. B órá ja határidőül kitUzetik és 
ahhoz a venni Bzándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. 
§ ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
ia el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő iogóaágo-
kat mások is lo- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §. értelmében ezek 
javára ÍB elrendeltetik. 

Kelt Cslkszentmárton, 1912. évi szeptember 
4-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. bír. végrehajtó. 

Szám 590-1912. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. ic. 102. §-a értelmében ezennel közbirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 774. Bzámu végzése következ-
tében dr. Szántó Samu ügyvéd által képvi-
selt Arany Győzöné budapesti lakos javára 
800 kor. s jár. erejéig 1912. évi juliua hó 
1-én foganatosított  kielégitéai végrehajtás 
utján le- éB felUlfoglalt  és 3000 korona be-
csült következő ingóságok, u. m.: zongora, ló 
Btb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság* fenti  számú végzéae folytán,  300 kor. 
tókeköveteléa ennek 1912. évi április bó 15. 
napjától járó 6•/, kamatai, '/,°/o váltódij és 
eddig összesen 69 kor. 40 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig, végre-
hajtást szenvedő lakásán Csíkszeredában le-
endő megtartására 1912. évi szeptember 
bó 19-ik napjának délutáni 6 órá ja ba-
táridőül kitUzetik és ahhoz a venni szándéko-
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
liogy nz érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
tc. 107. és 1IM. §-ai értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyibeu az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 

•m. 1881. évi LX. tc. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

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

Keresztes Gyula, 
kir. blr. végrehajtó. 

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

Nagymihály Sándor, 30-
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Szám 568—1912. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teBzi, bogy a csikBzentmártoni kir. já-
rásbíróságnak 1911. évi Sp. 704—4. ezámu 
végzéae következtében dr. Nagy Jenő csik-
Bzentmártoni ügyvéd által által képviselt Jan-
CBÓ P. Lajos kézdivásárhelyi kereskedő javára 
272 korona s jár. erejéig 1912. évi juliu9 hó 
7-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján le- és felUlfoglalt  és 800 kor. becsült kö-
vetkező Ingóságok u. m., biknborju és lovak 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikazentmártoni kir. 
járásbíróság 1912-ik évi V. 301 — 1. sz. vég-
zése folytán  272 kor. tőkekövetelés ennek éa 
pedig 371 kor. 49 fillérnek  1910. január hó 
1-től 100 koronának 1911. évi november hó 
5. napjától járó 5°/, kamatai, ''."/o váltódij 
éa oddig összesen 136 kor. 80 H lérben bír.'ii-
lag már megállapított költségek erejéig, ka-
Bzonjakabfalva  községben végrehajtást szen-
vedő lakásán leendő megtartására 1912. evi 
szeptember hó 21-ik napjának délutáni 
2 órája határidőül kitUzetik ÓB ahhoz a venni 
Bzándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is fognak  adatni. 

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

Kelt CsikBzentmárton 1912. évi szeptember 
hó 7. napján. Ambrus Lajos, 

blr. liir. végrehajtó. 
Szám 7 7 0 8 - 1 9 1 2 . 

ai. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

A kereskedelemügyi minisztérium 
folyó  évi 23553. szám alatt kelt rehde 
lete folytán,  az állami segélyben épülő, 
Gyergyószentmíklós—békási töryényha-
tósági közút, 22—26 km. szakaszán 
építendő 46. és 51. számú 4 m. nyí-
lású boltozott hidak építésének bizto-
sítása céljából, 1912. év szeptember 
hó 21. napjának d. e 11 órája hi-
vatal helyiségemben tartandó zárt aján-
lati versenytárgyalást hirdetek. 

Ajánlat tehető mindkét hiduak, ugy 
kőből, mint az egész hídnak vusbetétes 
beton szerkezettel leendő felépítésére. 

A vonatkozó műszaki művelet, a 
csíkszeredai államépitészeti hivatalnál, 
a hivatalos órák alatt megtekinthető ; 
ugyanott az ajánlati költségvetések 
ivenkint 50 fillérért,  az ajáDlati minta 
pedig díjtalanul megszerezhető. Azok 
az ajánlattevők, akik a munkálat telje-
sítésére törvényes képesítéssel nem 
bírnak, tartoznak már ajánlatukban ké-
pesítéssel bíró megbízottat megnevezni 
és annak képesítését igazolni. Oly pá-
lyázók, kik a kereskedelemügyi minisz-
térium, illetőleg a csíkszeredai állam-
épitészeti hivatal felügyelete  alatt mun-
kálatot még nem teljesítettek, tartoz-
nak szállító képességüket és megbíz-
hatóságukat az illetékes kereskedelmi 
és iparkamara bizonylatával igazolni. 

A veraenyezDÍ óhajtók felhivatnak, 
hogy fentebbi  munkálatok végrehajtá-
sánál elvállalására vonatkozó zárt aján-
latukat, az ajánlati költségvetéssel 
együtt, a kitűzött nap d. e. 10 órájáig 
az alispáni hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  nem fognak  vé-
tetni. 

Az ajánlathoz, az ajánlati költség 
összeg 50/0-ának megfelelő  bánatpénz-
nek, az állampénztárnál, adóhivatalok, 
vámhivatalok, sóhivatalok stb. történt 
letételét igazoló pénztári nyugta csato 
landó. 

Csíkszereda, 1912. évi szeptember 
hó 3-áo. 

Fejér Sándor, 
altepáu. 

V I D O R É S T Á R S A ( S Ő Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I M 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 fűrészpor 
á l l a n d ó a n . J c a p l i a t ó . 46—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-

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

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajoa-utoa 48. szám alatt nagy épitési anyagraktár t rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagút jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségU. Glpst Btaka-
tur és Bzobrász. Nad fűzve  stakaturokra éa egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarít bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez éa kaucsuk-aszfalt  nedvea falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyU és tartós. Teljea födéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarlkák betonból '80-100, 120, 1-50—2 00—3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését ia elvállalom sűlyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek inagas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  szinben, betoncsövek, hidak éa átereszek készítése. Beton- és mükölépcsök, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és ststfiváluk  min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talpazatok csinoa kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kémény- éa fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, grauit-terasso beton Btb. bur-
kolatok készítése stb. Btb. 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, Gsikszereda. 
35-52 

Üzlet megnyitási jelentés. 
Vun 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, lükben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
teuti üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — CégUnkct a n. é. 
közönség szives 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  azou üzletek, — 
amelyekben „SINGEK" 
varrógépek árusittatnak 
Qépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, hogy megfelelő 
helyen vásároltassanak. 

F i g y e l m e a t e t ó a : Az összes 
más Üzletek által „SINGEK" 
náv ulutt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetitek utáu készültek, ame-
lyek ujabb csuládl gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
mcszso elmaradnak. 3-52 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOBEttŐRE BERENDEZETT HANQBZERGYÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
cs. és kir. udvari szállító, színházak, zeuedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, ll.t Lánchld-u. 5. Gyár: ÖntAház-u. 2. 

Ajánlja a saját gyárában készült húros, vooós, fuvó  és Utó 
hangszereit és azok alkatrészeit, Qutnttiszta húrokat. 

Hegedűk 3, 4, 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelés 
szerint. — Tárogató röpafából,  uj ezüst billentyűvel ós Is-
kólával 30 forinttól  feljebb.  — Hármon'kák legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 250, 3, 4, 5 frttól  feljebb.  Különle-
gesség acélhaagu hangverseny hartnouikák, saját minták. 
8TOWAS8EB a hangfokoso  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedű vagy gordouka jobb, ernsebb és lá-
gyubb hangot nyer (biztos siker) hegedűbe javítással 4 írt. 
Harmónium világhírű legjobb gyártmány 65 frttól  feljebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljes felsse-
relése előnyt)* feltet  ölek mellett, jutáuyos árban, elismert 
kitűnő minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

Magyarorsság legnagyobb vonós és fúvós  hangsserek gyára általánosan a legszolidabb kiszól-
í t gálásról elismerve. — Arj egysek kívánatra Ingyen és bérmentve. —20 



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

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

I A MESTERDALNOK. 
Cipőm szép és tökéletes, 
Ucnne járni élvttwston. 
Mert lia cipőt szegzek, varrok, 
Rajt' vnn 

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

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálás 1 Legolcsóbb irak 1 
20-50 

KAUCSUK SAROK. 

TTT\ f  IJTI Ha ön súlyt helyez egészségére, 
11 U A lyl I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
I M ţ [ | | J Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jó ét vágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F ó r a k t é » C s ü v á i m e g - y e r é s z é r e : 

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

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

(15) 34-52 

»11» <11/ »11/ »11/ »11/ SIV »11» Mi/ ̂ li/ »U/ Sll» Ml/ \ll/ \li/ Ijl/kll/MMSu/ »11/ »11/ »11/ »11/ »H/W »11» »11» »11/ »U«""X' 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

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

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

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS (SRAMAFONOK-
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a leyjutá-
nyosabb árért  e*zk6z!6k,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

»ti, 
»n> »ii/»ii« »n»' 

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 

'>11» vii» ui» >ii» w» »ii/ víz »)j, »u/ kii / Mi»1 »ii»! »ii/ »ii/ »ii» »it» »ii» »ii» »ii» »ií» »ii» »>1» »ii» <ii> »ii» »11» »ii» »11» 

a Effl 

Vnn szerencsém n nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszei int a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmáim vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalóin én ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellett pontosau elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyaâgu 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül n n. é. közönség szives figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, hogy A kocsik, valamint 
minden e szakba vágA muukák javítását el-
vállalom. Magntnot a mélyeo tisztelt közön-
ség jóindululatu pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

25-26 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál I 

Rnlocnh Piúffufle  kézimunka üzlete, rövid-, szövött és 
DUlCotU r i lgjpa kötött áruk, Brassó, KoloBtor-utca 29. 
Az njévi idényre megérkezett gyönyörii szép választékban, milieu, futó,  diváupánia 

és gobelin képek. 
Nagy ruktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimuuka szövetek, sely-

mek, gyapju és gyapott fonalakban. 
Dus valnszték férl'i,  női és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nndrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet miutákkal készségeseu szolgál. 43—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

pi. 

1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgyközönség szives tudomására 

hozni, hogy személyzetem 3 elsőrendűi bécsi diszitinó és 
kézilánnyal szaporítottam-

Abba a szerencsés helyzetbe vagyok, hogy 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. hölgyközönség szives pártfogását  kérve, maradok 

kiváló tisztelettel 

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

Jó családból tanuló leányok felvétetnek. 
6-7 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan essköBőltetnek. 
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Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

PortlaQd-cţnKQtgyâr Kügl*r és Társai, BraSSó. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, fm™-.̂ ,,. 




