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Románia aspirációi. 
A vége felé  közeledő balkáni h i 

boTuval mindinkább előtérbe nyomul a 
furfangos  diplomácia és a küszöbön álló 
osztozkodás. Mert hiszen kezdetben tisz-
tában voltunk azzal, hogy mily kicsinyes 
hatalmi vágyak adták a fegyvert  Bul-
gária és társai kezébe. Ma már a világ 
bódító ozmán birodalom utolsó óráit éli. 
A szövetségesek elérték céljukat, ha 
csak a török oroszlán utolsó perceiben 
erőre  nem kap s szét nem veri a már 
lakmározó hiénákat. Ezzel kapcsolatban 
fantasztikus  híreket olvasunk a Buda 
pesti Hírlap hasábjain Romáuia erdélyi 
aspirációiról. A birt tekintettel előkelő 
forrására,  az alábbiakban közreadjuk, 
bár kissé hihetetlenül hangzik. 

Sajnos, — mondják a románok a 
hivatalos Románia is a nagyhatalmak 
tanácsára hallgatott s most kelepcébe 
került, mert a megnövekedó Bulgáriát 
nem láihatja szívesen szomszédságában. 
Amikor Bulgária meiész vállalkozása 
még csak kalandnak lünt föl,  Románia 
még fölényes  helyzetben érezto magát 
a nagyhatalmak árnyékábaD, de most, 
amikor a kaland sikereket i^ér, becsa-
pottnak kell éreznie magát. 

Területszerzésre van kilátásuk a 
harcban álló államoknak ? Akkor az 
osztozkodásnál a nagyhatalmak Romi 
niáról sem feledkezhetnek  meg, már 
csak azért sem, mert okos tanácsukra 
hallgatva csendben maradt 1 Csak nagy 
baj az, mondják, hogy délfelé  már 
nem terjeszkedbetik Románia a bul-
gárok miatt sem, hiszen a mai román 
Dobrudzsa fölött  is mindig ott függ  a 
bulgárok Damoklesz kardja. A megerő-
södő balkáni szláv államok miatt pedig, 

még csak nem is gondolhat Románia 
a szintén szláv Oroszországbi kebele-
zett Beszarábia visszaszerzésére s igy 
csak egyetlen ut áll Románia előtt... 
de ez meg a jelenlegi szövetséges ér-
dekeibe ütközik. 

Es itt elérkeztünk arra a pontra, 
ahonnan mi magyarok bizonyos megle-
petésre lehetünk elkészülve. 

Romániában kormányváltozás állott 
bo rövidesen — a Biikán-háboru kitö-
rése ulán, aminek legalább is egyik 
oka, de lehet egyedüli is, hogy u ro-
mánok a liáboru előtti kötésekkel niu-
csenek, nem lehetnek megelegedve. 

Figyeljük csak meg a román sajtó 
hangulatát I Lehetetlen észre nem ven-
nünk az ju , hogy minden roman leiké-
kében ott forr  a vágy hasznot liumia 
a megváltozott viszonyok közepette. 
Elérkezettnek látják az alkalmas pilla-
natot, milyent egy század iegfölebb 
egyet-kettőt nyiyt (idézet a román la-
pokból) s amely ket elhalasztani gyá-
vaság egy nemzetre nézve. 

Fokozott mértékben indult már meg 
az izgatás az alkalmas pillanat kiak-
názása érdekében és ez az izgatás 
már kezd tulcsapni Románia határain 
is, mint a hazai oláh Bajtó magatarlá 
s&ból is észre kellene vennünk. Ma 
még nem beszélnek nyíltan s csak any-
nyit mondanak, hogy a románoknak nem 
zeti aspirációja nem a Balkánon van, 
hanem másutt. 

Nekik is van egy Macedóniájuk, 
— mondják és írják — de az nem a 
Balkánon fekszik.  Bulgáriát megaka 
dályozni sikerei kiaknázásában, — ir 
j k Bukarestből az aradi Románulnak, 
— őrültség volna Románia részéről, 
hiszen összemorzsolnak a Bzláv álla-

mok, mig elleiben azok luihatós segít-
ségére is számíthatnak, ha más irány-
ban kívánja nemzeti birtokát kikerekí-
teni — a románok Macedóniájával. 

Romáuia kikerekitése tehát csakis 
egyetlen irányban lehetséges s ez a 
kikerekités életkérdése Romániának. Ha 
Erdélyt nem kapja meg most Románia, 
akkor lételet is feludta,  már pedig az 
erős Romániára Európáuak is szük-
sége van. 

A Duna mentén való mozgósítástól 
eltiltottak a hatalmak Romániát s a 
hadgyakorlatot is a magyar hutai- fele 
terültek Bulgaria uicguyugtatusáru. íme 
ti hát, a sors ujjmutatasa is egyeueseu 
rámutatott, hogy merre leié vuu Ro 
mániának keresm valója, merre van a 
r o m á j Muoedouiit. Amilyen védtelen volt 
Törökország Buigaría felöl,  unnyira, sót 
még jobbau vedteleu Magyarország a 
diploumciui szövetsog loiyuu Rjuiauia 
felöl.  Hd pegig egyszer a romau had-
sereg átkelt a vedteleu magyar határon 
s ott van a négy milliónyi magyaror-
szági románság tengeriben : akkor majd 
u bevégzett tények előtt éppen ugy 
meg fog  hajolni Európa, uiiac a bulgá-
rok kai szemben meg kell hajolnia. 

Hogy mit rejt a jövö uiagabau, még 
a híres európai diplomácia elótt is mely 
titok, mert lam, a fantasztikus  kalan-
dok sem mindig olyan lemosolyogui va-
lók, azért jobb, ha minden eshetőségre 
előre készülüuk, nehogy Erdély Mace-
donia sorsara jusson ! 

S Z E R B I A . 
Szerbia velüuk szomszédos.és tőlüuk 

csak u Duua választja el. Az erdőkkel 
borított hegyes-halmos ország, amelynek 

három milliónyi lakossága nagyobbára 
csak állattenyésztéssel foglalkozik,  szinte 
igen régi múltra tekinthet vissza. Va-
lamikor a rómaiaké volt s a népvándor-
lás idején, tehAt kereken ezerkétszáz 
évvel vándoroltak csak be a szerbek. 
Eleinte alávetették magukat a görög 
császárok fenliatóságának,  később azon-
ban függetlenítették  magukat. 

Legnagyobb kiterjedésű volt az or-
szág Dusán cárjuk idején, majdnem hat-
száz évvel ezelőtt, de éppen amikor leg-
javában virágzott, támadták meg a Kis-
Azsiából hozzáuk átjött törökök. Már 
1459 ben teljesen el is veszett, mert 
még Magyarország sem tudta megmen-
teni, dacára unnak, hogy igen sokszor 
véres csatákat vívott érettük. 

A mult század első éveiben azután 
Karagyorgye majd Obrenovics Miklós 
vezetése alatt a török uralom ellen fel-
lázadtak s végül is Törökország kény-
telen volt 1830 ban függetlenségüket  el 
is ismerni. Ez időtől kezdve sem volt 
béke az országban. A határon folyton 
c ie lepa téka t folytattak  a törökkel, Bőt 
188j -ben a bulgárokkal is kikezdtek, 
akkor azonbjn csunyáu kikaptak, ugy, 
liogy csuk mi tudtuk megakadályozni 
területek egy rószének elvesztését. A 
nyughatatlan ország 1903 ban még ki-
rályát ÍJ megülte, sót uégy év előtt, 
amikor Boszniát végleg birtokunkba vet-
tük, még majdnem velUuk is kikezdtek. 
Amikor azután b látták, hogy vágyaikat 
igy sem érhetik el, lázasan kezdtek 
fegyverkezui  s most, amikor Törökor-
szágot minden oldalról veszedelem fe-
nyegette, ők is hadba szállottak. A ha-
tárra küldött szerb badserag másfél-
százezerre becsülhető. Ennek egy részét 
átküldték Bulgáriába, mert a szerbek 

A „ c s í k i l a p o k " t A r c A j a . 

TENGER  KINCSEM... 
Tenger  kincsem hogyha volna nékem 
Neked  adnám  édes  Üdvösségem 
Lennék szegényül  megelégedett 
Bírhatnálak  egészen tégedet. 

Elosztanám  én a kincsek  gyöngyét 
És ami volna megmaradva  még 
Hajadba  tűzném  nászajándokul 
Igy  álmodnék  őrök  boldogságra!. 

Szegény  vagyok  nincsen semmim nékem 
Árnyékodat  nézem hófehéren 
Halovány  az arcom mint betegnek 
Nemsokára  akit  eltemetnek. 

Nyomodba'  járok  mégis untalan 
Koldusként  árván és boldogtalan 
Hint  sírból  feljött  túlvilági  lény 
Óh nem leszel  te soha az enyém. 

Mátrai Fereno Béla. 

Valamikor  réges régen, 
Egy éjszaka sok köny hullott. 
Mikor  aza szőke  kislány 
Érotted  még airni tudott. 
Mintha  azon az egy éjjen 
Minden  könnye elhullt  volna 
Csak  mosolyog keserűen, 
Nem  sirat már soha ! soha ! 

Megtiltotta,  hogy előtte 
Még  a neved  se ejtsem ki, 
Hej,  pedig  a név oly kedves, 
Felejthellen  volt  őneki. 
Hibáidat  mentegetve. 
Éltettem  a remenyt benne. 
Amíg  újra visszatértél 
S föltámadt  a lelke  fele. 

Nos,  mit mondjak  ? hiszen tudod 
Futó  álom volt  az egész, 
Tiltott  fák  gyümölcsét  szeded 
Mig  előle  gyáván kitérsz. 
Rangkórság  is bánt, na lám csak — 
S'  hogyha bajod  csak az volna ? 
A mi családunknak  kettős 
Predicatumhoz  van joga. 

Tűz  égje meg ku'yabőrét, 
Az országos levéltárban, 
Ha  vagyon szállt  vón ránk  véle, 
Lennének majd  sokan lázban. 
Az, a lekicsinyelt  senki — 
Oly electró  mágnes volna, 
Kihez,  sok, sok férü  szive, 
A tied  is — hozzá forrna. 

Sxfktlţf  Albertné. 

fiaaisti  v a k i e t é . 
I r ta : K é m e n e s Antn l . 

Egy kitűnő ötletem támadt, — szélt Ele-
mér Pali barátjához. Te, én és Jőzsi a szü-
reti vakáció alkalmával egy kis ne busulyra 
térjünk vissza szerelteinkhez. Az igaz, hogy 
öregeink ráncbaszedték eddig homlokukat 
amiért össze-vissza intettek, réttak bennünket. 

De csak azért is vessünk egy időre fátyolt 
a studiumokra S éljünk jói, ba mindjárt egy 
alapos dorgatorium áráu is. Különben még si-
keres mentegetőzésre is vau kilátásunk. Hisz 
nem hiába tanultuk a szónoklás mesterségé-
ből, a meggyőzés, rábeszélés művészetet, bogy 
ki ne tegyünk most magunkért. 

Pénzünk mindössze fillér,  ami kevés biz-
tató 70 km. hosszú útra, de lent a Szent-
háromság s a mi kis háromságunkat haza 
vezérli valami csodálatos képpeu. 

— Terved mesés lileruér I — duplázott rá 
Pali. Tudja Isten hogyan, de ellogott a hon-
vágy engem is azóta, hogy Elvirától — tudod 
azt az edes illatos violaszín levelet megkap-
tam... Ejţek a vágytól, hogy ót láthassam... 

— Eugetn is valami hasonló vágy vonz 
haza — egészítette ki a megbeszélést Józsi. 

Éppen halottak emléke vigiiiqja volt, mi-
kor az emlekezetes vakációt kikapta a három 
jő pajtás. 8 igy zimankós télre hajló időre 
esett a műutazáB. 

Levélhullás után volt a természet. — Ez 
azonban a színes álmok hőseit nem riasztotta 
vissza. , 

Az Ur 1884-ik esztendeje októberének 31-én 
délután útra kelt a lelkes társaság CsikBom-
lyóról. Els i állomásuk a kiindulótól 10 km.-re 
esett, hol a 26 filléren  is túladtak, mert a 
farkasok  elleni védelemre töltényeket szerez-
tek be. — 

Ami ezután következett, az nem volt egyéb 
m. kir. deákhasgyakorlatnál.,. 

Adomázás és a szines álmok szövögetése 
közepett jutottak el Elemérék éji 12 óra kö-
rül Csikszentdomokosra. 

A lakók már nyugovóra tértek. Siri csend 
uralta a községet, melyet csak a bakter idő-
jelzése szakított félbe  idóközönkint. A kis 
társaság lehangolt volt, mert a fakó  és a 
szürke már-már felmoudta  a szolgálatot. — 
Uoottau cél nélkül ámulyogtak az utcán Ele-
mérek, miközben a. falu  félreeső  zugából tör-
ténetesen egy kunyhó lámpafénye  verődött 
szemünkbe. 

— Soha igy nem szomjúhoztam a vilá-
gosságot — szólt emelkedett hangon Elemér. 

— Jerüuk! — folytatta,  keressük fel  a 
liáz lakóit, bizonyára könyörülnek rajtunk. 

Józsiék követték a megadást kevésbbé türó 
Elemért s betértek a székely házba. 

— Adjon Isten jó estét — köszöntött be 
elsőnek Elemér. 

— Adjon Isten édes Ram — fogadta  öröm-
teli hangon az öreg nénike ki Elemér képé-
ben régen távollevő lakatos tanuló fiára  ismert 

8 csókjaival halmazta el őt. 
— Nem én vagyok a néni tla — igazította 

helyre a tévedést Elemér. 
Mire könuybelábbadt szemekkel panaszolta 

el a nénike régen Amerikába vetődött fia  Bor-
sát, kit aznap estére családi ünnepélyre szív-
szorongva várt haza. 

~ Mi csupán szállásért jöttünk néni lelkem, 
folytatta  Elemér. 

— Istené a szállás lelkeim. Ha nem ve-
szik rossz néven kérdésemet honnan jönnek az 
urftk? 

— Somlyóról a gimnáziumból válaszolt 
Elemér. 

HEBNÖK1 IRODA Más Jenő oki. bányamérnök 
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ott a bulgárokkal együtt fognak  küz 
deni. 

Aa előcs&tározások már megkezdőd 
tek. Uaga a szerb király és a hercegek 
is fenn  vannak a táborban, azonban, 
bogy as igen képzett török haderővel 
sikerrel küzdjenek meg, as kissé való 
szinQtlen. 

Természetesen már as elsó hírek is 
nagy győzelemről számoltak be. A Szer-
biából érkezett táviratok, mind véres, 
de dicsőséges ütközetekről szólnak. Ezt 
rögtön megérjük, ha meggondoljuk, 
hogy a győzelem lelkesitóleg, a vereség 
pedig csOggesztőleg hat. Ha tehát a 
szerbek bevallanák mindjárt az elsó ve-
reségeket is, akkor hemoaak az ország-
ban lohadna le a háborús láz, hanem 
még talán a küzdő hadseregben is meg-
lazulna a fegyelem.  Ez különben igy 
van, azért tehát a csatákról szóló híre-
ket sohasem szabad készpénznek venni. 
Legjobban agy tájékozódhatunk az ellen 
séges hadállásokról, ha azt kisérjük 
figyelemmel,  hogy hol voltait ütközetek, 
mert ugyebár, ha a török nyomul előre 
győzedelmesen, akkor a csatatér szín 
helye lassanként átterelődik Szerbiába, 
vagy Bulgáriába, ellenesetben pedig 
ezeknek hadseregei jutnak mindig kö-
zelebb Konstantinápolyhoz. 

Kíváncsian lessQk mi is a népek 
nagy csatájának eredményét, mert nem 
közömbös reánk nézve sem, hogy déli 
szomszédaink közül melyik kerekedik 
felül.  Ami kereskedelmünk és iparunk 
a Balkánon talál piacat és abban a pil-
lanatban, amelyben ott érdekeink ellen 
fordul  a hadiszerencse, ezt mi itthon 
súlyosan megérezzük. 

IMETS F. JÁKÓ. 

Alig két hete balt meg Imets F. Jákó apát-
kanonok, a székelységnek e kitűnő harcosa 
Nem lesz talán érdektelen megyénk BZÜlötté-
nek és lapunk egyik alapitójának munkás és 
eredményes életével behatóbban foglalkozni 

Imets F. Jákó született Tusnád községben 
1837. november 12-én Nagy Imets János és 
feleBége  szili. Kovács Katalin neme lófó  szé-
kely szillóktól. Szülői a gyermeket tusnádi Ko-
vái» Miklós erdélyi püspöknek 1843-ikí láto-
gatása alkalmával, mint rokonok bemutatták, 
a kegyes főpásztor  meghagyta nekik, hogy a 
jó kinézésű ifjút  vigyék fel  B csiksomlyói gim-
názium és szemináriumba az ő költségén. Itt 

kezdte meg a jó reményű ifjú  a tanulói pá-
lyát, amelyet kitttnó eredményei folytatott  ugy 
a csiksomlyói mint késóbb a síékelyudvarhelyi 
gimnáziumban. 

1856-ban szlllói óhaját és saját lelke au-
galatát követve felvétette  magát a gyulafe-
hérvári pap neveidébe. Itt betegeskedése da-
cára oly Bikeresen tanult, hogy pUspöke a 
budapesti központi papneveldébe küldötte ta-
nulmányai folytatása  végett, abol irodalmi éle-
tünkben is jelentékeny szerepet játszó magyar 
irodalmi iskolának elébb könyvtárnoka, majd 
két éven át jegyzője volt; innen kapott ihle-
tet a nemesen gondolkozo, haznfiasan  feltö-
rekvő ifjú  kéeőbb kifejtett  irodalmi működé-
sére. Tanulótár.íai, kikkel a baráti összekötte-
tést mindig melegen ápolta, nagyon szerették 
u oyiltkrblü, tiszta jellemű székely ifjút. 

1861-ben julius 28-án Esztergomban szen-
telte fel  a nagy Szcitovszky János biliornok — 
hercegprímás pappá s ugyan ezen év augusztus 
25 én mutatta be a Mindenhatónak az első mi-
sét a tusnádi nnyatemplombau. Iinetrfet  pUs-
pöke a gyulafehérvári  főgimnázium  tanárává 
és székesegyházi káplánná nevezte kl. 

A tanári pályát érző szivet, szilárd akara-
tot, erős meggyőződést és elfogulatlan  Ítélő-
képességet vitt magával, miut egyházi Bzónok-
nak ia nyílt elég alkalma, hogy szorgalmát, 
buzgalmát és nem közönséges tehetségét ér-
vényesítse. Később a marosportusi curáliával 
bizták meg s jóllehet ezen két hivatalból ki-
folyólag  neki Bok dolga volt, mégis szorgal-
masan tanulta a francia,  német és oláh nyel-
vet. Tettvágyát ez sem elégítette ki. Derék 
igazgatója Veszely Károly buzdítására irodalmi 
működéshez fogott. 

Mindjárt az első hónapokban megjelentek 
tőle n „Gyulafehérvári  füzetekében  .A szé-
kely nemzet eredete*, a székely és lófó  név 
eredete c. terjedelmesebb értekezések, melyek 
a szaktudások közt méltó feltűnést  kellettek 
s melyekről a lapok is elismerőleg nyilatkoz-
tak. Gyakran irt egyes lapokban a székelyek-
ről s különösen a székelyek kivándorlásáról. 
.A székelyek s eţy régi baj" címen füzeteket 
adott ki. Az idők tanúja (<i Magyar Állam) 
Magyarsajtó, Alföld,  Kolozsvári Közlöny, Egy-
házi és iskolai heti lap mind BzíveBen közöl-
ték a nagy tárgyi ismerettel és irói készség-
gel megirt cikkeit. 1866-ban irta tanítványainak 
részére segédkönyvül „ Magyarország története 
memnicoleonicus versekben" című irodalmunk 
ban csak nem egyedül álló müvét. Átirta ké-
sóbb HóiyBéln .Nagy napok az 1848-49 iki 
évben, a magyar szabadságharc rövid nap-
lója* cimű munkáját, amely azonban csak kéz-
iratban van meg. 

1867-ben a gyulafehérvári  gimnázium igaz-
gatójává neveztetett ki. E nehéz és felelős 
ségteljes feladatot  korát felülmúló  bölcses-
séggel oldotta meg. 

Az 1868-ikl évben székely fajunk  iránt való 
szeretete és lelkesedésből kifolyólag  Kovács 
tanár társával csatlakozott a Szent László 
Társulat romániai küldöttségéhez, beutazta 
Komániát és Moldovát a csángók ée kivándo-
rolt Bzékelyek belyzetéuek tanulmányozása 
céljából. 

Ez útról Veszely Károly és Kovács Ferenc 
társaival együtt kiadta az akkor Irodalmi ese-
ményt képzett rMoldova—Oláhoiszági utazá-
sát" 1868. 1 L 1 1 „ . . 

Imets verses életrajzából ezt olvaisuk a 
műről: 

„Tapasztalásunk  egy vaskos kötet, 
A három szerző  versenyezve jar, 
A osángó ügy és székely  kivándorlás 
Homok  bizotban botló ösvényen; 
ÜyOjt  mindenik,  mint annyi méh és 
A gyűjteményes  mébkosár  e könyv 
Sajátos  egy mü, vedd  s olvasd  magad!' 
„A kritika  azt felmagasztalá 
S párját hasonfaj  közt  alig leié. 
A munka törzsét  Imets  alkotá 
Csángó  fajunkról  ezt a hattyúdalt". 
A megyebeli paptársai köst első volt, aki 

a peíti-egvetemen 1869-ben a tanári vizsgát 
letette, 1870-ben » nagynevű Fogsrassy Mi-
hály áthelyezte Csiksomlyóra. 

„Áthelyezek  szülőföldre  őt, 
Hagy  ott legyen jó próféta,  hol 
A közsiólásként  senki sem szokott." 

Ezen áthelyezéssel irodalmi működése, 
melyuek terén szép érdemeket szerzett, jó 
időre megáll, nagy kárára a székely nemzeti 
történelemnek. 

Egészen leköti a gimnázium és a szemi-
nárium igazgatása. A kettős intézet fellendí-
tését, de különösen a gimnázium nyolc osz-
tályra való kiegészítését tűzte ki feladatául. 
1874-ben az eddig 7 osztályú gimnázium nyolc 
osztályúvá lett és érettségiztető jogot nyert. 
Ó kezdette évenként a gimnáz'um'ól érdekes, 
jobbára saját értekezéseit tartalmazó Értesí-
tők kiadását. 

Már 1870-ben Caiksomlyón meteorológiai 
állomást rendezett be s azon légtüneti. nö-
vény és élettani és észleleteket szakadatlanul 
folytatta  és észleleteit közölte a központi buda-
pesti intézettel. 

Szünidejében többször beutazta a Székely-
földet,  Erdélyt éa a nagy Magy-nrorezágot, min-
den utján mint szorgalmas méh gyűjtögetett, 
Alig találkoztam emberrel, aki hazáját és né-
pét annyira ismerné, mint ó. De hazáján ki 
vűl is járt. 1873-han bécsi, 1878-ban a párisi 
világkiállítást látogatta meg. Ez utóbbi alka-
lommal elment Angolországba, Londonba és 
visszatértében meglátogatta az annyira tanul-
ságos ScweicoL E kirándulásai és utazásai 
közben szerzett tapasztalatait kiadásra váró 
verses .Uti képek"-be foglalta  össze, melyek-
ben alkalom szerint reflektál  a bazai fold  és 
nép hasonnevű képeire és állapotaira. 

1880-ban érdemei elismeréséül tb. főeppe-
resnek nevezték ki, 1884-ben 25 éves irói, 
1886 ban pedig tanári jubileumát ünnepelte, 
melyben Csikvármegye intelligenciájarészt vett. 

1887. év végén XIII. Leó pápa 50 éves 
papi jubileuma alkalmával sorakozott a II. ma-
gyar zarándoklathoz és meglátogatta az örök 
város nevezetességeit, lement Nápolyba, innét 
Veneciát, jövet Firenzét látogatta meg. 

Több oldalú elfoglaltsága  mellett is részt 
vett Csikvármegye közéletében, vezérlő egyé-

nisége volt ama lelkeB gárdának, amely 1888-
ban megalapította a „Csíki Lapokat". Alapító 
tagja volt .Csikvármegye Gazdasági Egyesü-
letének* és E. M. K. E. csíki flókját  ő alapí-
totta meg. Mint megyei törvényhatósági tag a 
a vármegyei és politikai életre nagy tndása 
és széleskörű tapasztalatainál fogva  irányitó-
lag hatott 

A szállásokon levő ifjak  jobb elhelyezése 
végett 1883-ban előkészítette az üresen ha-
gyott-megyeháznak ínternátussá való átalakí-
tását s megvételét. E terv kivitele négy évi 
fáradtságos  munkájába került Ezen időben, 
de előbb .ia kitűnt a Státus gyűlésen szónok-
lataival. A nagyszerű Sándorfy  azt mondta, 
hogy legjobb szónok az egyházmegye pap-
jai közt. 

Imets F. Jákó 21 évig állotta csiksomlyói 
Intézet élén, nehéz átmeneti viszonyok közt 
az ország keleti határszélén feláldozva  életé-
nek férfi  tevékenységének legszebb korát, E 
21 év alatt igen sok iljut nevelt az egyház-
nak és a hazának. Közben a helyi és vidéki 
lapokban több ismeretterjesztő értekezést irt, 
az egyesületi gyűlésen ÍB ismeretterjesztő elő-
adásokat tartott, gyűjtögette .A székelyek 
története", — .A határőrség felállítása  és tör-
ténete', .A Székelyföld  és az 1848-49 iki 
szabadságharc" című miiveihez az oldalakat, 
fordítgatta  az egyházi himnuszokat s több al-
gaimi és ünnepi verset irt 

1891. nyarán hat éves gimn. tanári és 21 
éves nehéz igazgatói pályafutása  ntán Buját 
kérelmére nyugalomba vonult; azonban Lön-
hárt Ferenc erd. püspök öt az egyház és ne-
velésügy, valamint az irodalom terén szer-
zett kitűnő érdemei jutalmául a fehérvári  szé-
kes káptalan mesterkanonokjává 8 egyúttal 
Gyulafehérvár  vároB plebánossává nevezte ki. 

Iiuets örömmel ment Gyulafehérvárra,  hol 
30 év előtt papi és tanári pályáját kezdte. 
Most 20 évig Gyulafehérvárt  volt. 1896-ban 
mint a „Szent István Társulat* tudományos 
éB irodalmi osztályának tagja „Hunn nyomok 
a székelyföldi  hely és család nevekben* ciipü 
értekezésével lépett a nyilvánosság elé. Ezen 
értekezés hosszú időn át folytatott  tanulmá-
nyainak eredménye, mellyel a székelyek ha-
gyományos hunn eredetének megálapitására 
fontos  érveket hoz föl. 

1902-ben 40 éves papsága alkalmával Maj-
láth G. Károly erd. püspök előterjesztésére 
apostoli királyunk a szent Mihályról nevezett 
rudinai apáttá nevezte ki és a székeskáptalan-
ban fokozatosan  előléptetvén, nz olvasókano-
nokistallumot foglalta  el. 

1911. julius 26 án ünnepelte félszázados, 
papi jubileumát, mondta el aranymiséjét. 

Aktuális téma. 
— Irta : Küldés Zolt.-in. — 

A francia  néptanítók győzelméről 
adott bírt a nrnap a fóvárffii  sajtó. 
Jogos küzdelmük sikerrel járt. A francii 
kormány sokféle  Ígéretet tett éB hajlandó 
azokat már most — november és de-
cember hó folyamán  — beváltani. 

— Hossza útról jöttek; bizonyára meg is 
éhezhettek eddig. 

— Majdnem belebetegszünk annyira... he-
lyesbítette Elemér. 

A székely vendégszeretetnek talán régen 
nem volt olyan nagy jelentősége, mint most 
Elemérék esetében. 

Alig pár pillanatra 1 félliter  .nádmézes 
pálinka", 1 kiló turó B körülbelül ugyanannyi 
szalonna vigasztalta az alaposan kiéhezett 
deákgyomrokat. Evett és ivott is a társaság 
quantum satis. — S mikor a pálinkától Szent 
Antal tüze kivert az ifjak  arcára, megeredt 
kinek kinek beszéde is. Két vadvirágja volt a 
gazduramnak. Egyiknek ép aznap este volt 
ruhairása. A másik még eladó volt. 

A szép Juliska tüzes fekete  szemeivel ma-
gára vonta. Elemér figyelmét.  8 deákmódra, a 
nála megszokott kitartással udvarolgatni is 
kezdett neki. 

— Ugy lászik, az úrfi  ls inkább olvas a 
leány szeméből, mint a könyvből, jegyezte 
meg tréfásan  a házi gazda. 

— Ugy no 1 — vágott közbe a jó öreg 
néni — miért ne, még történt ílyau csoda, 
hogy egy ügyvéd elvette kicsid Katán Gábor, 
keresztkomám uram leányát, pediglen ókemik 
is Bzegény emberek, mint mü. S ha az Isten 
ugy akaija s az urfl  es megasereti, Juliskán-
kot a tanolmány ntán elve heti, met tudom 
nagyba töri a fejit;  s ha Oizentvassége cs 
segíti vaj tanyitó, vaj más ár vállik belólle. 

— Ám legyen néni lelkem, ugy Is fiának 
gondolt. — A véletlen miért ne válhatna hát 
valóra I 

— Erre mán ihatunk egy áldomást, — 
ujjongott a gazduram s éltette az uj vejjelöl-
tet. Mire következett egy olyan lakoma, bogy 
majdnem a reggbe markoltak bele. Józaiék is 
kitettek magukért. Hogy az uj vejjelöltet hi-
telesllaék a leendő házaspárt éltették szüleik-
kel együtt. Volt öröm a háznál, hogy Juliska 
révén, egy nr is becsöppen a családba. 

A bál ötömé még tartott ideig-óráig. Hogy 
B hogyan s mikor történt Isten tndja, de aa 
öröm mint ködkép foszlott  szét 

A nyoma a műházasságnak csupán a deák-
naplóban maradt... 

Kelet vírányain rózsalábakon közelgve völ-
gyet, mezőt behinte kelet gyöngyével a hajnal, 
mire Elemérék megköszönték a vendéglátást 
s Umét nyakukba vették az utat. 

— No lám fiuk  I ezerelemből ÍB megélhet 
az ember — jegyezte meg Örömteli hangou 
útközben Elemér. 

Látjátok megcáfolom  magát a közmondást 1 
Nem mesés dolog ez ? Az éjen házasodni ké-
szültem, a ha gyomrunk még követelőzni kezd, 
mig hata érünk hétszer is leszek vőlegény-
jelölt s ha ugy tetszik valóságos vőlegény is, 
CBak piacom akadjon. 

— De nagy kópé vagy, jegyezte meg Pali. 
Még sokra viheted, csak ügyelj, hogy rqta ne 
veszití>, mert a nyakadba szakad a 3-ik „eon-
silinm abeundi" is. 

— Fortuna szekerén ülök, es hozott nyu-
gatról keletre a gimnáziumba, nincs okom te-
hát az aggodalomra. 

Elemérék vidám csevegés közepett mérték 
továbbra is az utat. 20 km. bosszú ut igy ész-
revétlenül bátok mögött maradt. Deákabrakról 
nem gondoskodtak. Egyszerre csak éhség s 
fáradtság  gyötörte hát mindhármukat. 

Szerencséjükre egy székely fuvaros  érke-
zett nyomukba. 

~ Aliţja meg az Isten jó bácsit marháival 
együtt — köszöntötte az atyafit  Elemér. 

— Isten áldja magokat es. 
Mi járatban vannak as úrfiak  ? 
— Tókás (garabonciás) diákok vagyunk. 

Romániából a kalugerektól jövünk. 
— Igen, értem jéghordosók ? 
— Az Isten éltesse, hogy... szakította félbe 

klvánatát. 
— Öljenek fel  I Egyik mellém; másik kettő 

hely hiányában húzódjék a kutyatartóba. 
Elemérék készséggel fogadták  a meghívást 

s délre a szürkékkel bedöcögtek Gyergyó-
eseaimiklósra. A székely bácsi otthonába tért 
A fink  ismét as utcára maradtak. 

— 14 km-re van még fatornyos  falunk, 
nyögte félig  fátyolozott  hangon Pali s ha to-
vább megyünk éhen veszünk. Mert moBt is a 
szentdomokosi vendéglátás előtti éhség gyöt-
relmeit érzem. Ugy hiszem nem különben tl 
is. Ugy van. Helyeselték a pajtások. 

Az elgyengült izmokba moat is Elemér 
öntött erőt. 

— A gardiusi csomó meg van oldva flukl 
— kiáltott fel,  váratlan örömteli hangon Ele-
mér. Látjátok itt szemköst a cimtáblán a Kál-
mán Mózes nevet? Valamikor atyám aláren-
deltje volt. Sok hála füsi  ennek viselőjét csa-
ládunkhoz stb... 

Elemér atyja számlájára, Kálmán korcs-
márosnál gazdag ebédet fogyasztottak  el a 
diákok. S hogy atasásnk utolsó felvonására  ls 
legyen a jó kedvből bőven, tokai asszuval te-
mették el az ebédet. 

Elemér feljegyeztetett  mindent pontosan 
atyja számlájára; de mert sok volt a saját 
számláján a feledésnek  adta a tartozást — 
A számla lapja eddig megsárgult; s betűi bi-
zonyára elkoptak addig várt a kiegyenlítésre; 
de hiába. A jó öreg korcsmáros megérdemli, 
bogy Isten még sokáig éltessel... 

Háborús tárcalevelek. 
IV. 

A török  félhold  alkonya,  — Mit  csinálnak 
a csatába vonultak  asszonyai? — Bolgár 

erények.  — Az osztozkodás. 
Mindössze a 6-lk hete áll a háború és ma 

még igen korai lenne megjósolni, hogy csak-
ugyan olyan nagyon bealkonyodott-e atöriikoek. 
Egyet a háború folyamán  biztosan elvesztet-
tek : a prestizsL Lehet, hogy a háború to-
vábbi Borán megfordul  a hadi szerencse, ámbár 
nem hisszük. Es nem azért nem hisszük, mert 
Klritiltassét a bolgárok elfoglalták  és asier-
beknek, meg a montenegróiaknak is volt egy 
pár apró győzelmi csatájuk, hanem egy rideg 
tény hangol le bennünket és sejteti velünk 
igen fájdalmasan  a török fegyverek  alkonyo-

dását, a? a tény, hogy egy napon 300 török 
katonaszökevényt kellett kivégezni. De azt a 
kutyafáját  I Itt nem babra megy a játék, itt a 
négy felől  szorongatott török hazáról, a csa-
ládi tűzhelyről, fel  -Bégünk, gyermekünk éle-
téről van szó. Mikor tehát egy ország katona 
sága annyira gyáva, hogy az élet-halál nagy 
kocka játékát ÍB szökéssel próbálja kikerülni, 
— az már Bizánc pulyasága. Ha ez a 300 
katonaszökevény tényleg igaz és nem a hábo-
rús rovatot vezető riporter agyában született 
meg akkor a csata el van vesztve. Csak vár-
ják a törökök Anatóliából a további Begitó 
csapatokat. Egészen más lenne szememben a 
hábora, ba kisülne, bogy semmi Be igaz a tö-
rök katonaszökevények fairérdi  Mert még akkor 
változhat a hadi szerencse. De szökdöső ka-
tonasággal ki viselhet győzelmeB háborút... 

* 
• * 

A szerb asszonyok eléggé temperamentu-
mosak. Emlékezzünk, bogy mikor Bosznia 
anneksiója megtörtént és Györgye herceg el-
lenünk lelkesítette a szerbséget, a belgrádi 
asszonyok micsoda tüzes, nagy harci lármával 
iparkodtak ellenünk lelkesíteni a férfiakat.  — 
Most mit sem hallunk a szerb asszony ok harci 
tüzéről. Vájjon mivel lehetnek elfoglalva  a 
formás  fekete  szemű szerb asszonyok és leá-
nyok, ha a hangjukat sem lehet hallani ? Ta-
lán tépést csinálnak a sebesültek számára? 
Vagy talán önkénytes Vörös Kereszt csapat-
ban a harctérre indultak? Szó sincs róla. A 
szerb asszonyok és leáuyok otthon vannak és 
még tépéBt sem csinálnak. Hiszen, ha csinál-
nának, akkor a bolgár cár felesége  a görög 
király nem fordult  volna valamennyi európai 
udvarhoz, nemcsak a Vörös Kereszt szerve 
zet kikölcsönzése végett, hanem az ápolónők 
mellett bozzákérik még a tápéskészleteket is. 
Mert odahaza nincs. Ez nem is lesz. A szerb 
asszony és leány tépést sebesültek részére 
nem csinál. Miért? Egy párisi levél erre a 
rejtélyre lenge világosságot derít Egy párisi 
lapban a háborús vihar előtt menekült elő-
kelő szerb asszony iija, hogy a szerb nőket 
nem lelkesítheti olyan háború, melyben BZÖ-



48. ám. C S Í K I L A P O K -k oldal. 

Mi magyar néptanítók örveudünk 
francia  kartársaink gyöleimének. És egy 
ben csodáljak amai eredményeket, me-
lyek a BZÍVÓS összetartás gyQmölc-iei 

Mégis nem hclyeselbetjak azokat a 
gondolatokat, melyekkel ez a mozgalom 
együtijáit... Azok az eszmék, melyek 
megzavarják a francia  köztársaság tár-
sadalmának nyugalmát, illuzAriussá te-
szik a szociális rendet: nem találkoz-
hatnak a mi tetszésünkkel, A romboló 
rögeszmék uralma korántsem kivánatos 
valamely kiiliur államban. Hiszen éppen 
Franciaország sorsa mutatja, hogy a 
azép szavakkal hirdetett ul'ramodern 
eszmék nem az óhajtott megújhodást, 
a társadalmi felfrissülést  éa a harmó-
niát eredményezték, hanem ellenkezően: 
megbontották a rendet, felszabadították 
az ember leggonoszabb szenvedélyeit 
és megfertőzték  a gall nemzet vérét. 
Megbízhatatlan emberek alkotják társa-
dalmát a bársonyszékek uraitól lo a 
legkisebb exisztenoiáig. A nagyurak és 
az állaintisztviselök szekulárizációs pa-
namákat, a hadsereg intézókörri szalli 
tási éa beruházási botrányokat követuek 
el és alaposan megkárosítják az álla-
mot... A kisemberek nem engedelmes-
kednek s a prédából részt követelnek... 
Automobilos rablók és apacsok rette-
getik a gonosz társadalmat... A statisz-
tika a börtönök lakóinak ezekkel való 
évenkinti szaporulatit jelzi... A csendőr 
ség létszámát feltonően  emelik B a 
fegyházakat  éa börtönöket a kormány 
hatalom lázas sietséggel éppitteti... 

Hát, kérem szépen, mégis csak jó 
egy kiesi abból az „elavult" konzerva-
tivizmusból, a régi, egészséges ideák-
ból 1... Nem lehet azokat egyszerűen 
sutba dobni. Mert, ime hazájának ellen 
Bégévé szegődik as, aki beáll a dema 
gógok szájas seregébe és hirdeti a 
negáoiór, a korlátlan szabadságot, a 
törénelmi osztályok bukását és — ta 
Ián burkoltan — a hazáilauságot I. 

Ha mi, magyar néptanítók, azt ta 
pasztaljuk, hogy a korrupció diadallal 
kezd felvonulni  a Kapitóliumra; ha 
látni fogjuk,  hogy a mai rend mellett 
a kimagasló intellektusnak, a lelki 
nrisstokráeiának a sorea merőben pro-
letársors, s ha végül szemlélnünk kel-
lene a régi rendszer elfajulását:  akkor 
nem leszünk tétlenek és mindenesetre 
résen leszünk... 

Bzek az elgondolások jelennek meg 
elmélkedő lelkünk látóhatárán a francia 
események olvasgatásakor. 

Azt hisszük, hogy van okunk ra-
gaszkodni a hagyományokhoz, a régi 
rendhez, melynek csak modernebb át-
reformálását  kell óhajtanunk. Legyen a 
magyar néptanító okos, intelligens és 
— h ü 

V t l t l T U i l . 
Tartotta  Wígérni  Földes  Anna az Oltár-egylet  norember 

hi 4-iki  emUk&nHtpflyén. 

Mélyen tisztéit Közönség I 
Az éjfélutáni  óráknak szendergő, sejtelmes vilá-

gításában, sötét, aranyosbarna háttérben, tömör,-
barna oszlopok között húzódik végig egy keletiesen 
csíkozott abrosszal létesített, bosszn asztal. 

Semmi sincs rajta már, mi az elköltött lako-
mára emlékeztetne, csupán egy magas kehely és a 
vendégek közül is csak egy áll még mellette; egye-
dül különválva, gonosz töprengő kifejezéssel  tapodva 
az előtérben lejátszódó fönséges  jelenetre. 

A mesternek kimagasló fehér  alakja áll a kö-
zépen és a körülötte csoportosuló tanítványai közül 
épen a legkedvesebbnek nyújtja leírhatatlan itteni 
áhítattal és szelídséggel az isteni baljában tartott 
kerek tálaoskából az estéli lakomán szerzett Ültári-
szentséget, saját isteni testét és vérét. 

János apostol bíborvörös rnhás alakjára, ara-
nyos flirteivel  övezett fiatal  arcára, ugyanaza felül-
ről jövő misztikus tény sugárzik, ami szelíd glóri-
ába vonja a többi apostolnak is a mélységes, áhí-
tatban szinte telolvadó alakjába. ÉJ lángsugarai 
homlokokon, szivükre szorított kezük mozdulatában 
fölfelé  irányuló tekintetükben ott tündöklik a meg-
sejtett vértanúság kínjainak és e pillanat örök időkre 
szóló fenségének  -megértő tudata. 

Ez egy festmény  mélyen tisztelt Közönség, egy 
meleg szívvel, megihletett fantáziával  megáldott 
német festőnek  — Fogelnek munkája, aki ha annyi 
jeles munkája mellett sem alkotott volua többet 
ennél az egy képnél, akkor sem élt volna hiába. 
Költő és művész, melegszívű ember és hivő lélek 
lehetett csak, az aki ilyent tndott teremteni A 
mester alakjában annyi isteni fenség  s az aposto-
lokéban olyan elragadtatott néma áhitat a a vilá-
got újra teremtő, megváltó fenséges  pillanatnak 
olyan megrázó ereje van kifejezve  ez egyszerű kis 
lestményen, hogy annak szépsége örök emlékezésül 
oda tapad lelkűnkhöz, soha el nem halványuló, 
gazdag benyomással. 

Láttam rajongót, hívőt, közönyöst megállaui, 
akarva, nem akarva öntudatlanul percekig állani ott 
éa mindegyik tekintetben ugyan az a fény  lobbant 
fel,  a megérintett léleknek megreszkető titkos fény-
világa. 

A kereszténység történetének kezdetétől sok, 
művészt, sok alkotó és teremtő zsenit megihletett 
már az Oltáriszentség szerzésének pillanata nagy, 
mind a mai napig csak kevesek Ütal megértett 
isteni cselekménye és jelentősége hiszen jól tud-
juk Loouardó Vinci főképen  az utolsó vecsórájár 
nál kereste meg. örök dicsőségét, de mélyebb és 
költőibb erővel szinbolisálna élénkbe állítani még 

nagy eredményt igy elképzelni is alig lehetne az 
Utolsó Vacsorának ez a hosszú asztala az első 
oltár, mely aztán sokáig, hosszn évtizedekik nem 
volt fehér,  puha és díszes, nem volt himes selyem 
takarókkal leterítve, nem állott pompás fényözöm-
ben a napnak aranyos sugaraival telehintett diszes 
csarnokában, földalatti  mélységekben a bűn és nyo-
mor és szégyen tanyájában, hol vivódfk  az élet 
nincs világosság és melegaég, hol csak penész vi-
rágzott a nyirkas falakon,  a mécsesek elcsengő e-' 
padt fényében,  a szurok fáklyák  vöröses lángjába^ 
egy sziklába vájt érdes felület  volt az oltár. Az 
élet kenyere a rothadás, enyészet csörgő csontjni 
között c*ak az Apostolokuak az első vértanuknak 
kiömlő vére hullatott rá virágot bíborvörös vér-
rózsákat ! 

És mikor derültebb lett a fölénk  boruló égbol-
tozat, miV'T elfoglalhatta  az Oltáriszentség az őt 
megillető diszes helyét az oltárokon az Isten házai-
ban, jött egy hóditani pusztítani vágyó ellenséges 
népáraoilat, jött a hihetetlen pogáuy hordák min-
deket lesöprő pusztító barbárizmasa, jöhet a tév-
tanitások pusztító szellemi áramlatai, melyek földig 
rpmbolták az Oltárok házát, az Oltáriszentaéget 
székesegyházat, védő kupoláit, keresztes tornyait. 

EH jött a felvilágosultság,  a francia  forradalom 
a maga hangzatos jelszavaival ajakán, gyilkoló kés-
sel kezébeo, hogy örök szégyenére az emberiségnek 
az oltárra helyezze a b'üu hiúság féuyetüzés  büuös 
bálványát, azt aininek — örök ellen mondásul 
elpusztítására, megvont rabigájára vette fel  kezébe 
a forradalom  zászlóját! 

De ennyi ellenség, cnoyi vérig tusakodó küz-
delem után áll az oltár; a nagyvárosok büszke 
dómjai, bazilikái, világhirii székesegyházainknak 
aranyozott kupolái alatt ugy, mint az egyszerű falusi 
kis templomoknak védő oltalmában. 

A harcnak azonban nincs vége és kérdem, val-. 
jon a római cézárok, rexek, konzulok válogatott, -
gyökerében támadó erőszakosságai, a keresztellenes 
vad hordák fegyveres  pusztításai, tilzzel, vassal 
dolgozó rombolásai alatt volte nagyobb veszélyben 
az oltár, mint nagjainkban mikor a kultuiának 
fattyuhajtásai  a minket tagadók tábora az én, a szó, 
az eszme, a sajtó világhatalmával, ellenséges esz-
közeivel a felvilágosultáig  tetszelgő fátyola  alatt le 
akarnak rombolni minket. Ami eddig szent és sért-
hetetlen volt előttünk: hitünket, vallásunkat, az 
erkölcs föltételét  a családi élet szentségének fogal-
mát & az oltárral együtt azt, mí hitünk után a 
legszentebb, kincsünk: a hazaszeretet fogalmát  I 

Nincsen oltárom: nincsen hitem ; nincsenek ide-
áljaim, nincsen erkölcsöm, niucseu hazám, nincsen 
kötelességem I Csak én vagyok. Én 1 a jogok köve-
telésével, keserű, vádló panaszokkal ajkamon. 

Az emberiség küzdelme a fóldöu  örökkévaló volt, 
az élet fentartásáért,  a létééit vergődő anyagias 
küzdelem mindig megkötötte repülni akaró szárnyait, 
a sors a maga kiméletet oem ismerő szeszélyeivel 
oda'gördítette akadályait a maga elé tűzött nemes 
nagy céljainak utjába, hogy lelkesűletének nemes 
tüzét, tettre vágyó acélos erejét legtöbbször apró-
pénzre váltva lehullassa ezeknek a hasadékoknak 
a betöltésére. 

A mai rohamos teknikai baladás kényelmesebbé 
tökéletesebbé teszik külső életének lefolyását  s 
mindazt látszanak a folületea  szemlélőnek bizonyí-
tani, hogy nincs semmi se lent, se fönt,  csak anyag, 
amég ismeretlen anyagok halmaza, mely fölött 
egyedüli korlátlan hatalommal biró lesz az ember. 

És a nagy átalakulások kohójában izzó s a bi-
zonytalanságok zavaros áramlatában tapogatódzó 
modern ember, hol keressen magának biztos tám-
pontot, mikor inogni érzi maga alatt a talajt, inogni, 
megrázkódni, leomlani látja az oltárok talpkövét, 
melyre eddig nyugodtan támaszkodott s melyre föl-
tette legszentebb, legféltetebb  lelkikiucseit? 

Csoda-e, ha ez agyonhajszolt kifáradt  nemze-
dék füle,  szive, agya, elernyedt idegeivel szívesen 
hallgatja azokat a könnyű divatosnak nevezett szel-
lemi termékeket, melyek egy pillanatra felvidítják 
lelkét? Könnyű rózsaszínű fátyolt  borítanak arra, 
ami gond, bqj és keserűség, de legtöbbször édes 
méreg, melynek pusztító ereje az ellen irányul, a 
minek eddig szivünk mélyén oltárt emeltünk; ami 
fenséges  vallásunknak mélységes titkai ellen. 

A harc folyik  simán, zaj és lárma nélkül, kitar-
tóan, SZÍVÓS aknamunkával, de nincs okunk csüggedni I 

Itt van a közelmúltnak olyan eseménye, mely 
azt látszik bizonyítani, hogy az Oltáriszentség je-
gyében mégis csak meggyőzzük a világot 1 

És ha az igazhivŐt, a gondolkozó elmét, a tiszta 
szívűeket, akik külön válva, csendben élik a maguk 
lelsŐbb rendű életüket, hatalmába is kerítette volna 
as aggódás, a csüggedés, a kétség, a bizonytalan 
jövőnek elboruló távlata, az ellenséges áramlamlat-
nak az emberígyöngeségekre építő, romboló mun-
kája gyújtsa meg lelkében az emlékezés fáklyáját 
és melegedjék, vigasztalódjék meg a nagy napok 
vissotükröződő lényében az Eukarisztika ünnepének 
tündöklő emlékénél, melyek — ez egyszer kivéte-
lesen ? — odakötik szivünket, lelkünket a császár-
város ódon falaihoz!  Még itt él mindegyikünk lel-
kében a nagy napoknak emléke; még ott" lebeg 
lelkünk az emlékezés hófehér  szárnyain a pompás 
diszhintó körül, melyben hitünknek záloga, alapja, 
fönséges  szinbolnma két bíboros fölkent  kezében 
haladt utcáról utcára, a könnyező hivők ezrei között 

Lehetetlen, hogy- volt széles e világon katholi-
kus ember, lehetetlen, hogy volt egy köztünk, ki-
nek homlokára a keresztvizének szentelt csepjei 
hullottak, hogy megnem dobbant a szive, hogy lel 
nem lobbant a lelkesülés boldog, büszke pírja ar-
cában és egy forró  könnycsepp szemében as igaz-
ság fényes  diadalának megragadó ünnepnapjaiban. 

Hogy a második ezer év alkanyatában is a rang 
és mód fényes  képviselői, a bíborban születettek, 
kiknek áuuJoUt királyi diadémok ékesítik • kik 

előtt nyitva a világ minden elképzelhető rafflnált 
élvezetével, százezrek szemeláttára hajtják meg fe-
jüket az Oltáriszentség, az Igazság előtt, kinek 
földi  vándorutjaiban osnk az útszéli bokor nyqjtott 
védő oltalmat f 

És az ország első embere — koronás öreg ki-
rályunk, ki emberi vonatkozásában is a kiváltsá-
gosok sorsát élte át — a szenvedések» a megpró-
báltatások ostorcsapása hnllott szüntelenül felkent 
fejére,  népe iu'llióinak szemeláttára hivő H^rMtM 
egyesül az Úrral, kinek csodálatos és kifürkészhe-
tetlen intézkedése folytán  kellett megjárnia az em-
beri rosznak keresztethordozó Golgotáját. 

Történhetnek világmegrizóbb, hangosabb, szen-
zációsabb események, a világ arculatát egyben meg-
változtató harci dicsőségek, melyeknek hátterében 
az emberi, szenvedések vér és könypatakjai húzód-
nak meg, az emberiség haladását egy csapásra 
előbbrevivő nagy találmányoknak felröppenő  fény-
sugara a hírei, de a maga jelentőségében mélyeb-
ben szántó, az emberi lélekre kielégítőbb gazdagabb 
benyomást keltő harmónikusabb élntnézetet fogamzó 
eseményt rég nem látott a nagy világ. 

És hogy a különben is eseménydús esztendő 
ezt a még sokáig tündöklő csillagot homlokán visel-
heti, abban is nagy érdeme van a mi nagyméltó-
ságú Majláth Gusztáv Károly gróf  Erdély püspö-
kének, kinek soha nem pihenő kezét mindig ott kéli 
keresnünk, azokon a titkos rugókon, melyek min* 
deu lélekemelő nagy események előkészítésén fárad-
hatatlanul dolgoznak. Aki az apostolok keresztjét 
egy negyedszázada, az erdélyi egyházfejedelemség 
pásztorbotját tizenöt évvel előbb vette felkent  ke-
zébe, hogy azóta mi boldog erdélyiek irigyei legyünk 
az egész világnak, mindaddig, a mig őt magunkénak 
mondhatjuk. 

_ Ma nevének, a nagy Bonomei Károly napjának 
ünnepén, mikor jubileumának boldog, hálaadó ak-

' kordja ott vibrálnak még a harangok éronyelvén a 
késő ősznek hideg sugarakban rezgő levegőjében: 
küldjük gyermeki szeretetünk meleg üdvözletét, 
lelkőnk megértő hódolatát feléje;  ezáljon fejére  az 
Urnák áldása, hogy apostoli küldetése elnyerhesse 
fe  maga messze tündöklő, egy századot megvilágo-
sító glóriáját! 

Mi az Oltáregyesület tagjai, akik szerencsések 
lehetünk e dicső egyház fejedelem  kiváló egyénisé-
gében Oltáregyesületünk fövédőjét  tisztelni fokozott 
hálával kell csatlakoznunk a föld  minden tájékáról 
jövő üdvözlőkhöz, hiszen a nagy tettekre, diosŐ 
feladatok  megoldására hivatott Oltáregyesületek 
eszméje az ő nemes, nagy szivében fogomzott  meg, 
ezekkel a szavakkal adva programmát: ^Hordozzák 
Jézus szellemét egyházmegyém Oltáregyesületi éle-
tükkel, példájukkal, megnem rendülő hithüségükkel 
s akkor egyesült erővel, Krisztus ígéretében és 
kegyelmében bízva, megfőzzük  a világot!" 

Mindenre kiterjedő gondoskodásának legszebb 
virága, mindig zöldelŐ olaj ága, az egyesület esz-
méje : egy hófehér  területet nyújtott ezzel a katho-
likus asszony cselekvő, tiszta ideálokért» hitének 
dicsőségeért dolgozni akaró és tudó készségének, 
mely nevéhez illően — a maga méltóságában — 
koronája kell legyen a humánus és kulturális tár-
sadalmi intézményeknek. 

Es nekünk katholikus nőknek drága féltett  bi-
rodalmunk ez a terület, hiszen a fehér  téri tő s, virág-
illatos oltárhoz tapadt életünknek minden mélysé-
ges eseménye, elkísér a hajnalhasadás pirkadásától 
a befejezés  elboruló alkonyatáig; bölcsőtől a sirig; 
innen indulunk el az élet komoly kötelességeit 
magunkra, vállainkra vevő útjára s idevezetjük 
gyermekünket, hogy mint János apostol szivére 
szorított kézzel, az első áldozás mélységes áhíta-
tával egyesüljön az Élet kenyerével. 

Az Oltáregyesület, mint társadalmi intézmény 
is, erős kínai fal  gyanánt kell körülbástyázza az 
Oltárt, az Urnák trónusát I Élő, eleven törvény, 
melyen keresztül nem törhet semmiféle  ellenséges, 
divatos áramlat, visszaverve az olcsó hivalkodás 
nagyhangú frázisait,  mely tud tagadni mindent, bi-
zonyítani semmit, melyhez alázatos szív és repülni 
tudó tiszta képzelet szükséges. 

Ennek az egyesületnek életre hívó, cselekvésre 
indító, soha meg nem szűnő tevékenysége buzditó 
köre a katholikus asszony életének költészete, 
minden szép gondolatának, nemes cselekedetének 
termékenyítő melegágya, mert ha babérkoszorú 
költőuk azt mondja: , magyar nőnek születni szép 
és oagy gondolat?" mondhatjuk ezt igy i s : katho-
likus nőnek születni még szebb, dicsőbb gondolati 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezések a honvédség körében. 

Lautschek József  százados, a brassói 24. hon-
védgyalogezredtől a gyulai 2., Gál Imre fő-
hadnagy, a brassói 24. bonvédgyalogezredtől 
a trencséni 15. honvédgyalogezredhez helyez-
tettek át. 

— Az Emke közgyűlése. Az Emke évi 
rendes közgyűlését gróf  Béldi Ákos v. b. 1 1 . 
elnöklete mellett folyó  hó 17-én tartja Ko-
lozsvárt. 

— Házasság. Dr. Vámos Nándor gvergyó-
szentmiklósi ügyvéd folyó  hó 13-án Nyíregy-
házán házasságot kötött Kellner Böskével. 

— Kitüntetés. A magyar méhészeknek Ko-
lozsvárt 1912. évi augusztus 18—22-ig tartott 
országos méhészeti kongresszus alkalmából az 
erdélyrészi méhész-egyesület által rendezett 
országos méhészeti kiállításon a báró Jósika 
Gábor elnöklete alatt áHó biiáló bizottság Al-
bert Ödön csíkszeredai bankigazgatót a kiállí-
tott kitűnő mézborért díszoklevéllel, a kiálli; 
tott kitűnő mézért pedig kiállítási nagy bronz-
éremmel tűntette ki. Az érdemes méhtenyésztő 
a napokban váratlanul kapta meg az igen szép 
kiállítású bronzérmet és okleveleket 

vetséges társnk a bulgár. — A szerb asszony 
nem felejtheti  el a szilvniezal Be bet. Azt a 
csak nem régi kudarcot, mely Szilvniczánál a 
szerb fegyvert  a bolgárral szemben érte. — 
A férfiak  felejthetnek,  de aa asszonyok őszin-
tébbek a gyűlöletben, mint a hogy a szenve-
délyesebbek a szerelemben. A szerb aszonyok 
nem felejtenek,  azért nem tudnak lelkesedni 
olyan balkáni szövetségért, mely Bnlgária ol-
dalához sorakoztatja a szerbeket. Ezért nem 
készült el tépés Belgrádban éa ezért csende-
sek a szerb asszonyok.-

* * 
Előre lehetett Utal,* hogy a hadviselők kö-

zött a bolgár fog  cédrus magasan kimago-
•odni. De azért a Drinápoly melletti Kirkki-
liaaze erődnek olyan váratlan elfoglalása  mégis 
csak nagy ese t Az ember keresi azokat az 
erényeket, amellyekkel a bolgár ezt a várat-
lan sikert kivívta. 

Pedig eiek az erények nem. rég voltak itt 
előttünk. Hány ezer meg eier bolgár kertész 
él minálunk, Magyaronaágon. Öregek, ifjak, 
szegények, vagyonosak. Ezek hazájuk hivő 
szózatára letették a kapát, az ásót, a gereb-
lyét, amelylyel pedig olyan serényen dolgoz-
tak és amely mnakMsaközökkel, ami álmél-
kodás nakra, oly sokat tudtak kihozni ebből az 
áldott magyar löldből, — siettek vonatra ülni, 
bogy le ne késsenek egy percre se. Ugyan 
nem gondolt senki köztilök szökésre, valamint 
arra, bogy szép csendesen a hivő szót a fül 
mellett el lehetne engedni. 

Itt voltak ezek a nemzeti erények előttünk: 
a bolgár szorgalom, kitartás, Igénytelenség és 
ennek szép virága, a hazaszeretet. Ezek as 
erények győztek Bzemhien az elpuhult törökkel. 
Éa ha azoknak is, akik Bulgáriában odahaza 
maradnak, ilyen erényük van, akkor evvel az 
ifjú  nemzettel minden ellenségnek nehéz lesz 
megküzdeni. Nemcsak a töröknek... 

. . 
Hanem most jön esak a háború folyatnám 

az az Izgató pont, amikor könnyen b ţ jba kap-
hatnak azok ÍB, akik a háborút messziről Bálik. 
Mert már nemsokára kezdetét veszi az oaatea-
kodís. Nem lehet messze, mert a pártnerak 

és kibicek kezdik hirdetgetni, hogy a szabályok 
szigorú betartásával, lovagias korrektséggel 
fosztották  ki a törököt, valamint hallatszik az 
is, hogy a nagyhatalmak közbelépnek és nem i 
fognak  rideg Bzivvel a máséból elnycsni uj 
nemzet határokat. Vagyis ez magyarán ez 
teszi, hogy a török földet  szét fogják  darabolni, 
maguknak is fognak.juttatni  belőle és a tö-
rököt pedig Bzép lassan ki fogják  szorítani 
Kisázsiába. 

Még bizony megéri az ex-Bzult.in, Abdul 
Hamid, hogy 70 éves kora ellenére Kis Ázsiá-
ban talán éppen Kutarchlában fogja  végső 
napjait leélni. Tempóra mntantnr I. 

De még mindes szépecskén megfordulhat  A 
hadi szerencse csillaga felragyoghat  még a tö-
röknek, ámbár alig hiBssük. A magyar közvé-
lemény körülbelül egyértelm Illeg a' török al-
konyatot érzi és hiába lnditanak gyűjtést, vajmi 

Sfréren  h u l l a g a r a s a t ö r ö k s e b e s ü l t e k j a v á r a , 
á l a k ö z ö n y n y e l n é z z ü k a k o r á t l e é l t n e m z e t 

n a g y p u s z t u l á s á t é s a h o g y n e k i n a p r ó l - n a p r a 
s l i j á t m e g á s s á k . . . 

M e g j e l e n t 

a Kültsra-Aliaiach, az M-it évre 
gyönyörű kiállításban, Bzámos műmellékletet 
tartalmazva, magas nivón álló szövegrésszel. 

A diszes könyvből visszamaradt néhány 
példány, s ezeket szétosztjuk a Kultura azon 
uj előfizetői  között, kiit lapunkra legalább is 
egy fél  évre előfizetnek. 

Kik egy egész évre előfizetnek,  a Kultura 
Almánachon kívül díjtalanul megkapják a Kul-
tura 1912. október 1-től, 1918. január l-ig 
megjelenő összes példányokat is. 

A Kultura  előBtetési  á r a : égést  érre 
K  30. — Félévre  K  10. 

Kérjük az i. t uj előfizetőket,  hogy meg 
rendeléseiket minél sürgősebben eszközöljék, 
mert esetleges későbbi megrendeléseknél oem 
tudnánk eleget tenni Ígéretünknek, ha már a 
példányok kifogytak.  -

Kiváló tisztelettel: 
A Kultura  kiadóhivatala  Sopron 

Btttíg  ű i u i t á v és Fia. 
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— A nép téli gazdasági kiképzése. Vár-
megyénkben is a tél folyamán  több községben 
háziipari tanítás lesz és rendszeres gazdasági 
előadások sorozata. Valamennyi előadást az 
okszerű gazdálkodás érdekében a tobb terme-
lés jegyében tartják. Mivel pedig a több ter-
melés jelszavát mással aligha oldjuk meg, mint 
rendszeres talajmunkákkal és a föld  jobb táp-
lálásával, vármegyénkben is az előadások nagy 
része a mfitrágyafélék  ismertetésére és alkal-
mazására lesz szorítkozva. Sajnos hazánkban 
még mindig nem használnak a gazdák annyi 
műtrágyát, mint más országokban, pedig a mű-
trágyákkal végzett kisérlelek fényesen  igazol-
ják, micsoda hasznos tőkebefektetés  és meny-
nyire gyarapítja azok használata jövedelmün-
ket. Tényleg okszerű műveléssel két magot 
hozhatunk onnan, ahol eddig csak egy szem 
termett és hogy a több termelésből eredő na-
gyobb jövedelemre mennyire szüksége van a 
gazdának, arra igazán nem kell szót szapo-
rítani. 

— Halalozások. Fazekas Gyuláné szül. 
Józsa Kózsika 27 éves korában folyó  hó 9-én 
meghalt, Csíkszeredában. 

— 8zentmiklósi Józsefné  szül. L-itzina Ma-
riska 25 éves korában folyó  hó 10 én rövid 
szenvedés után elhalt, Csíkszeredában. 

— Pap Domokos jótékonysági alap. 
Néhai Pap Domokos kir. műszaki tanácsos, a 
csíkszeredai kir. államépitészeti hivatal főnöké-
iiek temetésén nem voltak koszorúk. Hozzá 
tartozói — elhunyt ki nem fejezett  óhajához 
képest — a temetésén koszorúk megváltásából 
begyült összegből a „Pap Domokos jótékony-
sági alap*-ot .létesítették. Az alap a csikvár-
megyei utkaparók és hivatali seged személy-
zet soresujtolta alkalmazottjait van hivata se-
gélyezni. Az alapot a vármegye alispánja ke-
zeli és kamatait évenként a csíkszeredai állam-
építészeti hivatal főnökének  előterjesztésére fi 
adja ki azoknak, kik arra leginkább rászorul-

' tak. Az alap ^lövetésére az e célra megjelölt 
adományok mindenkor elfogadandók.  Néhainak 
özvegye és leBzármazói fentartották  jogukat 
az alapnak befizetéssel  való növelésére. Előre 
nem látott viszonyok esetén az alap kizáróla-
gos örököse a csiksomlyói árva- és Bzerelet-
ház lesz. Az alap egyelőre 040 korona, a mo-
mentán begyült összeg, mely a csíkszeredai 
takarékpénztárnál gyümölcsözik. Az „In me-
móriám sempiternatn* címet vÍBeló alapitóle-
let és betétkönyvet a napokban vette keze 
lésbe Fejér Sándor alispán, ki a kamatokat is 
kiosztani fogja.  Az eddig begy ült összegre ada-
koztak : özv. Pap Domokosné 100 kor.. Pap 
Béla és neje 40 kor., Pap Géza 40 kor., Pap 
László 20, kor., Dr. Nagy Jenő és neje 100 
kor., ,Dr. Élthes Gyula és neje tiO kor., Sán-
dor Árpád 30 kor., Csíkszeredai takarékpénz-
tár 25 kor., Dr. Élthes Zoltán 15 kor., özv. 
Mihály Ferenczné 10 kor., Kikindíai Gyula 40 
kor., Csíkszeredai m. kir. államépitészeti hi-
vatal tisztviselői U0 kor., Pap János 30 kor., 
özv. Endes Józsefné  20 kor., P. Mikó Ilona 
40 kor., it]. Pap János 10 kor., összesen 040 
korona. 

— Gazdasági egyesületek a tőbbterme-
lés érdekében. FöldmivelésOgyi miniszterünk 
jelszava, amely szerint mindenkinek többter-
melésre kell törekednie, ugy látszik nemcsak 
jelszó marad, mert minden téren azt látjuk, 
hogy gazdaközönségünk csakugyan komolyan 
törekszik a többtermelésrc. Igy gazdasági egye-
sületeink kOrében élénk mozgalom indult meg 
mindenfelé  a lőbbtermelés érdekében. Az egyik 
tenyészállatokat oszt ki, a másik mütrágyázási 
kísérleteket végeztet, egyszóval mindenik tel-
jesiti kötelességét a nép jobb gazdálkodása 
érdekében. Miután pedig éppen a műtrágyák 
segélyével lehet legkisebb befektetéssel,  leg-
kevesebb fáradsággal,  legjelentékenyebben fo-
kozni a termés átlagokat, különösen a műtrá-
gyák megismertetése és terjesztése érdekében 
működik tobb gazdasági egyesület. Igy a Te-
mesmegyei és a Torontálmegyei gazdasági egye-
sületek nagyobb mennyiségű ingyen műtrágyát 
oszlottak ki kísérletezésekre kisgazdák között, 
ezenkívül pedig a Torontál- és Szatmármegyei 
gazdasági egyesületek összes községeiben szak-
előadókat küldenek ki a tél folyamán,  akik a 
népnek megmagyarázzák a műtrágyák lénye-
gét, hasznát s rámutassanak arra, miként kell 
a műtrágyaféleségeket  alkalmazni s minő ha-
szon várható alkalmazásukból. Örömmel látjuk 
a gazdasági egyesületeknek ez irányú műkö-
dését és meg vagyunk győződve, hogy e mű-
ködésükkel a lőbbtermelés érdekeinek igen je-
lentékeny szolgálatot tesznek. 

— Vizsga-bál. Városunkban a folyó 
év utolBÓ hónapjaiban a tanintézetek-
ben a növendekek tánctanitását özvegy 
Zaun M. Márkné szül. Tóth Erzsébet, 
okleveles tánctanitónő brassói lakós vé-
gezte. Ugyancsak nevezett tanítónő ta-
nította táncolni a családok 4—10 éves 
fiu-  és leány gyermekeit ia, még pedig 
szeptember 25-től november 9-ig. fizen 
kis apróságok tánc-vizsga bálja folyó 
hó 9-én volt az .Európa" szálloda ter-
meiben, a hol ezen alkalomból nagy-
számú és előkelő közönség jelent meg. 
A fenti  rövid idő alatt a gyermekek 
oly korrektül és szépen megtanultak 

táncolni, hogy igazán öröm és gyönyö-
rűség volt látni a kisapróságokat, amint 
a különböző és nehéz tánc nemeket 
gráciozuson lejtétték. özv. Zaun M 
Márkné szül. Tót Erzsébet a gyerekek-
kel szép és nehéz munkát végzett s 
ezért ót teljes elismerés és köszönet 
illeti meg, akit mint igazi mesternőt 
k-lOnó bánásmódjáért és szerény visel-
kedéséért is minden intézetnek éa szO 
lőnek melegen ajánlunk. Jöjjön csak 
városunkba jövő évben is, mert öröm-
mel és szívesen látjuk és várjuk. 

— Uj Agyvéd. Dr. Száva iBtván ügy-
védjelölt a mult héten Marosvásárhelyen az 
ügyvéd vizsgáló-bizottság előtt a vizsgálatot 
sikeresen kiáltotta. Irodáját Csíkszeredában 
nyitja meg. 

— Háborús hírek Megdöbbentő hír fu-
totta végig az országot. Mozgósítás de háború 
előtt állunk. A tartalékosok közül sokan már 
mégis kapták behívójukat Szerbia nem enged 
követeléseiből. Az adriai kikötő kell neki. 
szeleni hadtest mozgósítása csak napok kér-

e Ezek a mai legifjabb  budapesti hirek. 
— Esküvő. Dr. Száva István ügyvéd 

november 25-én tartja esküvőjét erzsébetvá-
rosi Szentpétery Klárikéval Kézdivásárhelyen 

— Ezt olvasd. Zsögöd-fürdőn  ezidó 
szerint minden vasárnap lehet meleg 
fürdőt  kapni ainig a fâ y  beáll. 

NYILTTER.*) 
Nyilvános  köszönet. 

Mindazon  jó ismerőseimnek  és barátaim 
nak, kik  boldogult  feleségem  elhunyta fe-
letti  bánatomban részvétükkel  fájdalmamat 
enyhíteni  igyekeztek  ez utón mondok  hálás 
köszönetet.  Mély  tisztelettel: 

Szentmlklóst  József. 
*) E rovat alatt köslöttekért dem vállal fele-

lSsaéget a Szeik. 

Árverési hirdetmény. 
A szárhegyi szent-Ferenczrendi zárda 
nagyméltóságú földmivelésügyi  mi-

niszter ur 45046—912 számú rendele-
tével megadott engedélye alapján Szár-
hegy község II. h. részben fekvő  „Bükk 
havas" nevü, miutegy 133.6 k. hold 
kiterjedéssel biró erdejében található 
fatömeg  eladására 1913. év jana&r 
hó 3-án délelőtt 10 órakor Szárhegy 
községházában nyilvános szó és zárt 
írásbeli versenytárgyalást fog  tartani. 

A törzsenkénti felvétel  alapján mell 
magasságban mért 10—100 cm. átmé-
rővel biró 22370drb. luezfenyó  és 4514 
drb jegenyefenyő  törzs, csucafa  és kí-
regnélkül a található hangszerfával  egy tilt 
bruttó 29162-1 m> luez, 9173 5 in* 
egenye fenyőfára  van becsülve. 

Kikiáltási ár 314,686 kor. 73 fillér, 
azaz: Háromszáztizennégyezerhatszáz-
uyo'cvanhat kor. 73 fillér. 

Távirati, elkésett és utóajáulatok 
nem fogadtatnuk  el. 

Kikiáltási áron alól a fatömeg  nem 
fog  eladatni. 

Szóbelileg árverezni kívánók, köte-
lesek a kikiáltási ár 10% át készpénz-
ben vagy óvadékképes értékpapírokban 
az árverési elnök kezéhez, mint bánat-
pénzt letenni. 

A zárt írásbeli ajánlatok szabályszerű 
bélyeggel látandók el, továbbá tartal-
inazniok kell a kikiáltási ár lOVát, 
mint bánatpénzt és azon kijelentést, 
hogy átverezó a részletes árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők Szárhegyen a szent-Fe-
renezrendi zárda főnökségnél  a hivata 
taloj órák alatt. 

Az erdőterület „Hollósarkától" mint 
egy 3 kim. távolságra van, újonnan 
épült jó karban lévő úttal, melyen min-
den akadály nélkül szállítható a fatömeg; 
úgyszintén Hollósarkától Maroshévizig a 
„Marosvölgyl Fatermelók R T.* ipar-
vasutján évenkint 12—15000 m* mennyi-
ségben köbmétere 3 30 K. szerződési-
leg biztosított árban szállítható. 

Kelt Sárhegyen, 1912. évi október 
hó 23-én. 

P Sántha Angelusz. 
zárdafőnök. 

8 - 8 Bsám 910860-1912. tlkvi. 
HIRDETMÉNY. 

Cslkmlndezeot község tlkvve birtokszabá-
lyozás következtében aa 1869. évi 2679 számú 
szabályrendelethez képest átalaklttatik és ez-
zel egyidejűleg ai arányosított Ingatlanokra 
nézve az 1892. XXIX. t-cikkben Biabályozott 
eljárás kapcsolatosan foganatosittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése és a helyszíni eljárás a nevezett köz-
ségben 1912. évi deoember  hó 2-ik napján 
tog  kezdődni. 

Enuélfogva  felhivatnak: 
1. az összes érdekeltek, bogy a hitelesí-

tési tárgyaláson személyesen vagy megbatá-
rozott által jelenjenek meg és az uj tlkvi ter-
vezet ellen netaláni észrevételeiket annál bi 
zonyossabban adják elő, mert a régi tlkv 
végleges átalakítása után a téves átvezetés-
ből eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik 
személyek irányában többé nem érvénye-
Bithetik. 

2. mindazok a kik a telekjegyzökönyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadolt elő-
terjesztést kivánnak tenui, hogy a telekkönyvi 
hatóság kikűldöitje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket Igazoló okiratokat 
mutassák fel, 

3 mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de tlkvi bekebelezésre 
alkalmas okiratok nincsenek, hogy az átírásra 
az 1886 XXIX. t.-cikk 15-18 és az 1889. 
XXXV. t.-cz. 5. 6. 7. és 9 g-ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igéuyeiket a kiküldött előtt iga-
zolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó 
tlkvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a ki-
küldött előtt szóval is ismerje el és a tulaj-
donjog bekebelezésére engedélyet nyilvánítsa, 
mert különben jogaikat ezen az uton nem ér-
vényesíthetik és a bélyeg éa illetékelengedési 
kedvezményétől ia elesnek éa 

4. azok, akiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tu'ajdonosai, hogy a bejegy-
zett jognak lörléBeit kérelmezzék, illetve, hogy 
a törlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a 
bélyegmentesBég kedvezményétől elesnek. 

Csíkszereda, 1912. évi október hó 25-én. 
A csíkszeredai kir. trvszék, mint tlkvi hatóság. 

Qeoző Beta ak., 
tOrvéuyazéki biró. 

A kiadmány hiteléül: 
Kozma, 

klr. tetebkCDy vvezetá. 
Szám 11003 —912. tlkvi. 1-3 

HIRDETMÉNY. 
Csobotfulva  község tlkve birtokszabályo-

zás következtében az 1869. évi 2579. számú 
szabályrendelethez képest átalakittatik és ez-
zel egyidejűleg mindazon ingatlanokr 1 nézve, 
melyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, 
és az 1891. XVI. t cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 
1892. XXIX. t-cikkben szabályozott eljárás a 
tlkvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
-fogiiuatusíttatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése és a helyszíni eljárás a nevezett köz 
Bégben 1912. évi december 19-én fog  kezdődni. 

1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesí-
tési tárgyaláson személyesen vagy meghatal-
mazott altal jelenjenek meg és az uj telkvi 
tervezet ellen netaláni észrevételeiket annál 
bizonyosában adják elő, mert a régi tlkv. 
végleges átalakítása után a téves átvezetés-
ből eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik 
személyek irányábau többé nem érvényesíthetik. 

2. Mindazok, kik a tjkvben előforduló  be-
jegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kí-
vánunk tenni, hogy a tlkvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapok kezdódó eljárás 
folyama  alatt jeleqjenek meg és az előter-
jesztéseiket igazoló okiratokat mulassák fel; 

3. Mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de tlkvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az'átirásra 
az 1886. XXIX. t cikk 15-18. és az 1889. 
XXXVIII, t-c. 5, 6, 7, 8, 9. §-ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a kiküldött előtt iga-
zolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó 
tlkvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a ki-
küldött elótt szóval ismerje el éB a tulajdon-
jog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert külömben jogaikat ezen az uton nem 
érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elenge-
dési kedvezménytől is eleBnek; és 

4. azok akiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosad, hogy a bejegyzett 
jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy tör-
lési engedély nyilvántartása végett a kiküldött 
előtt jeleqjenek meg, mert ellen esetben a 
bélyeg mentesség kedvezményétől elesnek 

A kir. tazék, mint tlkvi hatóság 
Csíkszereda, 1912. évi október 29-én 
Qeoző a. k., 
kir. tszéki biró. 
A kiadmány hiteléül: 

Kozma, 
kir. telskkönywezett. 

IHodero kutépités. 
0] kutak építését cementgyürük-
kel, sülyesztő rendszerrel • kiszá-
radt régi kutak lennebb sOlyess-
tését jutányos áron elvállalom. 

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

Szám 787—1912. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. -járásbíró-
ságnak 1912. V. 774 számú végzése kö-
vetkeztében dr. Szántó Samu ügyvéd által 
képviBelt Arany Győzöné s társa javára 300 
korona s jár. erejéig 1912. évi szeptember 
bó 19 én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján le- és felülfoglalt  690 korona 
— fillérre  becsült következő ingóságok, u. m. 
bázibutorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság feuti  V. számú végzése folytán  300 
korona tőkekövetelés, .ennek 1912. évi április 
hó 15. napjától járó 6"o kamatai, '/, '/, vá tó-
dij és eddig összesen 88 koronában bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehaj-
tást szenvedőd lakásukon leeodó megtartására 
1012. november hó 16-flt  napjának d. a. 6 
órája h a t á r i d ő ü l kitűzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatunk meg, h- gy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107 és 108 § ai értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérő-
nek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi október bó 
20-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
klr. bir. végrehajtó. 

Szám 872-1912. vgrb. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 1045. számú végzése következ-
tében dr. Dóczy Kálmán ügyvéd által képvi-
selt Székely Ödön csíkszeredai lakós javára 
52 korona 54 fillér  s jár. erejéig 1912. évi 
augusztus bó 19-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le éB felülfoglalt  és 3600 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
házi bútorok stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  V. számú végzése folytán  52 
kor. 54 fillér  tőkekövetelés, eunek 1912. évi 
január hó 1 napjától járó 5a/« kamatai, '/,'/„ 
váltódij éB eddig összesen 42 kor. 40 fillér 
ben bíróilag már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedő lakásán Csíkszeredában 
leendő megtartására 1912 nov. 20-lk nap-
jának délutáni 5 órája batáridőül kitüze-
tik éo ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. ÓB 108. §-: i 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöb-
bet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felűlfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
aa 1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi október 
hó 30. napján. Keresztes Gyula, 

Ur. blr. végrehajtó. 
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K O L L A R I T -
BORlEfltZ cl/TOS ssIDOJAUÓ 

S Z A G T A L A N F E D É U E M E Z 

„KÖLLARIT" BŐRLEMEZ 
kaucsuk compositioval bevont ru-
ganyos, viharbiztos és időálló szag-
talan fedéllemez.  A jelenkor lepjobb 

tetőfödéllemeze 

végtelenül tartós. 
Régi zsiBdely teiók átfedésére 
H H B kivtilóan alkalmas, mmumm 

Sem mázolni sem mészlével bevonni rtem kell. 
Kapható: i 4 

NAGYMIHÁLY SÁNDOR 
építési anyiigkcreskedőnél, Csikszereda. 

I 

A nagyérdemQ közönség be-
cses tudomására hozom, hogy 
folyó  évi október hó 1-én 
Gyergyószentmiklóson a Merza- és 
Bocsánczi-féle  házban, vezetésem 
alalt a lepjobb készültséggel 

„ A N G O L URI SZABÓSÁG' 
cég nyilik meg, mely abban a 
helyzetben lesz, hogy a legma-
gasabb igényeinek megfeleljen. 
A nagyérdemű közönség szives 
pártolását kérve vagyok. Kitűnő 
tisztelettel jjg^ férfi  szabó. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, m&tracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szálld kiszolgálás I Legolcsóbb árak 1 
29-50 

M Á T H É J Ó Z S E F 
nöi divat-kalap-üzlete 

Csikszereda (Grünwald A. ház). 

BURGONYA TSBTVMSOS! ELADÓ 
Gaspari frigyes-
nél Jíedgyesen. 

Vegytisztítás. 
Nöi és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj, degenyeg, szurok, tentn, zsir, 
rozsda, kávé stb foltok  vegytisz-
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 
fáradságot  nem kímélve e szak-
mába teljesen kiképeztem maga-
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

O i M a V i a e a e , 
férfi  Bzabó és vegytisztitó, Csíkszereda, 

Rákóczi-utca 10. szám. 26—26 

ELSŐ MAQYAB VILLAMOSERŐBE BERENDEZETT HANGS2ERQYÁR. 

S T O W A S S E R J Á N O S 
cs. és kir. udvari szállító, színházak, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és n hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lanchld-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. 

Ajáulia a saját gyárálmu készült lutros, vonós, fuvó  és Qtő 
hangszereit én -jzok alkatrészeit, (.^uiuttisztu húrokat. 

Hegedák 3. 4. í>, 6 forinttól  feljebb  a lepjobb felszerelés 
szerint. — Tárogató rüpufúhól,  uj ezüst liilleutyiWel és is* 
kólával 30 foriúttól  feljebb.  — Hármon ;kák lepjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 250, 3, 4, 5 írttól feljebb.  Különle-
geHsép acélittiupu hangverseny liitrnionikák, saját minták. 
6TOWA86EB a hangfokoao  gerenda feltalálója;  mely 
által bármily hegedft  vupy gordonka jobb, eróseűb és lú-
pvabli hangot nyer (biztos siker) hegedítbe jttvilóssal 4 írt 
Harmónium világhírű lepjobb gyártmány 65 frttól  feljebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken kii lön leges szukszertt 
pontossággal, jutányos áron. — Zonekarok teljes felsae-
relése előnyős felletelek  melleit, jutányos árbun, elismert 
kitUnó minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

Magyaróra ág legnagyobb vonós éa fúvós  hangsserek gyára általáuosau a legszolidabb kiszól-
10— gátasról elismerve. — Arjegyse k kívánatra Ingyen éa bórmentve. —20 

s R V O y - S Z Â L L O P R 
Budapest, VIII , József-kőrut  16. 
Elaörangu kényelemmel berendesett 
utcai szobák. KltUoó étterem. Máraé-
kelt polgári árak. Külön termek. Ban-
kettek. esküvők rendesésót elfogadom. 

Esténkint FARKAS VINCE 
hírneves cigányprímás teljes zenekarával 

H A N G V E R S E N Y E Z . 
— Szíves pártfogást  kér — 

Szabó Tivadar tulajdonos, a .NőmnélI Ka.-íloo* '«li llalctvc 
8- ,l»ell" volt főpincér»'. 

Szőnyegáruház. 
Szőnyegek, Linoleum, 

Függönyök, 
legnagyobb választékban, pos-
tai megrendelések azonnal el 

lesznek intézve. 

Tel lmann & Speil 
— B r a s s ó , l i n z a s o r í-í. — 

5 30 

. â . l e g r j o l s l s x i a l s o l i s m e r t 

Emke l i n o l e u m 
padló fényniáz.  — Egyedüli raktár: 

NISZEL JAKAB 
vegyeskereskedése, Csikszereda. 

4-30 

• 

• 

• 

Takarókos háziasszony, 
otthon kcsziti likőrjei!, miáltal 
jobbat, szebbet, tisztábbat és ol-
csóbbat kap mintha készen venné. 

Kö vetkeiö likőr easentiak kaphatók 
Allasch, Kárpáti keserű, 
fiaraok,  {áré, 
Cacoo, Kömány, 
Csássórkörte, MarasohJnó, 
Chartreuae, Meggy, 
Curakao, fiúm, 
Dió, Vadász likőr, 

VanUlia. 
Ára egy üvegnek használati utasi-

tássál 00 Altér. 5—50 
Amerikui fogcseppek  a fogfájást  azou-
nul mcgKZitiitctik. — Saját készítésű 
MenllioLos sóshorszesz a iegjobb házi-
szer. — Lilioiutcj creme, szappan ós 
púder a legjobb és legártalmatlanabb 

1ióz- és arcápoló szerek. 
Valódi uugol, francia  és hazat Illat-
szerek, óriási válusztékban kaphatók 

BARLA DEZSŐ 
gyógyszerésznél, Csikszereda. 
Postai rendelések azounal iutéztetnek. 
10 koronáu folflll  rendelésnél franco. 

Bútorozott szobák 
napokra is kiadók. 

3 - 4 Mikó utca 23. szám alatt. 
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Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt tiutort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
mentekinteni, hol az összes raktáron levő b l l t o i o k a t , úgymint: 

EBÉPLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IRODAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, PIVÁNYOK ÉS MAPRÁCOK 
mindcu kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrót/épek,  kerékpárok,  yrama/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, gramufonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS 6RAtyAF0N0K-
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a leyjutá-
ni/osabb  árért  esskbslök,  jótállón  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltőmunkikat elvállalok. 
>ii' xU/Mi' ̂  >u< '«ii* »ifr  ̂  stf>  y i' vii» W'Mi- Cu» 
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Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján foganatosítom. 
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Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

LEGÚJABB DIVAT 5ZER1NT1 
:: :: NÖI D15ZKALAP0KAT :: 

mindenkor a legizlésesebben kiállítva jutányos árban árusíthatom. 

ÁTALAKÍTÁST ELVÁLLALOK 
LIGETI SAMUNÉ NŐI DIVATKALAP NAGYRAKTÁRA, CSÍKSZEREDÁBAN. § 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján azonnal foganatosítom. • I 
— g g s g m f r M t t f l é  M o m M g g a ^ M 
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REISZ MIKSA 
B Ü T 0 R 6 Y Á R A 

S é k é s c s a l s a — ^ T s i g ^ T r á L r s i c L 

ut Rákóczi-ut 
Brassó, ideiglenesen posszinitea 33. szám. 13-50 

Kiváló minőségű modern bútorok. JitánfOS [yári ârliai Teljes lakberendezések. 

K é z i m u n k a s z ö v e t m i n t á k k a l k é s z s é g e s e n s z o l g á l ! 

DA IAHA I I Dmrtn/io k é z i m u n k a ü z l e t e , r ö v i d , s z ö v ö t t é s 

OOlGSCD frigyes  k ö t ö t t a r a i t , B r a s s ó , K o l o s t o r n t c a 2 9 . 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban. milien, futó,  divánpórua 

és gobelin képek. 
Xagy raktár niinilenncmii kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-

mek, gyapja és gyapott fonalukban. 
Dus választék térti, nöi és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők éB zsebkendőkben. 
Kézimunka gzövet mintákkal készségesen szolgál. 52—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

HALLÓ I ÉRTESÍTÉS I HALLÓ I 
Épitési anyagraktár, vasbeton, miikö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth La|os-
utca 48. az. alatt nagy épitési anyagraktart rendeztem ba s azon kellemes helyzet-
ben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére mindennemű épitési 

anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 
Á l l a n d ó nagy r a k t á r o n v a n : 

Mész daraboa es oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fű<ve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aaifalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit blrlemez, mázolás nem igényel kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigeteld lemez és kaucsok-aszfalt  nedves falak  és lakások Bzá 
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba éB rothadás ellen. 
Azbezt pala igen könnyű és tartós. Teljes fiidéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép anyagból. Vakolat köpor, Schainotte tűzálló 

tégla és föld  stb. mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikak  betonból -80-100, 120, 150—200 - 3 00 és 400 méter áítnérójü kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítésé. Beton- és mflkölépcsők,  szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató és etetőváluk min-
den nagyságban. — Blok dres tégia. különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talapzatok csinos kivitelben. Kalyha alátét lemezek. Kémény- és fal-
fedkövek.  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 épitész, Csíkszereda. 
4 9 - 2 2 

Üzlet megnyitási jelentés I 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget ez uton is értesíteni, hogy 

C s í k s z e r e d á n , A p a f f y M i h á l y - u . 4 s z . a . f i ó k ü z l e t e t n y i t o t t u n k 
és kérjtlk t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tllkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a nagyérdemű 
közönség B z i v e s jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel: ( 

SIN6ER CO. VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Ezen cégről ismét hetök 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben .SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlóira, csak arra kell 
ügyelni, bogy megfelelő 
helyen vásároltassanak 

Flgyelmestetéa. Az összes 
mis Üzletek által „SlNGElt" 
uév alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek utáu készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeiuk mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartosságbuu is 
messze elmaradnak. 12—52 

Ţ Ţ T \ T I J M Ha ö n súlyt helyez egészségére, 
11 n A M f  a z t akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U X I 1 1 . 1 1 1 • Haaztakarja.hogynyugodtálma.jóétvágyalegyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

csak préner-sört lóyék! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb ffiszer-  és csemegekereskedésekben. 

F á r e ü E t á j C e l k v á r m e v 7 e r é e z ö r e : 

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

csakis özv. Nagy Istvánné „ Z ö l d f a "  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(15) 4 3 - 5 2 

Schvarcz József  és Társa 
B u d a p e s t , Váczi-körut 53 sz. 

Alapítási év 1884. 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fűllesztö 

G5,100,1 (10,300 és C20 liter űrtartalom. 
Fűlleszt 40—60 perc a la t t . 

Hordozható páMaföző  üstök. 
100- 400 liter űrtartalom. — Az u j 
szeszadótőrvény előírásai szerint. 
Angol marha- és lónyiró-

gépek és ollók. 

B e t á b l á z á s o s k ö l c s ö n . Előnyös fel-
tételek mellett első helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható. 

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

jóság 
és 

olcsósá-
gánál 
fogva 

Első helyre küzdötte fel magát 
Â PliCHER-FÉLE GYORSMELEGITÖ 

caerépkályhn,  különösen hál/mxobák  és ebédlök  részére 
ajánlom gyorsmelegltő agyag-kályháimat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal bírnak, hogy oly gyorsan fűtenek,  mint a vas-
kályhák, de a melegséget ép ugy, mint az eddigi cserépkály-
hák, hosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
{ütőképesség és Jelentékeny tüzelőanyag megtakarítás kezes-
sége mellett készíttetnek. Ezen gyorsmelegitó kályháim a vas-
és cserépkályha összes előnyeinek szerencsés egyesítése éB tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

a pucner-féle (syorsme-
le6itő cserépkályha. 

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaks- és szénfütésre  gyors-
melegítő Dauerbrand-be téttel látom el. — Takaréktllzhelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kivántatnak-e. Takarék-
tűzhelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból, fe-
hér, márványozott és kék csempék készülnek. Azoknak ára 
nagyság és kivitelűk szerint állapittatik meg. Felvilágosítás-
sal igen szívesen Bzolgál az érdeklődő közönségnek, vala-
= = mint a kályha és csempe mintákkal is — 

Hosszurovó Cement Födél cserép! 
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