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Aki birja, marja. 
XézzUk meg Mugyurország néprajzi 

térképét és látni fogjuk,  liogy mi ma-
gyarok uem vagyunk túlságosan sokan 
ebben az országban. Állami életünkben 
ezért a n e m z e t i s é g i kérdés oly 
nagy tényező, hogy nem hagyhatja ér-
dektelenül még a színmagyar területe-
ket sem. A nemzetiségi vidékeket meg 
pláne szinte közvetlenül érintik az olyan 
események is, melyek más vidék nem 
zetiségérc vonatkoznak, mint például 
a horvát kérdés érdekli az egész Er-
délyt és a román álmok a horvátokat, 
pánszlávokut stb, mert hiszen u nem-
zetiségek, ha nem is támaszkodnak 
mindig nyíltan egymásru, azért mindig 
ügyelik egymást, példát vesznek, kon 
zekveuciákut vonnak le és végszükség 
esetére számítanak egymásra és mind-
nyájan Ausztriára. 

Ezek előrebocsátása után belát 
hatja mindenki, hogy a nemzetiségi 
kérdés oly nagy részletével, mint a 
horvát Ugy, uz ország minden részén 
lehet és kell foglalkozni  most, mikor 
uz országházban egész horvát világ van 

Hogy a horvátok akcióját megért-
sük, első sorban tudnunk kell, hogy 
összes törekvéseik lulujdonképen arra 
irányulnak, hogy autonom jogaiknak 
lépésről-lépésre való kiterjesztésével 
lassankint államot ulkossanuk az ál-
lambuu és nztáu egy alkalmas pilluuat-
ban nagy délszláv államot kreáljanak, 
melynek súlypontja a mai Horvátor-
szágban lenne. Minthogy az e.urpai ha-
tulmak uiauapság mindenkinek a kör-
mére nagyon vigyáznak, hát nem igen 
engednék a délszlávokut puszta szere-
lemből ilyen házasságra lépni, már csuk 
azért sem, mert a státus quo fentartá-
séra soha johban nem vigyázlak, mini 
most. Itt léhát csak lépésről-lépésre le-
het boldogulni és minden egyes lép 
esőnél, mely a külön államiság magas 
latára vezet, külön jogalapokra kell és 
szokás hivatkozni, sót nem árt az igazi 
célt uéha-néha letagadni. A diplomáciai 
ügyesség abban áll, hogy sikerüljön 
történelmi ulapoit, vagy nemzetközi jog 
alapján az elérni szándékolt célt jogos-
nak tüntetni fel.  Ez a módszer általá-
nosan el van terjedve. A régi angol 
iskola módszere és nem rosz, csuk az 
hibája, hogy erő, hutaloin nélkül nem 
sokat ér, mert bizony mindig aki birja, 
az marja. Persze, az angol bírja is, 
marja is és csak épen a külső látsza-
tot akarja megmenteni azzal, hogy a 
marást jogosnak tünteti fel. 

Erre igen primitív eszközei vannuk. 
Pl. ha egy ujabb darab Afrikára  van 
szüksége, elküld oda egy lehető jó hús-
ban levő kereskedelmi megbízottat, 
vagy misszionárust. Ezt többnyire meg-
eszik és erre az angol polgáron esett 
sérelem megtorlása címén Anglia be-
kebelez egy bizonyos területet. Ezt a 
módszert különben már az afrikaiak  is 
kiismerték és kockás nadrágot, meg 
szőke misszionáriust csak szükség ese-
tén látnak szívesen konyhájukon. 

Mikor már az emberevők is eny-
nyire haladtak, akkor nehéz lenne el-
hitetni veldok, hogy a jogos alap ki-
mutatásával be lehetne bennünket csapni 
és az erővel vagy furfanggal  kicsikart, 
vagy még ezutáD kipréselendő kiváltsá 
gokat jogosoknak lehetne feltüntetni. 
Legyünk csak őszinték. A törvényekre 
és történelmi adatokra való hivatkozás 

I 
csak takaró, _ mert végeredményéhen 
mégis csak aki birja, az marja. Igaz, 
sok Scylla és Churibdis között kell foly-
ton eveznünk, de ezredéves multunk 
ponderabilis tanulságai remélnünk en-
gedik, hogy még birjuk. 

A lényeg tehát mellettünk szól. 
Nehogy azonban ethikni szempontból 
kifogás  alá eshessünk, jó lesz kinin 
tatni, hogy a forma:  a törtéuelmi alap 
és a törvény mellettünk szól. 

lHfiS.  évi XXX. törvénycikket mos-
tanság sokat fejtégették  és mindenesetre 
fontos  érv mellettünk, hogy mikor a 
horvátokuuk ilres lapot adtunk a ke-
zébe, tehát azt kérhettek nmit akurtak, 
akkor ök maguk beismerték, hogy 
többhöz nincs joguk, mint amennyit 
kértek Hogy minden autonom jogok 
mellett is Horvát állam nem létezhetik 
és annak semmi ismérvei nem állatiak 
fenn,  mutatja, hogy egy a főhatalom, 
egy u koronázás az eskü és hitlenél, 
nincs külön horvát állampolgárság, ho-
nosság. horvát nemesség; főrendi  há-
zunk liatt a horvátországiak is minden 
megkülönböztetés nélkül magyar tör 
vények alapján, mint magyar főrendek 
foglalnak  helyet a főrendiházban  A kül-
föld  előtt szintén mint egy egységes 
állam szereplőnk ós nem oly megkülön-
böztetéssel mint pl. Ausztria és Magyar-
ország. 

Az kS«8. évi XXX. törvénycikket 
azonban a horvát-szlavón tartomány-
gyűlés és a magyar országgyűlés egyet-
értöleg megváltoztattttják a király (a ma-
gyár király!)  szentesítésével; tehát 
még ez sem oly fontos,  mint a töité-
.lelmi alap boncolása, mert azon már 
nem lehet változtatui. 

Az államnak alkotó elemei bizo-
nyár» még a horvát tankönyvek szerint 
is: a terület, a nép és a főhatalom. 
Tehát elsó sorban a terület, mert való-
színűleg még a tökéletes repülőgépek 
fel'alálása  után sem fognuk  az államok 
ég és fold  közölt lebegni, mint Moha-
med koporsója. Xos, Ita uz államot 
meghatározott földterülethez  kötjük, ak 
kor hol képzelik cl tulajdonképen hor-
vátjaink a történelmi alapon kialakult 
horvát álluniol ? Hisrcn legelőször épen 
maguk a horvátok, igy Kerchelicli és 
Zelniczy figyelmeztettek  urru, hogy a 
mai Horvátország tulajdonképen csak 
az osztrák katonai parancsnokok téve-
dése folytán  jutott nevéhez, mert Hor-
vátország a mohácsi vész előtt a Szá-
ván tul, a Kulpu délkeleti partjától az 
Adriáig terjedt és u horvátok csak a 
mohácsi vész után menekültek a Dráva-
Száva közé. Ha tehát történelmi alapon 
Horvát államot akarnak kreálni, akkor 
először is tessék kisétálni a Dráva 
Száva közről a régi Horvátországbuu. 

Ott azután ugyancsuk történelmi 
alapon el kell foguiniok  a magyar ki-
rályt állumfóuek,  mert 1089. után László 
és Kálmán magyar királyok hatalmukba 
kerítették Horvátországot, sót Dalmáciát 
is és 1102 ben Kálmánt Zárában Hor-
vát- és Dalmátország királyává koro-
názták. 

Azóla — tehát 800 esztendeje — 
Horvátország tényleg miudig, Dalmácia 
pedig jogilag iita is Magyarországhoz 
tartozik. A mai Horvátország pedig 
annyira nem volt külön állam, hogy 
még a XVII. százudban megyénként 
küldötte követeit a magyar országgyű-
lésre, mint a többi vármegyék. 

Ha már most, mint azt röviden ki-
fejtettük.  nemcsak jogon és törvényen 
alapszik igazságunk, hanem nyolc év-
százados történelmi múltra is, akkor 
joggal kérdhetjük, hogy hát mire ala-
pitjak (ulajdonképen a horvátok külön 
államalkotó törekvéseiket? A nyers 
erőre ? Hiszen igaz, liogy aki birja, az 
marja; de mi még talán bírjuk. Vagy 
Ausztriában bízunk? Az Itatván évvel 
ezelőtt is becsapta őket. 

Térjenek inkább maglikhoz a hor-
vátok, éljünk testvéri szeretetben, mint 
honfitársakhoz  illik és dolgozzunk kö 
zösen boldogulásunk érdekében. Jel 
szavunk, de Ausztria ellen: aki bírja, 
marja. Dr. II.  A. 

Erdély nem tartozik 
Oláhországhoz. 

lierbólia hunyadiiiegyei községben Ylád 
Aurél országgyűlési képviselő feleségű  és anyja 
megjelent n községi iskola évzáró vizsgáján. 
Ott :i in:igy:ii' állam és magyar nyelv ellen 
izgattak, sót Vládné egyenesen kimondotta, 
hogy Erdély Oláhországhoz tartozik. 

Igaz, hogy Erdélyben az oláh anyanyel-
vűek többségben vannak, (le eltekintve attól, 
liogy az államok határait nem az anyanyelvek 
határozzák meg, azt is kimutathatjuk, bogy 
még az oláh anyanyelvűek közült is édes 
kevesen vannak, kik nem tartják maglikat 
magyaroknak a szúnak igazi és legtágabb 
él telmében. Mert a nép, mely románul beszél, 
örömmel nézi legtöbb helyen, ha fia  magyarul 
tanul az iskolában, bogy jobban boldogulhas-
son hazájában, Magyarországon. Kísérelje meg 
bármely román ajkú vidéken tisztességesen, 
jóakaróan beszélni a néppel és büszkén fogja 
bevallani, ha magyarul is tud Az igaz, liogy 
ha leszidjuk rongyos, tolvaj oláhnak, akkor 
vérbe borul a szeme, de ezen talán csak nem 
csodálkozhatunk. 

A nép tehát érzi, hogy Erdély Magyar-
országhoz tartozik. A román intclligcnczia meg 
tudja. Azonban az intelligencziának és a fél-
mü\elteknek egy része szeretne és igyekszik 
ezen a bizonyításra nem szoruló tényeu vál-
toztatui Mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy 
ez a rész nem lehet nagy, mert először is 
Magyarországon Erdélyben van a legtöbb erdó 
és lét Erdélynek több, mint felét  teszik ki 
az erdók, rétek és legelök. A ini pedig szántó, 
annak uagyrészét szászok és magyarok fog-
lalják el. Már pedig nagyobb számú iutelli-
geneziát csak itt é.i a városokban találhatunk, 
hol szintén kicsi a románság. Tehát nz intel-
ligens elem a románok között megleln-tós 
csekély. Ennek a csekély résznek is jó hányada 
kifogástalan  hazafi  és józau polgár. Még min-
dig murádnak azonban elegen, kik egy nagy 
Romániáról álmodnak, melynek egyik értékes 
része Erdély lenne. Ezeknek fele  hiszi a kivi-
hetesét ezen tervuek, a másik fele  pedig inkább 
csak táplálja a többiben ezt a hitet. Egyik 
rész ennek u délibábos álomnak, a másik rész 
ped'g ezen álomból él. 

Igy történhetik aztán meg: hogy olyan 
fanatikusok  is akadnak, a kik nyíltan össze 
ütközésbe jönnek a torvénynyel és palástolás 
nélkül izgatnak a magyar állameszme s a 
magyar nyelv ellen. A népet ne hibáztassuk. 
Annak akadnak jó, hazafias,  kötelességtudó 
tanítói, kik megtanítják gyermekeiket a magyar 
nyelvre. Vlád Aurél anyja és felesége  épen 
azért jöttek annyira nőhöz nem illő dühbe, 
mert a romáo szülök gyermekei magyarnyel-
ven köszöntötték őket. Tehát a nép szívesen 
is tanul magyarul. Ha mégis bele tudják vinni 
a népet meggondolatlanságokba, akkor ezt 
tulajdonítsuk a nép általános természetének, 

mely szerint könnyen bajlik a tanultabbak 
szavára, ha azok anyauyelvén, tehát értlietőeu 
szólnak hozzájuk. 

No és valljuk be, hogy egy kis hiba 
bennünk is van, mert néha lekicsinyeljük és 
lenézzük őket, a helyett, hogy az erő hatalma 
nélkiil a jóakaratú szó és a kedvesség hatal-
mával igyekeznénk hódítani. 

Sok és nehéz munka áll előttünk, külön 
módszerhez kelt nyulnunk a népnél és külön 
vezetőinél. Legelőször is önmagunkat kell 
legyőznünk és nem az erőszak türelmetlensé-
gével, hanem az igazán erősnek nyugodtságá-
val kell szívesen fogadnunk  azokat, a kik a 
nép vezetüt közül belátva tévedésüket őszin-
tén akarnak közeledni hozzánk. A légkörül -
tckintóbhen kell óvakodnunk attól, hogy oláh 
származású, de jó magyar érzelmű emberekkel 
tapintatlanul éreztessük román voltukat és az 
izgatók elleni gyűlöletünket ilyenekkel szemben 
éreztessük, mert ezzel a jók, az igazak, a 
hazaliasok lelkében beláthatlau rombolást vi-
szünk véghez és bele kényszeritjük őket a 
magyar gyiilölségbe. A népet tanítsuk meg 
magyarul, közülünk pedig, uz agitacionális szel-
leműek tanuljanak meg románul, menjenek 
közéjük és az ó nyelvükön magyarázzák meg 
f.z  igazságot. A népet tanítani, művelni kell 
aztán szeretettel és értelmesen kell velők 
beszélni, akkor meglehet hódítani és nkkor 
lehet ellensúlyozni azok munkáját, kik nyíltan 
is bevallják, hogy egész Erdélyt elakarják egy-
szerűen rabolni Magyarországtól. Ezeket azon-
ban, mint nyílt hazaárulókat kérlelhetleuül 
kell büntetni, akkor majd megtauulják, hogy 
Erdély nem tartozik Oláhországhoz. 

Dr. II.  A. 

A romániai sajtó a magyar állam 
ellen. 

Vajda Sándor nemzetiségi képviselőt a 
magyar képviselők a magyar képviselőházból 
kidoblak. Hazafias  felháborodásukban  tették 
ugyan, de mégis jogtalanul járlak el. Megsér-
tették egy képviselő mentelmi jogát, a miért 
viselik is a következményeket. Ez az igazság. 
Etiliól azonban még nem következik, liogy 
Vajda érdemes lenne valamilyen ünneplésre, 
inert ó, mint inngyar állampolgár saját hazá-
ját ócsárolta. 

Mégis azt látjuk, bogy Vajda üdvözlő 
táviratokat kap, disztagaak választja a romá-
niai bukaresti orvostanhallgatók egyesülete s a 
mi a legsúlyosabb, a román sajtóegyesület 
sürgönyileg üdvözli. 

A román sajtóegyesület bizonyára meg-
gondolatlanul járt el, midőu a mi belügyeinkbe 
avatkozott és egy magyar állampolgárt üdvö-
zölt nemzetellenes és közfelháborodást  okozó 
tettéért. Mert ha ezt komoly megfontolással 
tette, akkor itt diplomácziai beavatkozásra 
van szükség, akkor elégtételt kell kérnünk 
egy valószínűleg előkelő idegen testület jog-
talan beavatkozásáért, mely határozottan a 
magyar állameszme elleni izgatásnak minő-
síthető. 

Ha román állampolgárt ért volna valami 
inzultus nálunk, akkor még értenők ezt az 
eljárást, (le egy magyar állampolgárhoz pusz-
tán azért, mert véletlenül talán român az 
anyanyelve, semmi köze Romániának. Itt már 
megint az Erdélyre való éhség vicsorgatja 
fogait. 

Pedig meg kellene gondolniok a romá-
niaiaknak, hogy nekik sem tetszenék, ha mi 
a romániai csángókat Románia ellen uszita-
nók és azt a területet, melyen a magyarul 
beszélő csángómagyarok laknak, Magyaror-
szághoz akarnók csatolni. Igaz, mindig szíve-
sen látjuk, ha idegenből visszatelepülnek hoz-
zánk elszakadt véreink, de sohasem izgatjuk 
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őket azon állam ellen, mely nekik kenyeret 
ad. Ha tehát Románia akar valamit tenni 
magyarországi testvérei érdekében, telepítse 
haia őket, otthon aztán csináljon velük, amit 
akar, a mig azonbao itt vannak, a mig magyar 
állampolgárok, addig ne uszítsa őket a román 
nemaet képviselői, a román sajtó hazaárulásra 
és a magyar nemzet ócsárolására. Vegyenek 
példát románjaink a Romániában és Ameriká-
ban levő magyar honpolgároktól, kik az i d e-
gen államok törvényeit és alkotmányát min-
dig tiszteletben tartják, hát még ha azon 
államoknak polgárai lennének, mint a mi román-
jóink. A romániai sajtó pedig legyen óvato-
sabb, ne csináljon kázus bellit 

Ifj.  H.  A. 

Uj székel? naptár. 
Bárt ha Báláz* dézsi pénzügyi fogalmazótól, 

kit lelkes dolgozatai révén olvasóink' jól i a mernek, 
kaptok a következő sorokat: 

Egyidejűleg egy előfizetési  felhívást  bncsn-
tottam ki, melyben ismerőseimet, a földmivelŐ  nép-
pel érintkező tényezőket: lelkészeket tanitókat éa 
jegyzőket az általam 190fl  érre „l ' j Székely Nap-
tár" címmel szerkesztendő vallás, szépirodalmi és 
közgazdasági naptár terjesztésére kértein fel. 

A naptár jövedelmét a Csikvármegyében lé-
tesítendő „Árvaház" és a budapesti „Székely Diák-
otthon" javán fonlitom. 

Egy felhívás  keretében nem tudtam össze-
foglalni  azokat a törekvéseket és eszméket, amelyek 
e naptár szerkesztésére bírtak. 

Olthatatlan lajszeretet él bennem székely test-
véreim íránt s a felvilágosítás  és igazság utján 
boldogulásukat akarom előmoznitani. 

Azt óhajtom elérni, bogy ez a kis naptár ke-
rüljön a földmivelŐ  gazdák asztalára. Olyan nehéz 
a székely ember eszéhez és szivéhez férni. 

Hiába írnak neki tudományos munkát, drá-
gasága miatt nem juthat hozzá: de e mellett nem 
is keresi ezt, mert foglalkozási  köre más irányban 
köti le! De a naptár a gazdálkodó, földmivelő  em-
bernek is rendes szükséglete, s milyen nagy szol-
gálatot tehetünk vele, ha azt helyesen megválasz-
tott gondolatokkal adjuk át neki! A mi néplink 
ma tud írni és olvasni. Egy ilyen naptár egész 
éven át az asztalán van. Önkéntelenül előveszi a 
család apraja-nagyja és magába szívja az ott le-
fektetett  gondolatokat 

Aki valaha az egyszerű néppel érintkezett, 
láthatta, hogy milyen hosszú időn át és nehezen 
lehet a nép között még olyan dolgokat is létesí-
teni és terjeszteni, amelyek egyenesen anyagi jó-
létét mozdítják elő. A székelyföldi  miniszteri ki-
rendeltségnek gazdag tapasztalata lehet erre nézve. 

Azért kell egyesált erővel arra törekednünk, 
hogy alkalmas módon a népet oktassuk, annak 
eszéhez és szivéhez férjünk  és igy bizalmát meg-
nyerjük. 

Az iskola és egyház állandóan és tántorít-
hatatlanul hirdeti tanait, de ezen nemes munkájá-
ban a körén kivül álló társadalomnak kell segít-
ségére sietni, hogy a nép lelkében elUletett jó 
magvak az élet forgatagában  ki ne pusztuljanak, 
hanem hasznos gyümölcsöt hozzanak. Ezért kell a 
tisztnltzbb felfogást  terjesztenünk. 

Jól tudom, hogy egyszerre sok eredményt 
nem érhetni el; de ha nép látja, hogy a felebaráti 
szeretet s a jónak mivelését ép ugy hintetjük, 
miként az iskolában és templomban hallja, okul 
belőle s lassan bár gondolkozásában és cselekvé-
sében nemesebb lesz. 

A józanság, takarékosság és vallásos érzet 
ápolása mellett ismertetni akarom a székelyföldi 
miniszteri kirendeltség és a székely társaságok 
hivatását hogy a nép tudja, hogy ezek az intéz-
mények az ő sorsának javitása céljából létesít-
tettek, bizzék ezekben s készséggel fogadja  be 
jövendő jóléte megteremtőinek (?!) tanításait 

A másik felhívásban  részletesen kifejtettem 
a naptár célját; itt azt érintettem, bogy mi ok-
ból fordítom  a jövedelmet a budapesti .Székely 
Diák-otthon" javára? — Mindnyájan tudjuk, hogy 
nekünk székelyeknek az erdélyi róm. kath. státus 
felügyelete  és kezelése alat álló kolozsvári alapit* 
ványokon kivül nincsenek oly alapitványaink, vagy 
nagyobb segélyeink, melyek támogatásával fiaink 
fOikolai  tanulmányokat végezhetnének. Sajnos, a 
státus alapitványai kolozsvárt csak a joghallgatók 
és tanáijelöltek részére vannak fentartva.  Ki ne 
látná, ki ne érezné, hogy ifjaink  épen szegénysé-
gük miatt alapítványok hiányában praktikus élet-
pályákra nem léphetnek? Azért kell a bndadapesti 
Székely Diák-otthont megnyitniuk, hogy a sze-
génység ne akadályozza tehetséges fiainkat  a mér-
nöki, orvon, állatorvosi és kereskedelmi pályák 
választásában. Nem szükség-e, hogy ezeken a pá-

lyákon a jó szellemet és az igazi tudományossá-
got képviseljük? Magyarságunk érdekében is fon-
tos. hogy ifjúságunk  ezeken a gyakorlati pályákon 
és a gazdaságin is tért foglaljon,  hogy az író-
asztal mellett elmélkedve, ne veszítsük el a talajt 
lábaiok alól. 

Egyébként nagy alapítványokat nem tehe-
tünk, mert ahhoz szegények vagyunk, de ha össze-
tesszttk filléreinket,  olyan erkölcsi és anyagi tökét 
teremtbetüuk, amellyel a késői nemzedék jövőjét 
is biztosíthatjuk. 

Ilyen gondolatok közepette nyitok előfize-
tést az „ r j Székely Naptár'*-ra, melynek ára egy 
korona lesz. s amelyre megrendeléseket és hirdeté-
sekot folyó  évi julíiis hó közepéig eltagadok. 

Ilyen érteleinben kérem luk épen n székely 
és magyar társadalom támogatását. Ilyen értelem-
ben kérem a hírlapok igen tisztelt szerkesztőit, 
hogy két rendbeli felhívásomnak  lehetőleg egész 
lerjede)uiében becsen lapjukban helyet adui szíves-
kedjenek, hogy a nagy közönség tisztán láthassa 
azt a törekvést mely az uj naptár készítésére 
késztetett Előfizetési  felhívást  az érdeklődőknek 
készséggel kUldiik. 

Ezt az ismertetést tájékozásul kellett kibo-
csntaiioin, mert az előfizetés  eéljából szétküldött 
felhívásból  ugy tűnik ki. mintha a naptár csak 
esik megyei jellegű lenne. 

Hangsúlyoznom kell. hogy épen u diákotthon 
ügyének előbbre 'vitele céljából az egész Székely-
földre  kiterjedő naptárt szerkesztek, t i. a köz-
érdehi. általános kérdéseket mind a négy székely 
vármegye életéitől veszem s ehhez képest keres-
tem inunkntársakut is. 

Dés. 1W07. junius hó 1-én. 
fíartha  Balizs, 

pénzügyi fogalmazó. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A vallás- és köz-

oktatásügyi m. kir. miniszter dr. Balló 
István főgimnáziumi  tanárt Caik vármegye 
tanfelügyelőjévé  nevezte ki. 

— A osikszeredal kir. ügyészség 
megvizsgálása végett Kozma Gyula maros-
vásárhelyi kir. főügyész  folyó  hó 10-tól 10-ig 
városunkban időzött, mely idó alatt az Ügyész-
ség utolsó évi ügymenetét lielmtó vizsgálat alá 
vette s a fölött  elismerő szavakban megelé-
gedését nyilvánította. 

— Esküvő. Ferenczy Ernő kir. tör-
vényszéki aljegyző f.  hó 29-én vezeti oltár-
hoz Kászonujfaluban  Ujfalusxy  Rózsikát, l'j-
falussy  János és neje leányát. 

— Űgyéssségi kinevezés. A király 
dr. Knörr Ferencz brassói Ügyészségi alügyészt 
a brassói ügyészséghez Ugyészszé nevezte ki. 

— Szikely küldöttség Darányinál. 
F. hó 15-én 200 tagból álló székelykUldüttaég 
tisztelgett Darányi Ignáez földmivelésUgyi  mi-
niszternél az erdókezelések Ügyében. Szóno-
kuk Nagy György, a csikszentmártoni kerület 
orsz. képviselője volt. Beszédének czélja az 
volt. hogy a székely erdőket ndják vissza n 
a birtokosok kezelésébe, mert az állami keze-
lés káros, a felhasználható  erdőket véderdőkké 
teszi s olyan területeket, melyek valójában 
legelők, erdőknek nyilvánít A kihágásoknak 
87 százaléka erdei kihágás, mert a székely 
ember nem Ítéli el, hogy a saját erdejében 
fát  szed. Darányi Ignáez kijelentelte, hogy az 
arányitásról és tagosításról szóló törvény-
javaslatban intézkedés van, mely megengedi, 
hogy a közösségben levó erdőből egy bizo-
nyos szUkséges részt legelő céljaira kisznki-
táui lehessen. Egyúttal megigérte a miniszter, 
hogy Mezőssy Béla államtitkár személyesen 
le fog  jönni a székely földre,  hogy személye-
sen győződjék meg az erdőügyek állásáról. 

— Státus! kiküldöttek választása. 
A felcsiki  kerület hivei képviseletében az 
egyházmegyei kiküldöttek a napokban ejtet-
ték meg a választást két statuskikUldötti ál-
lásra. MegválaBztattak Qecző Bél» kir. tör-
széki bíró és Csedő István Ügyvéd. 

— AB ni- és vereaviai erdők eladása 
iránt óriási az érdeklődés. Az árverés f.  hó 
24-ére van kitUzve, de már most nagy a moz-
galom a vásárolni kívánó czégek között, sőt 
többen, mint értesülünk már le is tették n 
nevelési pénztárba a bánatpénzt. 

— Papvalásítás. A Szent Péter egy-
házközségben e hó 17-én történt meg a pap-
választás. A választó gyűlésen, amelyet Kancz 
János főesperes  helyettes nyitott meg, mint-
egy 300-an jelentek meg. Elnök kijelentette, 
bogy a pályázók közül akár egyhangúlag, akár 
szavazással válaszszanak hármat, akik közül 
majd pUspök ur ó nagyméltósága iog egyet 
es állásra kinevezni. Erre előlépett az egyik 
választó és az összes hivek nevében elmondta, 
hogy első helyen Bálint Lajos csikcsatőssegi 

plébánost, második helyen Kovács András 
helybeli HegédlelkéBZt, harmadik helyen pedig 
Kádár Mátyás véckei plébánost választják meg, 
de egyúttal' kérik a püspök urat, hogy az 
első helyen megválasztott Bálint Lajost ne-
vezze ki. Ily értelemben szerkesztették meg a 
jegyzőkönyvet is. Biztosra vehető, hogy a ki-
nevezés ily értelemben fog  történni. 

— Haláloaások. Idősb Jakab Alajos 
életének 71-ík évében Csíkszeredán elhunyt. 

— Gyórti Ferencz életének 86-ik évében 
folyó  hó 15-én Ceicsóban meghalt. 

— Zöld János, csikmádéfnlván  folyó  hó 
17-én, hosszas szenvedés után elhalálozott. 

— Heigel Lipótné, született Bélafalvi 
Raduly Anna, Rancz János csikarczfalvi  plé-
bános testvére élete 39-ik és boldog háza9 
ságának 19-ik évében folyó  hó 13-án, d. e. 
háromnegyed tizenegy órakor hosszas szen-
vedés után Kolozsvárt elhunyt. 

— Évzáró vlaaga. A megyei polgári 
leáuyiskola 1906—1907-ik tanévi évzáró vizs-
galatai következő rendben fognak  megtar-
tatni : Junius 20-án délelőtt 8 órától kezdődő-
lég hittan minden osztályban, délután 3 óra-
kor zene\izsgálat Junius 21-én délelőtt 8 órá-
tól kezdódöleg az 1. osztály vizsgálata min-
den tantárgyból, délután 2 órától a II. osz-
tály vizsgálata minden tantárgyból. Juuius 
22-én délelőtt 8-tól a III. osztály vizsgálata 
minden tantárgyból, délután 2-tól a IV. osz-
tály vizsgálata minden tantárgyból. Junius 
23-án délelőtt hálaadó isteni tisztelet, délután 
3 órától záróünnepség, melynek műsora a 
következő: 1. Nemzeti ima, Sz. Nagy József. 
Éneklik az összes növendékek. 2. Rákóczi 
induló, Hurtmann. Játsza Dajbukát Erzsébet 
IV. oszt. tanuló. 3. Szavalat, Cziklay Lajos. 
László Piroska I. oszt. tanuló. 4. Galop bril-
lant, Fiori. Négy kézre: Zakariás Aranka és 
Lenke III. oszt. tanuló. 5. A madarak búcsúja, 
Mendelsohn. Éneklik: Veress Paula 1. oszt. 
tanuló és Khell Katalin III. oszt. tauuló, kiséri 
Pap Livin 1Y. oszt. tanuló. 7. Szavalat, Ábrányi 
Emil. Merza Juliska II oszt. tanuló. 8. Erdő, 
erdő . . I'ávay. Jálsza: Pap Lívia IV. oszt. 
tanuló. 9. Honvágy, Bowers. Énekli Gyenge 
Anna III. osztályú tanuló, kiséri Jakab Margit 
IV. oszt. tanuló. 10. Szavalat, Tompa Mihály 
Tompos Krzsébet III. oszt. tanuló. 11. La 
Complainte. Goldbeck R. Játsza Kovács Mária 
111. oszt. tanuló. 12. Magyar ábránd, Gál F. 
Játsza Jakab Margit IV. oszt. tanuló. 13. Sza-
valat Várady Antal. Adler Etelka IV. oszt. 
tanuló. 14. Magyar tánc, Rosenberg, Játsza 
Jakab Lujza IV. oszt. tanuló. 15. Népdalok, 
Kun László. Éneklik az összes tanulók. 1G. Bú-
csúzó, mondja Szacsvay Mária IV. oszt. tauuló. 
Junius 24-én délelőtt bizonyítványok, rajzok 
és kézimunkák kiosztása. A vizsgálatok tar-
tama alatt a növendékek rajzai és füzetei  a 
mellékteremben, a kézimunkák pedig az ipar-
teremben (balra 5. sz. a.) megtekinthetők. 

— Törvényjavaslat a tagosításról. 
Az igazságügyi miniszter törvényjavaslatot 
terjesztett elő a képviselőháznak f.  hó 15-iki 
ülésében, a tagosításról mely több lényeges mó-
dosítást taitalmaz. A megengedhetőség feltételei 
kifogják  zárni a rossz hiszemü tagositó kérelme-
ket és a megokolatlan, könyelmü tagosításokat. 
Ezután a földmivelésUgyi  mínUzszter határozata 
lesz szUkséges a tagositási kérelemhez. A 
szakértők elnökét kellő szakértelemmel biró, 
a földmivelésUgyi  miniszter által kijelölt ér-
dektelen egyének közül fogják  kinevezni s 
ezen kivül a birtokrendező mérnöki kar nívó-
jának emeléséről is gondoskodni fognak.  Végül 
a tagositási költségeket a kir. kincstár fogja 
előlegezni. Látni való, hogy a törvényjavas-
lat sok Üdvös intézkedést tartalmaz; különösen 
a megengedhetőség tárgyában tett intézkedé-
séért vármegyénkben hozsannával fogadjuk. 

— Értesítés. A brassói szt.-ferepcrendi 
nővérek vezetése alatt álló tanító és nevelő-
intézet. Az elemi és polgári leányiskolát fog-
lal magában, melyekkel internátus van ösz-
szekötve mintegy GO bennlakót anuló befogadá-
sára. Tannyelv a magyar. Különös előnye az 
intézetnek, hogy növendékei a német nyelvet 
gyakorlatban tökéletesen elsajátitbatják. Az 
intézet Brassó legegészségesebb táján a Fel-
legváron fekszik,  minden oldalról kerttal van 
körülvéve, gyönyörű kilátással, levegője ki-
tűnő. Tantermei, lakó- és hálószobái tágast k, 
magasak és világosak, könnyen szellőztethetek, 
a legújabb paedagogiai, főkép  egészségtani 
kívánalmaknak teljesen megfelelők.  Van szép 
játszótere, jól berendezett fürdője,  vizvezeték, 

gázvilágítás. A növendékek a leggondosabb 
felügyelet  és szeretetteljes vezetés mellett 
betegség esetén szakképzett betegápoló nő-
véreink részéről a legodaadóbb ápolásban ré-
szesülnek. Ennélfogva  kérjük mindazon t. szülő-
ket, kik gyermekeiket ez intézetbe fölvétetni 
óhajtják, ebbeli szándékukat Jul. 15-ig az in-
tézet főnöknójének  — Brassó, Fellegvár 1. sz. 
czimére tudomására hozni kegyeskedjenek a 
további fölvilágositások  szívesen megadatnak. 

— Zsögöd fürdő  megnyitása 
f.  hó 16-án volt, a megnyitás igen jól 
sikerült és tekintettel az idei nagy 
drágaságra, az ételek, italok árai is igen 
mérsékellek voltak. Ajánljuk a fürdő 
közönség pártfogásába. 

— Megszökött huszár. Marosvásár-
helyről jelentik : Még a mult hónap közepén 
megszökött Csibi Lőrincz dítrói illetőségű 
huszár a marosvásárhelyi 9. huszárezredtől. 
Azóta a környéken bujdosott. Most a csend-
őrök elfogták.  A bodoui határon egy szalma-
kazalban volt elrejtőzve s állítása szerint 15 
nap alatt csak egyszer evett, mert az volt a 
czélja, hogy elpusztuljon. A csendőrök vissza-
kísérték az ezredéhez. 

— Hirdetmény. A f.  évi előzetes ezred-
ösezpontositások alatt Tordán, Homoródon és 
Kőhalmon összpontosuló kerUletbeli honvéd-
csapatok részére f.  évi julius hó 9-től, bezá-
rólag 20-ig terjedő időre szUkséges kenyér, 
zab, ><zéna és aloinszalma szállítása iránt Tor-
dán f.  hó 24-én d. e. 9 órakor, Kőhalomban 
pedig 25-én d. c. 9 órakor a községi elól-
táróságok hivatalos helyiségeiben biztosítási 
tárgyalás kizárólag írásbeli ajánlatok utján fog 
jartatni. Az érdeklődök által a szállítási fel-
tételek füzete  a helybeli, valamint a kerUlet-
beli hoDvédállomás-parancsuokság és kezelő-
bizottságoknál megtekinthetők. 

— Vádirat Zigány ób Kardhordó 
ellen. A csíkszeredai kir. ügyészség Zigány 
Árpád és Kardhordó Árpád ellen zsarolás vét-
sége miatt a napokban nyújtotta be a vizsgáló-
bíróhoz a vádiratát. 

— Pályázat. Posta- távirdatisztekké 
való kiképzés czéljából a m. kir. posta-, táv-
és távbeszélő hivatalokhoz növendékek vétet-
nek föl.  Növendékké felvételért  azon magyar 
honos ifjak  pályázhatnak, kik a magyar nyel-
vet, a horvát—szlavonországi illetőségűek pe-
dig a horvát nyelvet szóban és Írásban bír-
ják ; továbbá a középiskola IV. vagy ezzel 
egyenlő rangú más iskola megfelelő  osztályát 
hazai tanintézetben sikerrel végezték, 14 éves-
nél nem fiatalabbak  és 16 évesnél nem idő-
sebbek ; az iskola bevégzése éB növendékké 
felvétel  között azonban legfeljebb  egy évi 
megszakítás lehet, mely esetben hitelesen 
igazolni kell, hogy ezen egy év alatt az 
illető hol tartózkodott és mivel foglalkozott. 

Ezen feltételeken  kivül a pályázók köz-
ségi bizouyitványnyal fedhetetlen  magavisele-
tüket, közhatósági orvosi bizonyitványuyal 
pedig ép és egészséges, a posta-, távírda- és 
távbeszélő szolgálatra testileg alkalmas vol-
tukat is igazolni tartoznak. A fölvételért  saját-
kezüleg irt, ivenként egy koronás pénzügyi 
bélyeggel ellátott és a fent  elősorolt feltéte-
leket igazoló okmányokkal felsorolt  kérvény-
nyel 1907. évi julius hó 31-éig lehet folya-
modni. A kérvény az illető posta— távirda-
hivatalnál nyújtandó be, hová folyamodó  nö-
vendékké felvételét  óhajtja. Megjegyeztetik 
azonban, hogy a nagyváradi posta- és távirda-
igazgatóság kerületébe ezen alkalommal növen-
dékek nem vétetnek Tői. A folyamodványokra 
a szülőknek, illetve árváknál a gyámnak bele-
egyező nyilatkozata is reávezetendő. A növen-
dékek 18 éveB életkoruk betöltéséig gyakor-
lati kiképzés alatt állanak, ezen kiképzés 
első félévében  semmiféle  javadalmazásban 
nem részesülnek, az első év második felében 
azonban kincstári posta- és távirdahivatalok-
nál havi 15 korona, a második évben havi 
30 korona, a harmadik évben havi 40 korona 
és a negyedik évben havi 50 korona napidíj-
átalányt kapnak. 

H I R P E T É S E K . 
15—907. vhtó. sz. 

árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. törvénycikk 102 §-o értelmében ezen-
nel közhírré teBzi, hogy a csikszentmártoni 
kir. járásbíróságnak 1907. évi V. 29-1. 1906. 
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Sp. 492—6. számú végzése következtében 
dr. Nagy Jenő Ügyvéd által képviselt özvegy 
liyörgy Andrásoé csatószegi lakos javára oda-
való György Ignácz ellen 15 és 26 korona s 
jár erejéig 1907. évi január hó 17-én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján le és 
feliilfoglalt  és 976 koronára becsUlt következő 
ingóságok, u. m. : lovak, széna, sertés, bival, 
juhok stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1907. évi V. 29—2. számú vég-
zése folytán  6 korona hátralékos tőke s jár. 
behajtása végett Csatószeg községben végre-
hajtást szenvedő lakásán leendő eszközlésére 
1807- évi junius hó 25-lk napjának dél 
utáni 3 órája határidőül kitUzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai ér-
telmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

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

Kelt Csikszentmárton, 1907. junius hó 
16-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
bír. blr. végrehajtó. 

Faeladási hirdetmény. 
Karcfalva  közbirtokossága eladja nyilt 

árverésen a földmivelésügyi  miniszter ur 
99796—906. számú rendeletével megadott en-
gedély alapján a csikmadurasi II. rész „Kis-
bércz" éB „Kisiványos" fenyves  trdórész össze-
sen mintegy 624 8 kat. holdon tövön álló és 
kihasználásra alkalmas összes fát,  melynek 
fenyü  haszonfa  tömege részletes felvétel  alap-
ján, kéreg nélkül a termelési, szállítási apa-
dékok és a hibás fák  éB farészekre  eső mére-
tek levonásával 92549 köbméterre van becsülve, 
azon megjegyzéssel, hogy a kikiáltási ár ki-
számításánál a bükk, valamint fenyő  tűzifa  és 
kéreg értéke figyelmen  kívül hagyatott. 

Az eladás céljából folyó  évi julius hó 
16-ik napján d. e. 10 órakor Karcfalva  köz-
ség házánál zárt írásbeli ajánlatok tárgyalá-
sával egybekötött nyilvános szóbeli árverés, 
vagyis versenytárgyalás fog  megtartatni. 

Kikiáltási ár egészben véve 555300 ko-
rona, azaz ötszázötvenötezer háromszáz korona 

Kihasználási időtartama az erdő átadásá-
tól számított (10 tíz év. 

Szóbeli árverés megkezdése elótt az ár-
verési bizottság elnökéhez zárt írásbeli aján 
latok is benyújthatók. 

Írásbeli ajánlatok ellátandók szabályszerű 
bélyeggel és a kikiáltási ár lO'/o-át tevő bá-
natpénznek, illetőleg óvadékképes értékpapírok-
nak, a csíkszeredai m. kir. adóhivatal pénztá-
rába történt letétbe helyezéséről szóló nyug-
tával ; az írásbeli ajánlatokban a megajánlott 
vételár számjegyzékben és betűkben is kimu-
tatandó. 

Írásbeli ajánlatokban kinyilatkoztatandó, 
liogy ajánlattevő az árverési általános felté-
telek szerint vétetik számításba, illetve fogad-
tatik el s ebben az ajánlattevő feltétlenül  meg-
nyugodni tartozik. 

Bánatpénzzel el nem látott ajánlatok 
figyelembe  nem vétetnek. 

Utúajáulatok vagy késón érkezett aján-
latok nem fogadtatnak  el. 

A fatömeg  kikiáltási áron alól eladatni 
nem fog. 

Az erdőre vonatkozó részletes térrajz és 
becslési kimutatás, valamint az általános ár-
verési és részletes szerződési feltételek  n ni. 
kir. járási erdógondnokság irodájában Csíksze-
redában és Karcfalván  a község házánál meg-
tekinthetők. 

Kelt Karcfalván,  1907. évi junius 3-án. 
Mihály Mátyás, 

btrt. jegyző. 
Kosza István, 

k.-biró. 2-5 

Mihály István, 
birt. eluök. 

Lőrinoz István, 
pénztárnok. 

Sz. 849:907 kj. 2—2 

Arlejtési hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatósági bi-

zottságának folyó  évi 207. jzók. számú 
határozatával engedélyezett esikszent-
miklósi körjegyzői lakás építésének biz-
tosítása végett, az érdekelt községek 
képviseld testületeinek megbízása foly-
tán nyilt szó- és zárt Írásbeli árlejtést 
hirdetünk. 

1. Az árlejtés Csikszentmiklós köz-
ség házánál 1907. junius 22-én délelőtt 
8 órakor fog  megtartatni s ezen időig 
adhatók be a zárt ajánlatok, melyek a 
szóbeli árlejtés után bontatnak fel. 

2. Kikiáltási ár 11363 kor. 6 fillér. 
3. Áriejteni szándékozók kötelesek 

báuatpénzol az árlejtés megkezdése előtt 
a kikiáltási ár 10%-át készpénz vagy 
érvényes értékpapírokban az árlejtés 

vezetőjének átadni s ugyanannyival 
szerelendök fel  a zárt ajánlatok is. 

4. Az árlejtésen csak magyar ho-
nos, okleveles és megfelelő  anyagi biz-
tosítékkal biró épitészek vehetnek részt. 

5. Építési, szerződési feltételek, 
vularaint részletes terv és költségvetés 
a csikszentmiklósi körjegyzői irodában 
megtekinthetők és lemásolhatók. 

6. Építtető községek fentartják  jo-
gukat arra, hogy az ajánlatok közül, 
tekintet nélkül az összegre, választhat-
nak, esetleg az összes ajánlatokut vissza-
utasíthassák. 

7. Utó- és távirati ujánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

Csikszentmiklós, 1907. junius 10. 
Kovács Simon, Szakács Lajos, 

k.-biró. k.-biró 
Kelemen György, 

k.-jegjzó. 
Sz. 1019—907. 2—3 

Arlejtési hirdetmény. 
Csikmegye alispánjának 4139 907. 

számú rendeletével Csikszeut.şiinon köz-
ségben építendő i s k o l a felépítését 
22310 koronu 15 fillér  erejéig enge-
délyezte. 

A munkálat kivitelének biztosítása 
céljából nz 1907. évi julius hó 4-ik 
napjának d e. 8 órájára a községhá-
zánál tartandó szó és zárt ujánlati ver-
senytárgyalás hirdettetik. 

felhívatnak  a versenyezni óhajtók, 
hogy az építési munkálat végrehajtásá 
nak elvállalására nézve zári ajánlataikat 
az árlejtés megkezdése elótt az elöljá-
rósághoz adják be, u később beérke 
zeltek figyelembe  nem vétetnek 

Az engedélyezett költség összeg 
10" «a bánatpénz gyunánt, vagy azt 
helyettesítő megfelelő  óvadékképes ér-
tékpupir csatolundi) az ajánlathoz. 

A szóban forgff  munkálatra vonat-
kozó inüszuki művelet és részletes fel-
tételek, valamint a költségvetés n köz-
ségházánál u hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Csikszentsimon, 1907. junius 4 én. 
Reck Ferencz, ifj.  Virág Mihály, 

k.-jegyző. k.-biró. 

Répáti gyógysavanyu-
. V Í Z 

naponta friss  töl-
tésben k a p h a t ó : 

Niszel Lőiincz 
= és Testvére — 

k e r e s k e d é s é b e n rfít-

— Caikaaeredában . = 
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Sz. 2461—907. 2 - 2 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye felcsiki  járáshoz tur-
tozó Csikszcntlamás nagyközségben a 
községi jegyzői állás lemondás folytán 
üresedésbe jővén, arra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

J a v a d a l m a z á s : 
1600 korona törzsfizetés,  !Ml koronu 

utazási átalány, lakás, irodahelyiség, 
ennek fűtése,  világítása, valamint a 
jegyzői küldöncről a község gondosko-
dik, ezen kivül u magán munkálatokért 
szubályrendeleiileg megállapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, liogy szabálysze-
rűen felszerelt  folyamodványaikat  hoz-
zám folyó  évi junius hó 28-ig nyújt-
sák be. 

A választási Csikszeultamás község-
házánál folyó  évi julius hó 1-én, d e. 
9 órakor tartom meg. 

Csikszereda, 1907. junius hó 10-én. 
fiecze  Imre, 

főszolgabíró. 

Egy jó csilládból való flu 

T s c a n L - u - l ó 
felvétetik 

Pototzky Pál, 
női ós férfl-divat  üzletében, Csikszereda. 

i-a 

Egy szerény viszonyokban levő 
n é m e t (szász) család, negyedik 
gimnáziumot végzett fiát  a szün-
időkön át magyar családhoz óhaj-
taná elhelyezni, a magyar nyelv 
gyakorlása céljából, ahol hasonló 
flu  van, kit jövő évi szünidőkre 
egyenlő föltételek  mellett elfo-
gadna. Christian Dovids, Brassó, 
Közép-utca 73. 2-2 

% F l t U ' K l i K H K E n Ú L T é l 
Van szerencsém ii melyen tisztelt 
helyi és vidéki közönség beesés tu-
domására ltozui. hogy légi jóltiriievii 
első esikinegyei hygienikns jo Irász-
iizletein mellett levő iijimnuu átala-
* * kitott üzlet helyiségbe egy * * 

ILLATSZER- es PLPEREKERESKEDEST 
nyitottam, Ind állandóan raktáron 
tartok mindennemű bel- és külföldi 
illatszereket, az összes létező are-
kréiiH'ket és [Hitlereket, gyógy- és 
pipereszappanokat, logmosőkat és 
mindennemű kozmetikai cikkeket. 
Vidéki megrendelések pontosan és 
azonnal eszközöltetnek, l ' tánvéltel 
vagy •! pénz előleges beküldése elle-
nében bérmentve. Teljes tisztelettel 

F e k e l e V í l m o * , I M U h z c r i ' d t i 
illatszer- és piperekvreskedö. 
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Értesítés. 

Vt\u s/.creni-séni u helyi és vi 
I déki közönségei értesíteni, Iiogv 
! C I P É S Z Ü Z L E T E M E T ! 
újonnan épült házumhu helyez» 1 tem át s azt n umi korunk meg-1 felelően  felszereltem.  lí̂ ktáron 1 túrtok u logujubli div;ils/.erinti 

J női, férfi  és g y e r m e k c i p ő k e t , 1 
1 szines és feketében  - Kerein u ^ 1 ti. é. közönség h. pártfogását  és If 1 eddigi megrendelőim további B 1 bizalmát. — Teljes tisztelettel: 9 
DIJCZY JOSZEF cipész, Csitaereila. u 

>000000000 8 o o o 
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Ad. 1435/907. kib. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. kereske-

delmi minister ur 25499/907. számú 
hátározatával a „Székely Brdőipar Rész-
vénytársaság" kérelme folytán  nevezett 
részvénytársaság által Csikgyimes köz-
ség határában építendő sodrony kötél-
pálya céljaira az 1907. évi III. t.-c. 8. § a 
alupjáti a szükséges területek megszer-
zése végett kisajátítási eljárást rendelt 
el, az egyéni kimutatás 1. pontjában 
felsorolt  terület kivételével. 

Az 1881. évi XLI. t.-c. 33. §-a alap-
ján ezen eljárás foganatosítására  Csik-
vármegye főispánja  bizottsági tárgyalási 
határnapul folyó  évi junius 26-ik 
napjának d. e. 11 óráját tűzte ki a 
helyszínére. 

A kisajátítási tervrajz és összeírás 
a tárgyalás napjáig Csikgyimesbükk 
község elöljáróságánál az érdekeltek 
által megtekinthető. 

A kiküldött bizottság a kisajátítási 
tervnek megállapítása felett  akkor is 
érdemileg határoz, ha az érdekeltek 
közül senki sem jelenik meg. 

Csikszereda, 1907. évi junius 3-án. 
Kállay übul, 

3 — 3 föispáu.  elnök. 

Sz. 2S2/V —1907. 

Hirdetmény. 
A közigazgatási bizottságnak 1907. 

évi junius hó 10 én kelt 1509/kib. számú 
határozata értelmében a szeutsimon-szent-
mártoni törvényhatósági uton lévő 7 
darab műtárgy újra építését 9019 kor. 
64 fill  összeg erejéig engedélyezte. 

A fennt  emiitett munka kivitelé-
nek biztosítása czéljából az 1907. é v i 
julius hó 16-ik napjának d. e. 10 
Órájára az államépitészeti hivatal he-
lyiségében tartandó zárt ajánlati ver-
senytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálat végre hajtá-
sának elvállalására vonatkozó zárt aján-
lataikat a kitűzött nap d. e. 10 órá-
jáig a nevezett hivatalhoz anuyival in-
kább igyekezzenek beadni, mivel a ké-
sőbben érkezettek figyelembe  nem fog-
nak vétetni. 

Táviratilag érkezett ajáulatok figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános felté-
telekben előirt, az engedélyezett költ-
ség összeg 5,/u-áuak megfelelő  bánat-
pénz csatolundó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki müvelet és részletes fel-
tételek a nevezett m. kir. államépité-
szeti hivataluál a rendes hivatalos órák-
ban naponkint megtekinthetők. 

Csikszereda, 1907. évi junius hó 
15 én. 

M. kir. államépitészeti hivatal. 

K é p k e r e t e k n a g y v á l a s z t é k a i : 
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A nagy közönség szíves figyelmét  felhívom  nagyválasztéku kép-
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom 

E 6 É S Z É P Ü L E T E K N E K Ü V E G E Z É S É T , 
bármily fajta  és nagyságú üvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki 
niegteknteni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebb-
nél szebb és minden K É P K E R E T E K E T  m i e ' ó t t a z t m * s u t t e l" 
igényeket kielégítő készíttetné, amit ol-
csón és gyorsan állítok elő. — Továbbá ajánlom küküllőmenti boraimat és 
likőreimet, a legfinomabb  teát és tearumot, amiket szintén szolid 
arak mellett bocsátok forgalomba  kimérésemből. — 

7 - 2 5 

Teljes tisztelettel: = 
Özv. KARDA LAJOSNÉ. 

Mindenki, aki nálam legalább husz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

O l c s ó é s p o n t o s k i s z o l g á l á s ! 
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H Á Z V E Z E T Ő N Ő I 
vagy gyermekek mellé 

N E V E L Ő N Ő I Á L L Á S T 
keret egy néMtül teljesen korakt beaiélfi  asszony. 

Cim lapunk kiadóhivatalában. 
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A U T O M O l í I L O K 

«/oniély- tel ít'rs-ix; il I itt'>U. 
AMERIKAI ÍRÓGÉPEK 
legújabb .Monarch" , látható írással 

Husz havi részletre. 
Tűzmentes pénzszekrények. 
Orchestrion, zenélő automa-
t á k (pénz bedobással) és gra-

mofonok. 

RIEMER 0. B R A S S Ó . 
Hosszu-utca 14. sz. 

A Központi T a k a r é k p é n z t á r 
Részvénytársaság Csíkszeredában 

és fiókintézete  Bükszádon, 
a legelőnyösebb feltételek  mellett nyújt köl-
csönöket váltókra, kezesek mellett és botálj 
lázásokra. 

Kölcsönt ad továbbá részvényekre, érték-
papírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra. — 
Foglalkozik idegen penzneniek beváltásával 
és minden bankszerű dolgokkal. 

Takarékbetéteket elfogad,  betéti könyvecs-
kére és folyó  számlára - P / o kamatozás mel-
lett, a UJ",u-os tökekainat-adót is az intézetfizeti. 

Bármily bankszerű felvilágosítással  a leg 
készségesebben szolgálnak a bank kirendelt 
közegei az intézet helyiségében. 

A „Standard" életbiztosító társaság fú-
iigynökséget is nz intézet kezeli. 

Az igazgatóság. 

I M I H I I I E L A P O 
i I CSIK-SZENTMINÁLYON A 
L 8 PLÉBÁNIÁN 72 HT. ROZS. 
« U£ « M M « l « t n ţ I N I N t H M t l l 
{•MO(MMeid«»« M I M M I H I I t M I 

t iuloitiaN.il a I.o/i 'in. 
fodrást-üBle  temet ujonan berendestem, nliol 
súlyt fektetek.  Az ii/.lctln-n levő összes eszközök min 
nálat előtt is íeriölloiiilve lesznek. Továblui iniud- n 
rctidclkezéséro, liol tui mienk i elzárva tart Itat sajál 
Baktáron tartok: nnndcníclc pipere t-s illat</.< n-k. 
és hajhullás ellen. Stb., — 8 mindu/.ok Ic^oli-sóMi úri 

a lolrrcn lev 
:y.tnis íüké| 

ívsiit. 

első rangú borboly 
'ii rs tis/ia<iiiria im̂ v 
Vernie- illán és |,:is/!-

s' <-]<ili/rlmi- k lit'.k áll 
i.,..,k.-r.'t. li.tjî /.kctMt 

iiks/.cniirti'it, liaj</«'s/.t korpa 
akis jiálu'.n szi'fi  zli'luk lio. 

~J 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR I 
A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE. • 

ALAPÍTTATOTT IB83-BAN. ALAPÍTTATOTT 1883 BAN. 
Betét állomáuy 
Értékpapír kési lat 
Tartalékalap 
Alaptöke . 

egy millió korona. 
350 000 kornna. 

85 000 korona. 
200.000 koroiia. 

H f K l a k a r l I o l l  t ő k é k bizton r l l i r l y rxéüe . 
Kölcsönöket nyújt váltókra, liosszu lejáratú köelezvényekre. lísztán 

5—C/.-os féléves  kamatfizetés  mellett is, alapkamat, mellékes kamat, 
kezelési- és egyéb költség felszámítása  nélkül. 

Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél  tetszése szeiiini részletek-
ben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti  a tökét, anélkül, 
hogy e Címen bármi néven nevezhető utánfizetésre  volna köteles. 

Más intézeteknél fennálló  adósságokat a fél  költsége és után-
járása nélkUI kifizet  és konveriál. 

Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

Foglalkozik a banküzlet minden ágával. 
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált Idegen pénzeket. 
Folyószámla hitelt nyújt. 
Elvállal megbízásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra 

Hivatalos helyiségei: saját házában, 
nyitva vaunak. 

mindennap délelőtt 8 órától 

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A 

THOMASSALAKLISZT 
CSILLAG VÉDJEQTOTEL 

Inhvscn alkalmazva. H j ^ d.ll nőiviivurk li'jyolih és 
II'KDII'SÓIIII l'oszl'or.savas inii- _ ^ ^ f e J J T  trágyája. Kiváuatra s/ak-
* munkákkal árajánlat- Mwn^^Marke k l W . p w M szolgál »* 

K A L M Á R V I L M O S , B U D A P E S T , 
VLt Andrássy-ut 49. szám. 2 0 

a Tbomasphosphatfabriken  G. m. b. H., Berlin, roagyaroraeégi vesérképviselŐje. 
Óvakodjunk a hamisitásoktót és figyeljünk  a védjegyre! 

Uinden esák ólomzárral és tartalomjelaéssel van ellátva. 

I < 
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ÁSVÁNYVÍZ  BÉRBEADÁSI NIRPETMÉNY. 
Halásí Lajos jogutódainak tula jdonát képező Csík megyében 

(lífdély)  Kászon Jakabfalva  község határában fekvő 

KÁSZ0NI BORVÍZ (KÁSZONI FŐKÜT) 
folyó  évi augusztus hó I röl számítandó hosszabb, esetleg: rövidebb 
idoiv bérbeadó. Hővcbb felvilágosiiást  nyiiji Balási József  Ér-
körtvélyes (î atm.mne^ve). Lázár Miklós Csiktaplocza. dr. 
Csiszer Miklós Csik-Szentmárton 

Ajánlkozók keii'iin'1; ajánlataikkal legkésőbb folyó  évi julius 
15-ig előbbi ezimekliez lordului. 6 u 

l»iilorvásiirl(ílv sajál énlekiikhen csele-
kednek. Iiíi eu,v liiltiuiiliisl lesznek ->:- * 

FOGOLYAN ENDRI 
NAGY BUTORRAKTÁRÁBAN 

S E P S I - S ZENTGYÖRGYÖN. 
Áliandó raktár mindennemű divatos bútorokban. 
I\iilöiil<'í>vss(''i;ck liiii'oinszéki l>iiloi'készilinéiivekl>on. 

Nagy s z ő n y e g r a k t á r . 
Saját kárpitos műhely. 

Jó birnevű varrógepek. 
FÉRFI ÉS NŐI PIVATRAKTÁR. 

i m m m m m m m m ^ ^  \ u ^ 

Agrár Takarékpénztár r, t. csíkszeredai fiókintézete, 
Jelialogk&lcsönöket nyújt .'IIMI koronától kezdóiHeg lel évi tőketörlesztést és 

kamatot magában foglaló  részletfizetések  e'lenélien 10 tői 115 évig terjedő időre 
4 ' a °o alapkamaton. Magasabb kamatú elözó kulcsönöket konvertál. Minden 
kölcsönt a leggyorsabban folyó>it. 

Lesíámilol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett. 
Takarékbetéteket naptol-napig 4"'0-kal kamatoztat es azokat rendszerint 

felmondás  nélkül lizeli vissza. 

U j p e r s e l y - b e t é t r e n d s z e r . 

'vásárol és 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfugailó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó üzlet minden ágával, u 

elad a leginéltányosabb áron 

értékpapírokat,  sorsjegyeket, idegen pénzeket stb. 
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre  (az elsó részlet lefizetése 

után a nyeremény már a vevőt illeti.) 

Szelvény beváltás. 
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.  i> 

KI vállal töisdsl magbizasokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet 
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „TrieS'.tí általános biztosító társa-
ságot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat. 

KllQiifi  m i n f a é g ü  In |PKmaj{iiMitbb n z i l á r d a á g u P o r l l i i i i d - C e m e u t e t a j á n l olenó á r o n a 

Portland-Cement-Gyár Brassóban 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 25-

Nyomatott b»v«bod« József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1907 




