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Marakodások. 
Csíkszereda, február  14. 

A bankvitában felvonultatott  parla-
menti szónokok heteken át azon \dtat-
ko.'tak, liogy mily magas nívójú a vita? 
Az egyik igen alacsonynak, a másik igen 
murisnak tartotta. Eközben jóformán  el 
felejtették,  hogy tulajdonképen miről is 
win szó. S igy döcögött lassan-lassan 
tovább, mig vége felé  a szónokok any-
nvira kezdték bombázni egymást, hogy 
csakugyan sikerült végképpen eltérni a 
tárgytól. 

A mult héten ugyanis vihar vihart, 
szenzáció szenzációt ért a magyar par-
lamentben. Désy megvádolta Lukácsot, 
Lukács Désyt és a Kossuth-pártot, Justh 
ismét Lukácsot s ez viszont. Szentiványi 
pártja nevében elégtételt kért Lukácstól, 
az ellenzék pedig Lukács fejét  kérte a 
kormánypárttól. Lukács fenntartotta  állí-
tásait, bizonyítást ajánlott, mire viharos 
házszabályviták s tömeges interpellációk 
stb. következtek. Közben a szebbnél-szebb 
kitételek zúgtak az ülésteremben. 

Ezek elszomorító tények a magyar 
parlamentben. Nem is olyan régen azzal 
dicsekedhettünk, hogy évtizedeken át a 
magyar parlament megőrizte méltóságát 
és — nyugalmát s nem követte osztrák 
szomszédainkata zene-bona csinálásában. 
A mostani zene-bona aránylag ujabb je 
lenség a törvényhozásban. Beledobták 
a tusakodásba a koalicio minisztereinek 
bizalmas dolgait is, titkos aktákról be 
szélnek, melyeket magasabb politikai okok 
eddig megőriztek a nyilvánosságtól. Ez 
sulyosbbitja a zene bonát, mert itt nem 
veszíthet sem egyik, sem másik fél,  itt a 
rövidet a közérdek húzhatja. 

A bankvila során a parlament való-
sággal a becsületügyek elintézésének 
szintere lett. Azok a tárgyalásnak meg 
oldandó kérdései, hogy ki a becsületes 
hazafi,  hol kell nagymosást rendezni, ki 
nek az eljárása korrekt, kinek nem korrekt, 
ki titkolózik és ki hazudik? 

Az országnak pedig sok-sok égető 
kérdése elintézésre vár. A bank-kérdésnek 
február  15-ig tető alá kellett volna jutni, 
hogy jöjjön az ujoncozási javaslat és a 
többi. Most alapos kilátásunk van arra 
hogy nagy és heves obstrukció veszi 
kezdetét, mely még jobban kihegyezi az 
ellentéteket és elodázza a legégetőbb kér-
déseket. Saját kárunkon már tanultunk 
sokat, de ugy látszik még mindig nem 
eleget. — BecsQletfigyek  tisztázása van 
még hátra. 

Vagy mi közünk van nekünk ahoz, 
hogy Justh Gyula mit tárgyalt és Kossuth 
Ferencz közösbankos volt oly időben, 
melynek aktái le vannak zárva s a melyen 
nem segíthetünk. A múltnak emlékein 
céltalan most, a tettek óráiban kesereg-
nünk, mert azt bizonyosan nem fogják 
Idmosni, hogy mi történt két-három évvel 
a politika kuliszái mögött. Ez különben 
is minden, csak nem bankvita. 

Ha pedig azt kérdezzük, hogy mindez 
miért van, mi az oka, célja igazán megálla-
píthatjuk, hogy sem oka, sem célja nincs, 
eredménye azonban annál elszomorítóbb. 
Ha külön-külön megkérdeznök a küzkö-
dőket, alighanem ugyanezt a választ 
kapnök. 

A kormány látja a hasztalan idöfecsé-
lést, melyen azonban nem tud most már 
segíteni. Az ellenzék vérszemet kapott, 
a pártpolitikái szempontokba személyes 
gyűlöletek vegyültek, a barát is ellenséggé 
változott. A zene-bona mindenesetre az 

ellenzék tulbuzgó és elbizakodott tagjai 
részéről kezdődött, a kormány pedig nem 
gondolva a kifejlődés  eshetőségeire, ideje-
korán nem törekedett annak elfojtására:; 
hanem olajat öntött a tűzre. 

Igy lett a bankvitából marakodás és 
nagymosás 1 

A király Budapesten. A király 
f.  hó 8-án délután 5 órakor több heti 
tartózkodásra Budapestre érkezett. A pá-
lyaudvaron fogadta  Bárczy István pol-
gármester és Boda Dezső főkapitány.  A 
kabinetiroda jelentése szerint február  hó 
16-ától kezdődőleg minden hétfőn  és csü-
törtökön általános kihallgatások lesznek a 
budai királyi várban. A király friss  egész-
ségnak örvend. 

= Változás a Ház munkarendjében. 
A kormány elhatározta, hogy a bankja-
vaslat általános vitájának befejezése  után 
nem tér át azonnal a javaslat részletes 
tárgyalásra, hanem megkezdi az ujonc-
javaslat tárgyalását. Ezt azonban csak 
abban az esetben teszi meg, ha kellő garan-
ciát lát arra nézve, ha az ujoncjavaslatol 
normális időben sikerül letárgyaltatni, el-
lenkezőesetben áttérnek a bankjavaslat 
részletes tárgyalására. 

= Elhunyt főrendiházi  tag. Buda-
pesten meghalt Haller Károly gróf,  fő-
rendiházi tag. Az elhunytnak nagy érde-
mei voltak az E. M. K. E. megalakítása 
és szervezése, valamint Kolozsvár város 
fejlődése  körül. 

--- Az oroszországi pestis. A pestis 
óriási arányokban terjed. Naponta áltag 
150 ember lett a terjedő rém áldozata. 

A kultura. 
Déva, febr.  II. 

E lap mult cvijjkarácaonyí öl ik számában 
egy igen figyelemre  méltó és ideális gondo-
latokkal teljes „P r o g r a m m" jelent meg. 

Valamelyes választ óhajtottam avatoltabb 
embertói, de mivel eddig senki sem nyilalko 
zott, megkísérlem, hogy annak egyik fontos 
és kiemelt tételével, a kulturával foglalkozzam. 

E néhány Bor félreértést  e ne ndjon okot. 
Habár a .Programm" minden kérdését magam 
is fontosnak  tartom, de mindenek előtt a kul-
tura kérdését. 

Nem is olyan régen a vármegyei közigaz 
gatási bizottság ülésén T. Nagy Imre ur Csík 
szentkirályon egy csendőrörs lelállitását sllr 
gette az ifjúság  vad szenvedélyének korláto 
lása céljából. Azután ismételten szükségesnek 
bizonyult más községekben is a csendőrórs fel 
állításának Bürgetése 

Ez egy í-zomoru kép I Nem mondom, hogy 
a lakosság szaporodásával nem kell fejleszteni 
a közbiztonsági intézményeket, de azt hiszem, 
az ntó' bi időben sokan tapasztaltuk, hogy szé-
kely községeinkben különösen az ifjúságot  fé-
keveszteit indulatok kezdik uralui. A tivornya, 
verekedés, bicskázás napirenden van, a legé-
nyek az utcán forgópleztolylyal  felfegyverkezve 
járnak. El-eljárnak a templomba, de inkább 
szokásból. Az elöljáró előtt még kalapot emel 
nek ugyan, de ugy csak félvállról.  Az egyházi 
és világi elöljárók tekjntélyét alig ismeri el. 

Mi ennek az oka? Én azt hiszem, bogy a 
képviselőválasztásokat nem hat évenként, ha-
nem tizenkét évenként kellene tartani és leg-
alább annyira megreformi  Ini az eljárást, bogy 
erkölcsileg évekre kiható romboló hatása ne 
legyen. 

Hiába, a népiskola és az egyház minden 
tanítása, ha jön egy képviselőválasztás s az 
legalább 5—0 évre tönkre teszi a községek 

lakóinak belső nyugalmát! Azért kell tehát a 
kuliura, hogy egy ilyen politikai esemény, mint 
egy képviselőválasztás, ne zavarja meg a nép 
íyugnlmát. Azért kell Kultura, hogy az agilá 
torok tért veszítsenek. Azért kell kultura, hogy 
a nép tudja a földjét  célszerüeo művelni. Azért 
kell kultura, hogy a nép erkölcsi és szellemi 
világa fiuomodjék.  Azért kell kultura, hogy a 
nép egyházi és világi elöljáróit szeretni és 
becsülui tudja és a tekintélyét elismerje. Azért 
kell kultura, hogy ne csak a csendőr villogó 
szuronya tudja a háborgó szenvedélyt megfé-
kezni, hauem a józan goudolkozás adjon a cse-
lekedetnek irányt. 

Ezt a kuliurát pedig a felnőttek  oktatásá-
val és állandó öntudatos irányításával lehet 
elérni. A m»i népiskolai nevelés nem elég. — 
Kiég alapnak, de az az alapra építeni kell! A 
14 éves liu kiszabadul végkép az iskola fel-
Ügyelete alól és iskola uélkül él katonai szol-
galata teljesítéséig. Hat-hét év alatt népisko-
lai ismeretei elhomályosulnak s mivel az ifjú-
ság ainugy is szélsőségekre hajlik, az alatt az 
idő alatt szenvedelyeiuek él. 

A népiskola, az egyház, az elöljáróságok s 
az értelmiség össziuüküdésével és egyetérté 
bével szervezni kell egy olyan testületet, ame-
lyik a felnőttek  oktatását és irány itását vezesse. 

Teny az, hogy a félműveltségnél,  a mely-
ben ma székely népüukuek egy jó része van, 
nincs veszedelmesebb, mert ez az elem min-
deure kapható, a ini a rend Elforgatására  al-
kalmas. Tehát állandó oktatás és miivelés 
m >!!ett lehet csak eredményt elérni! Khez pe-
dig kölcsönös egyetértés és minden tényező 
támogatása szükseges ! 

Szervezni kell községenként, vagy ha ezt 
nem lehet járásonként egy állandó bizottságot. 
Kz azután teremtsen egy kis alapot a minis/, 
terek, a vármegye, vagy jótékony egyesületek 
támogatásával, a melyből az ingyenem oktatá-
,-okkal felmerülő  költségek fedezhetők.  Addig 
is, a mig ez elérhető lesz, csatlakozzunk a 
székely földi  kirendeltséghez és ezt a felnőttek 
uktatásában támogassuk. Annyira kellene min-
denesetre a felnőttek  oktatását kiterjeszteni, 
hogy minden vasárnap d. u. minden községben 
tartsunk előadást. Csak igy lehet céltudatos 
vezetés mellett maradandó eredményt elérni. 

Én tehát a „Szabad Lyceuiu" mliködésél 
egyelőre külöuösen nem a városokon, hauem 
községekben óhajtom. Városokban a művelt-
ség amúgy is rohamosan terjed. Oda iiáuyit-
suk tehát tevékenységünket, a hol a métely 
l'usztit, a falura! 

A felnőttek  oktatásának kérdését olyan ha-
talmas, tiszteletreméltó és hivatott testületek 
tegyék tanulmány tárgyává, miut a csikme-
gyei lelkészek köre, tanítók és jegyzők egye-
sülete I Ezeknél van az a nagy erkölcsi lóké, 
a melyből a székely kulturának fel  kell nőnie 
és meg kell erősödnie I 

Bartha Balázs. 

Ünnepi megnyitó. 
(P.) Olvastuk a Csiki Lapok legújabb szá-

mában Ujfalusi  Jenő polgármester elnöki meg-
nyitóját, melyei a csíkszeredai Dal- és Zene-
egylet 1911. február  5. iki közgyűlésen elmon-
dott. Hálásak vagyunk, bogy megismerhettük 
a polgármester ur felfogását  némely dolgokról 
és hálásak, hogy e dolgok kapcsán szót ejt-
hetünk Csikszereda társadalmi felfogásáról. 
Mi értjük, tökéletesen megértjük Ujfalusi  Jenő 
intencióit. Ismerjük őt egészében. Benne is 
van felfogása  az emiitett ünnepi megnyitóban. 
Iái nem olvasunk mást ki beszédéből, mint 
a mit ő értett. Nem ezért szólunk. De ve-
gyünk egy embert. Egy önálló ítélőképességű 
normális embert, aki idegen, aki nem Ismerős 
a csiki viszonyokkal. Adjuk keiébe a polgár-

mester ur beszédét és elolvassa és megalkotja 
magának a következő véleményt. Ez az ur 
bizonyosan haragszik erre a városra, mert azt 
nagyon rossznak tühteti fel.  Milyen polgár-
mester lehet az az Ujfalusi,  a ki a s^ját vá-
róját lepocskondiázza ? Akiről ha nem tesszük 
fel,  hogy emberünk normális jóindulatu ember, 
egyebeket, rosszabbakat gondol. Itt bizonyosan 
van valami a háttérben. A polgármester ur 
összeveszett valakivel és azon akar egyet ütni. 

És ha felt.vésunkból  kikapcsoljuk az ide-
gent és egy beoszülött csíkit veszünk, miket 
fog  az még mondani I Itt valami rejlik. Va-
lami panama. Valami önző érdek. A polgár-
mester bizonyosan zeuekonzervatoriumi igaz-
gató akar lenni, vagy talán kulturminiszteri 
államtitkár. Hanem nem ment volna el a gyű-
lésre és nem fáradt  volna a beszéddel. Itt 
valamit sejtek. Itt valamit érzek. Itt valamit 
tudok I 

Es erubereiuk most már - megszaporodtak. 
Van egy idegen, jó idulatu. Van egy idegen, 
a ki nem jó iudulatu. És van egy csiki, alti 
bennszülött. És mind a háromnak van véle-
ménye. Es mind a háromnak más a véleménye. 
És mind a bármau elitélik a polgármestert, a 
ki városáról elítélően nyilatkozott. A madarat, 
ki fészket  beszenyezi. 

Igaz, hogy mind a hárman más indokból 
mondanak lesújtó Ítéletet. Az első az objective 
elitéli, mert egy polgármesternek szeretnie kell 
városát, ha az ósdi is, mara ti is, pletyka is, 
irigy is, önző is, kicsi.iyhitü is. A polgármes-
ternek akkor sem szabad sem ÓBdinak, sem 
maradinak, sem pletykának, sem irigynek, sem 
önzőnek, sem kicsinyhilünek sem csüggedó-
uek lenni. Neki nemcsak baladnia, neki vin-
nie is kell I 

A második számú emberünk az idegen, 
rj.uz iudulatu, elitéli azért, a mit ő sejt. Itt 
összeveszett a polgármester a tanácsosokkal, 
ha uem a tanácsosokkal, hát az alispáunal, ha 
nem az alispáunal, akkor a végrehajtóval. — 
Azért haragszik, mert rajtuk akar egyet ütni. 
Azért szidja a várost, hogy a végrehajtónak 
lajjon. Ez pedig nem szép. És elitéli ezért. 

A harmadik emberünk a csiki, az hogyne 
Ítélné el V Hisz ó utálja a panamát, ő utálja 
az önzést, ő utálja a korupciót és elitéli. 

Szegény polgármester! Jó hogy csak igy 
iu tlfigie  szól az elitéltetés, hanem nagyon 
rosszul esnék neki. 

Pedig egyik elitéltetésnek sincs igaza. — 
Mi ismerjük a polgármestert. 0 nem szidta a 
várost, ő uem ósdi, ó nem maradi, ó nem 
pletyka, ő nem irigy, ó nem önzó, ó nem ki-
csinyhitű, ő nem csüggedő; ö nem veszett 
össze Bem a tanácsosokkal, sem az alispánnal, 
sem a végrehajtóval; ő nem akar se konzer-
vatóriumi igazgató lenni, se államtitkár a kul-
tuszban. Mért beszélt hát mégis igy ? Mért 
volt keserű a hangja'/ 

Mi ismerjük a polgármestert és tudjuk, 
bogy mért beszélt, hogy mért keserű a hangja. 
A polgármester szereti városát, azért beszélt 
igy. De a polgármester szeretné másnak látni 
a várost — nem a házakat — mint a milyek. 
Ő Bzeretné jobbnak látni és a rossz gyermek 
nem akar javulni, ezért volt keserű a hangja. 

Igen mi tudjuk, hogy ezért beszélt a pol-
gármester. Idestova tíz éve, hogy ő polgár-
mester és ő az alatt sokat dolgozott. Dolgo-
zott a város érdekében, dolgozott a társadom 
érdekében. De az eredmény nem tartott lépést 
a munkával, még kevésbbé az igyekezettel. 
A kikre számított, — mert realitással minden 
intelligéns emberre számítania kellett — azok 
cserbenhagyták. Ó hiába indult el, nem kö-
vették. Buta felfogással  indokolják. Mert ó 
ment elöl 1 Uraim! Vezérré senki se teheti ma-
gát csak a körülmények, aa események. 
Ettől kár fázni.  A kérdést megtenni köteles-
ség, de a kivívásban az erők vissionya szerint 
illet mindenkit a munka. 
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Klki annyit dolgozik, a mennyit csak tud: 
ez a helyes elv. De aki arra számit, hogy egy 
ember csak egy ember, Be nem oszt, se nem 
szoroz, az hamisan gondolkodik. Itt egy em-
ber igen is egy ember, de a művelet az ösz-
szeadés törvénye szerint történik. Es a ki 
csak a számot szaporítja, a társadalmi munká-
ban az is erőt képvisel. De a ki kivonja ma-
gát, aki lekicsinyel mindent, az igen is oszt. 
Osztja a társadalmat, igen is kellemetlenné 
teszi az életet. Kellemetlenné sokaknak, kik 
hisznek, de kellemetlenné első sorban ma-
gamagának. 

Kzért keserű hát a polgármester haugja. 
Hogy tiz hosszú év alatt, mindig ugyanazok-
kal a kicsinyes akadályokkal kell hadakoznia 
Egyéni érdek, irigység, képzelt sérelem, irigy-
ség, gyűlölség, személyeskedés, irigység, ke-
nyér irigység, féltékenység,  irigység, uepotis 
mus, irigység. Szép kis hadsereg ! E- 11 főve-
zér a jéghideg közöny. A melyen minden meg-
törik. Ks vezértársa a kicsinyes guny. Az a 
bizonyos lemosolygás, kézlegyintés. O akarV V 

Ezért értjük, ha keBerü a polgármester 
hangja. Közügyekben hivutalosau és társa-
dalmi dolgokban társadalmi uton nap-nap után 
ilyeu ellenséggel küzdeui, ebhez kitartás kell. 
Vigasztalódjék a polgármester nem egyedUl 
küzd. De ne csüggedjen I Soha se csüggedjen. 
Igaz, hogy sok energia vesz kárba. Apró dol-
gok megörlik az idealismust. A fiatalból  féifi 
lesz. De bát ez a természet rendja. Azonban 
ezért elkeseredni nem szabad. Türelem kell 
mindenhez. 

Óh lesz még keserűbb is u polgármester 
ur hangja. Mikor fehér  hajjal iekint vissza 
hosszú küzdelmeire, mikor munkájának gyü-
mölcseit szeretné élvezni, akkor mikor az el-
ismerés következnék, akkor legyen elkészülve 
gáncsra, gyanúsításra. Oh jól mondta Bartha 
Miklós : nincs hálátlanabb dolog, mint a köz-
élet mezejét szántogatni. Ezt az ember csak 
önmagáért teszi I 

Ezért volt a polgármester ur hangja ke-
serű. Ne is legyen mézédes, mert » szavak 
taláu nem is elég erősek arra, hogy ébresze-
nek Sokan vannak a vakok és nehezen hiszik 
el, hogy süt a nap. Ezt nem elég egyszer el-
mondani. Ismételui kell, kiáltani kell fülükbe, 
mindennap mig hinni akarják, mig elhinni tud-
ják és mig elhiszik: szervezni kell a magyar 
társadalmat nemzeties iráuyban ős meg kell 
erősíteni a magyar kultura várát. 

Népszámlálási eredményeink szomorúak. Meg-
állapithatjuk, hogy számbelileg uem vagyunk 
elég súlyosak. Csak kulturánk lehet ezer el-
lenségünk közölt fegyverünk.  Csak ez a biz-
tos vár, a melybe nemzeti létünk menekülhet 
Es ennek a szervezésnek meg kell kezdődnie. 

A tanítóság és a társadalom. 
(!'.) A .Csíki Lapok' mult számabuu Föl-

des Zoltán szóvá teszi egy régebbi cikkünk 
kitételeit, azt állítván, hogy a tanítóság igen 
is foglalkozik  irodalommal. 

Miutha ezt valaki, — vagy épen czik-
küuk kétségbe vonta volna. — Nagyon is jól 
tudjuk, bogy a tanítóság köréből irodalmi te 
hetségek válnak ki és állandóan szolgálják a 
magyar irodalmat és ott hagyják a kevéssé 
javadalmazott állásukat és élnek a ma már 
jól dótált szerkesztőségi állásokból. Sót a kö-
zölt névsort még nagyon szépen ki is tudnók 
egészíteni. De legyen Bzab»d felhívnunk  Föl-
des Zoltán figyelmét  cikkünk egész tenden-
ciájára és abban egy részletre, mely a tani-
ságról szól. Irodalmi tevékenységre sehol sem 
öjziöoöztUk a csíki — mert arról volt BZÓ -
tanítóságot. Felfogásunk  szerint erre ösztö-
nözni nem Bzabad, de nem is lehet Benklt. 

A tehetség ugy io ír — belső szükségből 
— B a tehetségtelen pedig ne fogjon  tollat. 
Nem irodalmi munkásságról volt bát BZÓ. Nép-
nevelésről, szociologiáról I 

Az irodalmi tevékenység már egy bizonyos 
fokú  intelligenciát biró tömeget táplálni. A ki 
már lapot, könyvet olvas, az már intelligens 
Mámba megy. Ó első gyűrűje lehet annak a 
hulláin gyűrűnek, a melyben a kultura terjed. 
Ó képes önmagát művelni. Ő annyit meríthet 
a tudomány, a kultura vizéből, a mennyi epen 
szomját olya. 

De a nagy tömegU nép, a mely társadal-
munk legnagyobb és legéletképesebb része, az 
ma még alig, vagy épen nem tud olvasni, an-
nak nincs pénze, bogy könyvet vásároljon. 
Ehhez a kulturának csak másod vagy harmad 
hullámverése jut el. 

C S'I K I 
Ehhez a néphez szállítani a hamisítatlan 

tudományt, kulturát, ez történjék bármi uton 
ezt igen is elvárja a nemzet minden egyes 
fiától.  És mennyivel inkább elvárja a rosszul 
fizetett  tanítóságtól. Hisz ók falun  a nép kö-
zött élnek. Ők naponként beszélnek velük, ők 
értik ügyes-bajoB dolgaikat A falu  Bzellemi 
vezetését kell a tanitóságuak magához ragad-
ni. A jegyző, a pap csak segitó társai lehet-
nek a népnevelés munkájában. Ez volt hivat-
kozott cikkünknek a tendenciája. 

A felnőttek  nevelése és vezetése többet ér 
az irodalom kultiválásánál, mert az közvetle-
nül termi gyümölcseit. — Nem akarjuk ezzel 
ugyan azt mondaui, hogy tanítóink ne írjanak 
A kiuek közérdekű eszméje van, csak eló vele, 
a ki irodilmi tehetséget érez magában, csak 
művelje az irodalmat. 

Ezt érintettük múltkori cikküukbeu. A ki 
mást értett abból, az nem értett meg minket.. 
Fd kérjük, hogy meggyőzzük óket, olvassák 
el még egyszer cikkünket. 

Elmondandónak tartottuk ezeket, szavaink 
helyes értelmezése érdekében, hogy félreér-
tésnek látszatát is eloszlassuk, hogy megis-
merjük egymást, kik egy táborban a felvilá-
gosodott magyarság táborában vagyunk. És 
megértve egymást nem fogunk  fegyvertar-
sunkra lövöldözni — mikor annyi az ellenség. 

Tehát nem irodalmat kérünk tanítóinktól 
— azt a ki adja. kérés nélkül is adja, de a 
falu  nevelését ragadják kezükbe és ne kicsi-
nyes politikát csinálj.inak, hanein falupoli-
tikát : a magyar társadalom szervezését. 

Szinikeriiletünk Ugye. 
Caikszereda, február  15. 

Az erdélyrészi II. szinikerület f.  hó :23-án 
Oyergyószeutmiklóson igazgatót választ. Ez 
lesz kerületünkben nz elsó váh-sztás, mert leg-
utóbb Kchér Károly jelenlegi színigazgató pá-
lyázat mellőzésével nyerte el a kerületet. — 
Hogy menuyivel elónyösebb pályázat hirdetése, 
azt eléggé bizonyítja a pályázatok nagy sza-
ma, melyek erős konkurrenciát teremtettek a 
kerület elnyeréséért. 

Ejy mlirtó, agiln, erkücú és anyagi ga-
rantiát nyújtó igazgat3 megválasztásától mond-
hatni a kerület sorsa függ.  Ha rendelkezik e 
kellékekkel az igazgató, akkor jó a társulat, 
nagy és lelkes a szinpártoló közönség. 

Killay Ubul kerületi elnökuek ujliéz és 
fáradságos  munkája volt az erdélyrészi 11. 
szinikerület létejit isibjn — Az életre való 
eszme végre is sikerült s ma ott látjuk a vá-
rosok sorában Tordát, Nagyeuyedet, Erzsébet-
várost, Szászrégeut, Fogarast, Sepsiszentgyör-
gyöt, Kézdivásárhelyt, Gyergyószentmiklóst, 
és Csíkszeredát, a székelyfűrdók  között Tus-
nádlürdót, Élőpatakot és Kovásznát. Vala-
mennyi önként lépett be a kerületbe és szi-
vén viseli a kerület színészetének előmoz-
dítását. — Értesülésüuk szerint a városok 
és fürdőhelyek  személyesen fognak  kiküldöt-
teik által választásba befolyni.  Igy is volna 
rendjén, mert ily nagyfontosságú  dolog egyeuló 
közvetlenséggel érdekli u városokat és für-
dőhelyeket. 

A sziuikerületet azért alakítottuk, hogy szí-
nészetünk állaudóbb jelleget nyerjeu és a vá-
rosok szövetkezesével erkölcsi és noyjgi biz-
tosítékot nyujtuuuk a színtársulatnak. Ennek 
ellenében viszout színészetünk Bziuvonaláuak 
emelése a legfőbb  célunk, mely sukkal köuy-
nyebben megvalósítható a kerületi, mint a te-
rületi rendszer mellett. 

Mi azt hisszük, bogy a nagy konkurrencía 
dacára, nem Nsz túlságos uehéz kiválasztani 
a pályázatok közül azt, melyik a kerület ér-
dekeinek legjobban megfelel.  Találunk közöt-
tük oly előnyösen isméit neveket, melyekhez 
alig kell kommentár. A pályázók uévsorát la-
punk más megtalálja az olvasó. 

Mi itt különösen két pályázatra kívánjuk 
felhívni  a kerület figyelmét. 

Az egyik a Tompa Kálmáné, ki hosszú időu 
keresztül a kolozsvári és aradi sziubazaknát 
működött. Jelenleg a soproni színház művezető 
igazgatója és főrendezője.  Előkelő helyet fog-
lal el az Országos Színész Kgyesüietbeu, mely-
nek tanácsoBa. Sokat fáradozott  az országos 
Bzínészet rendezésében és részt vett adminisz-
tratív feladatainak  megoldásában. Kolozsvár 
város társadalmában éveken keresztül tevékeny 
részt vett B neve mint költőnek ÍB ismert. — 
Összeköttetései előnyösek és megfelelő  anyagi 
eszközökkel rendelkezik. A szinipályán 20 év 
óta mUködik. 

L A P O K 
A másik dr. Márfy  Károly a pozsonyi szín-

ház volt művezető igazgatója, ki jelenleg a 
győri színháznál tölt ugyanilyen szerepet be. 
Fiatal qualiflkált,  agilis ember. Egy színtár-
sulat vezetésére elsőrendű qualításaí vannak. 
Ó maga nem színész, csupán rendezéssel fog-
lalkozik. Külföldön  volt a berlini Reinhardt tbea-
ternél, hol bő tapasztalatokat szerzett. Anya-
gilag is megfelelő  biztosítékot nyújt. Papíron 
bemutatott táfeulata  igen jónak és nagyszabá-
súnak mutatkozik. 

Mi nyugodtan nézünk a döntés elé, mert 
meg vagyunk győződve, hogy a városok ki-
küldöttjei minden körülmény megfontolásával, 
tiszián a keiUlet érdekeit fogják  szem előtt 
tartani. 

Az elmúlt héten általáhau jó előadásokban 
volt részűuk. 

Kedden a .Rébusz báró" operett került 
színre közepes közönség elölt. Főleg Németh 
János játszott jól, de nagyon tetszett Galetta 
és Matányi bravúros tánca, melyet a közönség 
zajosan megtapsolt. 

Szerdáu Németi) János jutalomjátékául 
„Stern Izsák' zsúfolt  házat vonzott. Némethet 
egész csifl  ünnepelte a közönség. 

Csütörtökön u „Testőr* másodszor sokkal 
jobb előadásban ment, mert Zilahy is jobb volt 

Pénteken az .Egy test, egy lélek" keves 
közönséget csalt a színházba, bár az eladás 
kitűnő volt. Spónert, Zilahyt és Szathináryl 
nyílt szineu megtapsolták. 

Szombatou a „Balkáni herceguó* kevés 
számú közönség előtt jó előadásban ment. 

Vasárnap az ,Erdészleány", hétfőn  az „In-
diai nábob' és kedden Dezső Vilmos jutalom 
játékául a .Drolos tót" bérletszünetben került 
sziure. 

Általában meglátszott nz elmúlt héten, hogy 
színészeink nagjobb igyekezettel és több lel-
kiismeretességgel játszottak. 

Az előadások most már villanyvilágítás 
mellett folyna'*,  ami azoknak nagy előlijére 
szolgál. 

Színre kerülnek a hátralevő szezonban még 
csütörtökön bérletszüiietben Kabaret-előadás, 
pénteken Spóner jutalomjátékául bérletben 
.Koncert" vígjáték, szombaton „Hercegkisasz 
szony" operett, vasárnap „Nap és Hold" ope-
rett. Ezzel buc.-uzík a társulat. Az utolsó elő-
adások műsora igen jó és arra felhívjuk  a kö-
zönség ügyeimét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Közigazgatasi bizottsági ülés. F. 

hó 13-án tartotta Gyalókay Sándor főispán  el-
nöklete mellel! a vármegye közigazgatási bi-
zottsága rendes havi üléséi. Az ülésen hiva-
talos esküt leltek Pál Gábor és dr. Fodor 
Antal újonnan megválasztott bizottsági tagok, 
kiket megéljeneztek. Az ülésnek különösebb 
tárgya nem volt, a tiszti főorvos,  kir. pénzügy-
igazgató, kir ügyész, irvsz. elnök, államépi-
tészeti hivatal főnöke,  kir. tanfelügyelő  havi 
jelentéseit a bizottság tudomásul vetette. Ezen-
kívül egyes ügydarabok intéztetlek el. Közben 
gyámügyi felebbviteli  küldöltségi ülés volt; 
interpelláció nem létetett. Délután 2 órakor 
Gyalókay Sándor főispán  közigazgatási ebédet 
adott, melyen vendégül látta a közigazgatási 
bizottság tagjait. Az ebéd kedélyes hangulat-
ban az esti órákig tartott. 

— A oslkszeredai r. kath. főgimná-
zium átveleie. A helybeli fógiinu.  helyi 
épitőbizottsága Mikó Báliut őuagyinéltósága 
eluöklésével f.  hó 8 áu tartotta egyik legfou-
tosabb értekezletét, a uikor a fógiinn.  és in-
ternátus uj épületeit s ezek berendezését ideig-
leneseu átvette. Az átvételt megelőzőleg há-
rom héten át tartott a végzett munkák felül-
v:zsgai»ta és elszámolása, mit Pápai Sándor 
az építés művezetője, nagy körültekintéssel és 
gonddal végzett s nz eredményről részletes 
jegyzökönyvekben számolt be a bizottságnak, 
amelyek alapján törtéut aztán meg az átvétel. 
Azjáltalán jB felül  vizsgálati jegyzőkönyvben nagy 
vouásoübju beszámol az építés történetéről s 
a költségükről. Ezúttal ezek felsorolását  mel-
lőzzük, mivel lesz majd alkalmuuk bővebben 
foglalkozni  o tárgygyal, azt azonban már most 
is megemlítjük, hogy a kettős intézet építési 
költsége az előirányzott költséget alig szá-
mottevő ÖBBzeggel haladja tul. S megjegyez-
zük, bogy a Státus már eddig Is közel 70,000 
K.-t költött a szeminárium építésének előmun-
kálataira, pedig még csak a földmunka,  csa-
tornázás stb. munkálatainak költségeihez kel-
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lett hozzájárulnia. 8 remény van arra, hogy 
a szeminárium építését a közel jövőben már 
véglegesen el fogják  határozni. Ami az inté-
zetek beköltözését illeti, arra nézve biztosat 
még nem lehet mondani, mivel némely mun-
káknál még egyes hiányokat pótolni kell; de 
a legnagyobb baj, bogy a kút még nincs ké-
szen, már pedig egy oly nagy intézetbe viz 
nélkül lehetetlen beköltözni. A legnagyobb 
valószínűség szerint azonban a húsvéti ünne-
pekig mindennel rendbeu lesznek s igy a be-
költözés idejét erre az idópoutra tehetjük. — 
Ez esetben az ünnepélyes felavatás  pünkösd-
kor lesz meg. 

— A osikazeredai kaszinó közgyűlése. 
A csíkszeredai kasziuó f.  évi február  20-án d. 
u. 4 órakor saját helyiségében tnrtja 35-ik évi 
rendes közgyűlését. A közgyűlésnek tárgya 
pénztári számadások, háznagy jelentése és 
1911. évi költségelőirányzat. 

— Lövész-estely. A február  25-én tar-
tandó lövész-estélyre a meghívók most kül-
dettek szét, a rendezőség ezúton juttatja az 
érdeklődók tudomására, hogy akik tévedésből 
meghívót nem kaptak, forduljanak  dr Szlávy 
Tibor főispáni  titkárhoz. 

— Villanyvilágítás. 1911. február  ll-ike 
jelentős dátum Csíkszereda kultúrtörténetében, 
mert e napon adatolt át a Ganz-féle  városi 
villamosmü rendelkezésének. A város közön-
sége jóleső örömmel gyönyörködölt a Buda-
pestre beillő fényárban,  mely az egész várost 
elborította. A leghatározottabban állithaljuk, 
hogy a szomszéd Sepsiszentgyörgy, Székely-
Udvarhely és Gyergyószcntmiktős városok vil-
lanyvilágítását túlszárnyaltuk, mi főleg  abban 
leli magyarázatát, hogy a villanyoszlopok az 
utcákon alig 30—35 méternyi távolságra nem 
16—20-as, hanem 40-es körtékkel vanna kellátva 
mi pazar világításnak mondható. Vasárnap 
már a magánlakásokban is a villany szórta 
a fényt,  mely itt ép oly kifogástalan  jó, mint 
az utcákon. Értesülésünk szerint eddig 2400 
láng városunkban, de ez a szám rohamosan 
fog  emelkedni, most igen sokan azt tartották, 
hogy előbb «lássuk a medvéi.« Most mindenki 
meggyőződölt a villany előnyeiről és jóságáról, 
épen ezért kevesen lesznek, kik annak beve-
zetése elöl elzárkóznak. A villamosmü a Ganz-
cég szolidságát és megbízhatóságát dicséri. 

— Vízvezeték CaiKazentmihalyon. 
Csikszentmihály község kérelmére a vármegye 
alispánja a m. kir. kulturmérnökség közben-
jöltével f.  hó 13-án helyszíni tárgyalást tartott, 
melynek tárgya a Rompácza, Barakasza, Bor-
víz és Rákos palakok vize egy részének a köz-
ség között való elvezetése volt. A község kö-
zölt az ut árkában elvezetendő keskeny csa-
torna tűzrendészeti célokat is szolgál a mel-
lett, hogy első sorban a község lakóinak víz-
hiányát lesz hivatva pótolni. Az engedélyezési 
eljárás folyamatban  van. S tárgyaláson a vár-
megye részéről dr. Éllhes Gyula aljegyző, a 
kulturmérnökség részéről Zayzon Géza kultúr-
mérnök, a máv. igazgatósága részéről Fe-
renczy Géza főmérnök  és Aczél Ödön osztály-
mérnök vett részt. 

— A tuberkulózis. A mult év julius hó-
napjában az erdélyi részekben 707 egyén halt 
el luberkulozisbau, melyből Csikvármegyére 
44 esik. E számmal a szomorú statisztikában 
erősen képviselve vagyunk. 

— Tánoeatély Csikazentmártonban. 
A csikszentmártoni köztisztviselők folyó  1911. 
évi február  hó 18-án, (szombaton) Csikszent-
mártonban az iskola nagytermében jótékony-
célu zártkörű tánceslélyt rendeznek. A zenét 
Ráduly B. Árpád csíkszeredai zenekera szol-
gállatja. Akik meghívót tévedésből nem kaptak, 
de arra igényt tartanak, meghívás nélkül is szí-
vesen láttatnak. 

— Ugrón Gábor Jelöltsége. Szó volt 
arról, hogy ifj.  Ugrón Gábor vállalja a Bzilágy-
Bomlyói kerület maudátumáL Utólag arról ér-
tesülünk, hogy Ugrón Gábor a csapás súlya 
alatt megtörve, nem érzett magában elég erőt 
egy téli választási campagne izgalmainak el-
viselésére. Ez az oka auuak, hogy Ugrón Gá-
bor ez utal nem vállal még maudatumot. — 
Szilágysomlyón Barabás Béla fog  fellepni. 

— Nyilvános szamadas. A József  fő  _ 
herceg szanatóriumi egyesület csikmegyei" 
bölgybizottságának CsikzBögödön 1906. január 
31 én tar,ott ülésében felvett  jegyzőkönyve -
ben, enuek 2. pontja értelmében a fentoeve-
zett nagyrabecBűlt bizottság által a közkór-
ház aegelyalap részére tett adományáról az 
1910. évről szóló elszámolásomat a követke-
zőkben teszem meg: A mult évről maradt 
1000 kor. 42 fillérnek  a helybeli takarákpéoi-
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Ur résivénytársaságnál való elhelyezése mel-
lett az 1910. év folyamin  kamatokban befolyt 
40 korona 86 fillér.  Mintán aa év folyamán 
segélyeiés szüksége nem merült fel,  a kamat 
tókésittetvén, as alap 1910 december hó 81-én 
1040 korona 78 flU  rt tesz kl. Csikszereda, 
1911. február  6-án. Veress Sándor igazgató-
főorvos. 

— Dr Hagy György esküvője. Hatvanban 
a napokban esküdött örök hűséget dr. Nagy 
t. orgy volt országgyűlési képviselő, Kornitzky 

imának, Kornitzky Dezső hatvani földbirto-
leányának. — Az uj házaspár nászútra 

,;. Mit Párisba. 
Könnyű vagyonscerséa. Kinos fel 

lün st keltett városankban Ilyés István építész, 
csik-zeredaí lakos letartóztatása, kit nem a 
„elUilözés, az élettel való nehéz küzdelem 
ter; lett a bűnös útra, hanem a gazdagodást 
vágy Niszel Jakab kereskedő ugyanis néhány 
hónappá ezelőtt vette át Trohán József  ke-
reskedő üzletét és elválva a helybeli társas 
cégtói, önállóan folytatta  kibővített üzletét. 
'. ..leteljen volt alkalmasva Apponyi Gyula ke-
reskedó.-egéd, ki főnökének  kocsisával szokta 
n v:i.-ui, állomástól az érkező árukat beszállí-
tani Viszel maga az uj üzlet rendezésével lé-

eliőglalva, nem gyakorolt elég szoros el-
h írzést az áruk átvételénél. Folyó hó 11-én 

in láda cukor érkezett, amelyből azonban csak 
7 ládát szállított be hozzá Apponyi segédje és 
a kocsis. A hiányt észrevévén, gyanakodni 
kezdett s igy jött rá, liogy rendszeresen sik-
kasztják áruit. — Keljelentésére a bevezetett 
nyomozás kiderítette, hogy a segéd és kocsis 
útközben az árukészletből több-kevesebb meny-
nyiséget rendszeresen Ilyés István kis üzleté-
ben tett le, ki ugy látszik saját üzletét ily 
uton szerzett árukból tartotta fenn.  Így tör-
tént ez szombaton is a hiányzó három láda 
cukorral. A rendőrség Ilyés Istvánt, Apponyi 
Gyulát és a kocsist letartoztatta és bétlőn 
átkísérték a helybeli kir. ügyészség fogházába, 
hol a vizsgálat erélyesen folyik.  Értesülésünk 
Bzerint Niszel Jakab kára 8—9000 koroua, 
mely rövid három hónap alatt szárm-tzott. — 
Ilyés István vagyonos ember, bárom háza és 
kisebb birtoka van. Négy gyermak atyja La 
punk zártakor értesülünk, hogy a letartózta-
tás feloldatott,  a vizsgálat azonban folyik. 

— Meghívó. A csíkszeredai kereskedők-
köre XU1. évi rendes közgyűlését 1911. febr. 
hó 19-én ti. u. 4 órakor kezdődöleg fogja  meg-
tartani a kör helyiségben, melyre a t. köri 
tagok tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzóköbyv hitelesí-
tők választása. 3 Titkári jelentés. 4. időköz-
ben megürült alelnöki állás betöltése. 5. lu-
ditványok. 

— Miniszteri engedély. A Bartalis 
Ágost és Boldizsár Lajos tulajdonát képező 
kászoni Boldizsár forrás  nevű kitűnő ásvány-
víz forgalomba  hozatalára a belügyminíster a 
tulajdonosoknak az engedélyt megadta. A ki-
váló vizet, mely Vákár Lajos helybeli keres-
kedőnél kapható, a fogyasztó  közönség figyel-
mébe ajánljuk. 

— Kiszámolás. A csiktaplocai ifjmág  ál-
tal folyó  hó 4-én az épitendö „Ifjúsági  nép-
ház* alapja javára rendezett bál alkalmával 
befolyt  Összesen 144 korona 60 f.  Ebbő' ki-
adás 84 korona 12 f.  Marad tiszta jövedelem 
60 korona 48 fillér,  mely összeg a fent  irt 
alap javára letétbe helyeztetett. Felülfizettek  : 
Geczó Béla, id. Györgypál István 2—2 kor. 
Bálint Károly, Simon Ede 1—1 kor. GegőJá-
nosné 60 fillér.  Mihály Jánosné 40 fillér.  Szász 
János, Nagy Ferencz. Gegó D^nes, Imre Bá-
lint 20—20 fillér,  melyért ezúttal hálás kö-
szönetet mond a rendezőség 

— Kiderített bűntény. Még 1903. év 
március 2-án balt el Kedves Lukács András 
csikBzentdomokosi lakos, kiről azt hitték, hogy 
természetes halállal mult ki. A csikszentdo-
mokosi csendórörsnek sikerült kipnhatolní, bogy 
elhalt bűntény áldozata lett, kit Kedves LukácB 
Ferencz ölt meg. TetteBt letartóztatták, ki be-
ismerésben van. 

— Az ügyvédi gyakorlat meghosszabbí-
tása. Minthogy a Székely-féle  javaslatból pár 
hónap múlva törvény lesz, mindazok, akik a 
törvény életbeléptéig doktorátust nem szerez-
nek, csak két évvel később lehetnek önálló 
ügyvédek. A kik azt akarják, hogy az uj «Ör-
vény reájuk ki ne hasson és igy két évet nyer-
jenek, forduljanak  a dr. Dobó jogi szeminári-
umhoz (Kolozsvár, Bolyai ti. 3.), melynek se-
gítségével hat hét alatt letehebiek egy szigor-
latot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a be-
állott egyetemi rendszerváltozások következté-
ben a szigorlatok anyaga aránytalanul megna-
gyobbodott Az intézet kikölcsönzi tankönyve-
ket helyettesítő, az Összes szigorlati kérdése-
ket felölelő  jegyzeteit, melyekből otthon elké-
szült jelölteket rövid rekapituláló kurzus során 
készíti elő. A »Jogi vizsgák letétele* cz. most 
megjelent könyvet díjmentesen megküdi. 

— Leégt t t fürésagyár.  Az Unió erdő-
i S r . r ^arackosi fűrésztelepe  f.  hó 6-án 
délelőtt 6 órakor kigyuladt éa részben leégett. 
A tüz a gépház alatt levő Uregeben keletke-
zett, meggyuladtak az ott levő olajas kócz és 
kötél foszlányok  és kevés idő alatt a deszka 
tető is lángban állott. A gépházban levő vas-
rémek használhatatlanok lettek, s a gépház 
melletti anyagraktár is részben leégett, rész-
ben megrongálódott. A fürészház  a munkások 
gyors segítsége folytán  megmentutett. A telep 
biztosítva volt A kárt kb. 60-80000 koro 
nára becsülik. 

Az erdélyrészl második szinlkerfllet 
elnökségének hivatalos közleményei 

ÉRTESÍTÉS. 
Közlöm az állomáshelyekkel, hogy a 

kerület színészetére a hirdetményben ki-
tett határidőig pályázataikat beadták: 

Békeffy  Lajos tenorista és Mezey An-
dor baritonista a szegedi szinház tagjai 
együttesen; 

Fehér Károly a kerület jelenlegi szín-
igazgatója ; 

Fehér Vilmos területi színigazgató; 
Dr. Márffy  Károly a pozsonyi és győri 

színházak volt főrendezője; 
Molnár "Gyula területi igazgató ; 
Szabados László a felvidéki  szinike 

rület igazgatója. 
Szöts Andor színész, Mezey Kálmán 

színtársulatának titkára. 
Tompa Kálmán a soproni szinház 

igazgató helyettese és főrendezője. 
Ismételten felkérem  az állomáshelye-

ket, hogy a f.  hó 23-ikán megtartandó vá-
Ihsztmányi ülésre a szinikerület szervezeti 
szabályai értelmében kiküldött, illetve meg-
bízott képviselőiket legkésőbb folyó  hó 
2o-ikáig a szinikerületi választmány el-
nökségének Csíkszeredába, vagy Orel 
Dezső polgármester urnák Gyergyószent-
miklósra bejelenteni szíveskedjenek 

Csíkszereda, 1911. február  15-ikén. 
Elnök helyett: 
Józsa Géza, 

fiziaikeriilitti  választmányi 
titkár. 

Sz. 27-1911. végrb. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi,' liogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1910 évi V. 1283. számú végzése 
következteben dr. Elek Mór budapesti ügyvéd 
áital képviselt Adriatica törkölyiepároló likör-
gyár budapesti cég javára 178 kor. 40 f.  s jár. 
erejéig 1910. évi december hó 22-én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján le- és fe-
jülfoglalt  és 2ti00 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. bútorok stb. stb. nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 1283. számú végzése 
lolytán 178 kor. 40 KII. tőkekövetelés, ennek 
1909. évi október hó 13. napjától járó 5'/u ka-
matai, ';,»/, valtódij és eddig összesen !I0 K 
— fillérben  bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig;, a végrehajtást szenvedő lakásan 
Csíkszeredában leendő megtartására 1911. évi 
február  17-ik napjanak délután 2 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegy zéssel hivatnak ineg, 
liogy az ériutett ingóságok az 1881. évi LX. 
t-e. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet igérónek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságukat 
mások is le- és.felülfoglaltatták  és nzokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
I8HI. övi LX. t-e. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszereda, 1911. évi fetruár  hó "2 
napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. vésrchiíjLÓ. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. A. Sok a kézirat, kevés a hely. 
O. Gy Jövő számunkba okvetlenül hozni 

lógjuk. Köszönet! 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Dr. Ujfalusi  Jenő polgármester urnák 

Helyben. 
Az asphnltjárda tetemes költségeit kivet-

ték u város közönségére és a telektulajdono-
sokra. Ebbe bele kell nyugodnunk, mert a 
nasjy költségekkel eleve Bzamolt.unk. Egy kö-
rülményre azonban felhívjuk  polgármester ur 
figyelmét  Az asphalt tudomásunk szerint niucs 
véglegesen átvéve éa felülvizsgálva.  Ezt hisz 
szűk is, mert a jelenlegi állapotában nem 
lenne átvehető. Hasson oda polgármester ur, 
bogy az asphalt meg a felülvizsgálás  előtt ja-
vittassék ki, hogy használható állapotban le-
gyen, a folyókák  vasfedőlapjai  pedig rakassa-
nak fel  miudeuütt, hogy az emberek a lábu-
kat ne törjék ki. Nagyon sokat kell fizetni,  a 
súlyos terhekért legalább használható asphal-
tunk legyen 1 Egy telektulajdonos. 

NYILTTER.*) 
Alulírott figyelmeztetek  mindenkit, hogy 

fiam.  Virág Móricz helyett semmi nemű adó-
ságot meg nem fizetek. 

Csikszentsimon, 1911. február  11-én. 
Ifj.  Virág  Mihály. 

•) (E rovat alatt kSsISttekért uem felelős  a 
szerkesztő). 

Hirdetmény. 
Alólirott csödtömeggondnok ezennel 

közhírré teszem, hogy néhai Bakcsi Gás-
pár csődtömegéhez tartozó az 1909. má 
jus 4-én felvett  leltárban irt 71 kor. ösz-
szegü követelés irodámban 1911. február 
17-én d. u. 3 órakor nyilvános árverésen 
eladatik. Az adatok alólirottnál betekint-
hetők. 

Csikszerada, 1911. február  12-én. 
Dr. Szántó Samu, 

ügyvéd. 

adják elő, mert a régi telekkönyv vég-
leges átalakítása után a téves átveze-
tésből eredhető kifogásokat  jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé 
netn érvényesíthetik. 

Kir. járásbíróság telekkönyvi ható-
sága. 

Csikszentmárton, 1911. jan. 12 én. 
Beke Árpid s. k , 

• alj bíró. 
A kiadmány hiteléül: 

Kovács Antal, 
kir. telekköuyvvezetó. (30) 3—3 

Üzletvezető 
azonnal alkalmazást kap a gyimesfel-
sőloki fogyasztási  szövetkezetnél. 

Hirdetés. 
Tusnádfürűőn  (Csikmegye) a gyógy-

csarnok étterme folyó  évtől kezdve 5Ü00 
korona évi bérért bérbeadó. 

Bővebb felvilágosítást  ad a fürdőigaz-
gatóság. 

Tusnádfürdő  igazgatósága. 

• V E g y t e l j e s e n u j «^fcg 

^ a / t l a - e f e n . 

a legújabb zenéjii lemezekkel 
eladó. Hol? Megmondjae lap 

kiadóhivatala. 

Szám 3 0 5 - 9 1 0 . tkvi. 

Hirdetmény. 
Kiiszouuliiz tulajdonát képező ká 

szollal és feltizi  72, 360S, 486, éa a 
csikhánkfalvi  2693 szijkv. arányosítás 
következtében az 1869 évi 2579 száinu 
szabály rendelethez képest átalukitulik. 

E Cülból HZ átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és helyszíni eljárású n ne-
vezett községben 1911. évi április hó 
3 áll Toj; kezdődni. 

Kunéi fogva  felhívatnak  : 
1 az összes érdekeltek, lio^'y a hi-

telesítési tárgyaláson személyesen vagy 
megliutiilmazott által jel .njenek meg és 
az uj telekkünnyvi tervezet ellen ne 
taláni cserevételeket annál liiztosubhun 

PESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PAPLÓ DESZKA ÉS 6ERENPA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FÜRÉ5ZF0R 
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 

állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
17 — TELEFON 19. 

Első Csikmegyei benzinmotor gépre beren-
dezett a s z t a l o j j _ m ü h e l y . 

Van szerencsénk értesíteni és a nagyérdemű közönségnek be-
cses figyelmébe  ajánlani benzinmotor géperőre berendezett 

a . @ z t a J . o s 

Miután módunkban áll » legegyszerűbbtől a legfinomabb  kivitelbe 
a leggyorsabban előállítani ugy bútor mint épületmunkákat és fe-
lelősséget vállalunk minden egyes darabért. 

Kiváló tisztelettel 

BARDOCZ és DARVAS. 
Caikosatószeg. 4—52 17 
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ÚJDONSÁG! HALLÓ! UJP0NSÁ6I 
T E S S É K VÉG IG OLVASNI I 

Semmivél Be tudunk rokonaink, jó b.irátnink, kedveseinknek olynn ürömét és meg-
lepetést szerezni és magunknak is lakatjainkat felékrsituni.  mint nzzal, ha nz 
„Első Erdélyi Fénykepnagyitó Müintózetnol', Csíkszeredában. Apafii 
Mihaly-ntca 24?. szam alatt e l s ő m i n ő s é g t t es f i n o m  k i v i t e l ű 

BROMEZÜST ÉLETNAGYSÁGÚ KÉPET 
rendelünk (linvi részletfizetésre  is), amely csak elsőrendű kivitelben lesz Ber-
linből hozatott Kotoinüvési'k által kidolgozva. Miért lisztcleltol hozom tudomásul 
városunk és vidéke mélyen tisztelt köziinségének. hogy a teljesen átalakított é< 
a legnagyobb kényelemmel berendezett fényképészeti  műtermemmel kapcsolatosan 
eíjfi  féniiképiitit/iilt»  luxtálfit  in xzerrrztihik,  melylicn a li gjolili kivitelű é9 
barinely nagyságú képek lesznek készítve régi lein leiek urán is. — Úgyszintén 

AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK. 
Azonban kérem a m. t. rendelő közönséget, hogy ne méltóztass 11 képeinket a 
házalók által ajánlott silány kraiou munkák.al összetéveszteni, mert képeink 
valóságos I. minőségű bromezüst papirra lesznek készítve és éretliik teljes sza-
vatolás vállaltatik minden tekintetben. Miután a h'otó cikkek gyáraival sikerült 
egyenes összeköttetést szerezni, vagyunk abban a helyzelljen, hogy nagyításokat 
előnyös havi részletfizetésre  is eszközlünk, csekély árfelcinelés  melleit A képe-
ket mindenki megtekintheti már a munkálatok folyamán  és eselleges észrevételét 
megteheti, mi által ki lesz zárva, hogy csak egy kép is ne sikerülljön. Gazilag 
fénykép  és nagyítás minta kiállítás áll a rendelő közönségnek megtekintés véget 
az Apaffi  Mihály-utca 21. szám alatt levő múteremhen rendelkezésére, hova szi-

ve* pártfogást  és számos rendelést kérünk, kiváló tisztelettel 

Biró József fényképészeti műterme, Csíkszeredában, 

Ozlet á t h e l y e z é s ! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
említeti szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a leg-
jutányosabb árak mellett. — Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
i / C U c é - n t c a i e . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 
1 2 -

Vtdóki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

Figyelemre méltó! 

Első Erdélyi Fényképnagyitó Miiintézet" 
L E G N A G T O B B K O M P O E T ! 

Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K D R É H E R - S Ö R T l ó Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az Összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F£xa,lEtá,r C e l k v á r m e e y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-féle  poharas sör — naponként friss  csapolás — 
csakis Lénknél a Hutter-szálloda kávéházában kapható. 
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Van szerencsém a nagyérdemű hölgyközöuség szives tudomására hozni, 
hogy a női divat-kalap üzletemmel kaposolatba a kézimunkát is be-
vehettem. Állandó raktár: Kezdet nordisch, congrée és vászou kézimunkák 
lian Hinizett és festett  tíleárukhan u. in.: kefe-,  hirlaptartók és díszdobozokban. 
Ajurozoit és elúrajzoll koniţivr és szatin árukban. 

Horgoló és kötő cérnák, inonó, filofloss  és artizela selymek, len-, liimzó-
és küió-céina, nordisch és struez pamut és mindennemű színes kütö pamutok-
ban. Kuniiréc, nordisch, jutta, kanavász, manila és mindennemű kézimunka 
szovi'tek és kellékekben Hímzések, monogramozások és sáli kötések clvállal-
tatnak. Kredcii párisi modelekben, egyszerű, disz- és gyászkalapokban. 

Di.̂ ztollak, virágok, gumi övek. színházi sálak, nói gallérok, selymek és 
bársonyuk nagy választékban. A mai kor igényeinek egy teljesen megfelelő 
eliinyomd.it rendeztem he. Miudennamii monogramok, czakok, ágyhuzatminták, 
futók,  miliiik, tá'cakendók stb. elónyomhatók. Mérsékelt szolid árak. 

A ii. közönség szives pártfogását  kérve, maradtam teljes tisztelettel 
fláthé  József  nöl divat-kalap-üzlete, Csíkszeredában 

7 " (Grünwald-féle  ház). 
Állandó raktár disa- ós gyásBkalapokból. 

B! ÍBIBÜBIÍBIHISI ÍBIalSlIBfBBSlIBlBlBUBfHlgllBl 

E L A D Ó . I 
g| 100 szekér széna és sarjú II 

jutányos árban eladó 
I Zakariás Gerönél, Csicsó. 1 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Csemege , s a j t és ha l k ü l ö n l e g e s s é g e k ! 

l)j fűszer-  és csemege-üzleti 
Van szerencsém a l. helybeli valamint a vidéki vevőközönség b. 
tudomására hozni, hogy Csíkszeredában (Or. Filep Sándor jr 
újonnan épült házában) egy a mai kornak megfelelően  berendezi, tt 

FŰSZER- ÉS «EME6E-ÜZLETET 
rendeztem be. Sok évi e szakmában szerzett tapasztalatom vala-
mint a nagyobb gyárosokkal kötött előnyös bevásárlásaim folyUin 
azon helyzetben vagyok, hogy az igen t. vevőközönséget minden 
tekintetben a legjobbb áruval és legolcsóbb napi árakban szolgál-
hatom ki. Főelvem a szolid és pontos kiszolgálás, melyről egyszeri 
bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhetnek és kérem b. bizal-

mukkal megtisztelni szíveskedjenek, tisztelettel 

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó 
„BABY", ára 50 fillér. 

Ha őszül a haja vegyen „HAJIFJITÓT", 
mely a hajnak visszaadja az ifjúkori 
eredeti szinét. — Kéz, hónalj és láb-
izzadás ellen egyedGli biztos szer a 

„LINGVO LLONO". 
Kaphatók: FEKETE VILMOS illat-
szertárában, Csíkszeredában. 
Postai megrendelésBket azonnal eszköilök. 

16-52 

r | A egy 5 szobás igen jó karban 
riCIUU levő köliáz nagy belsővel éf 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cim a kiadóhivatalban. _ i 

Pototzky Andor, Csíkszereda (Főtér). 

Bor, cognac és é d e s í t e t t i t a l o k ! 

G l n e n o M (Diesel rendszer). 
Corona nyersolaj-motorok, torte-
lepei, teljes relmaps s 
sima őrlő malom tonta el. 

S c h i e l T e s t v é r e k , 
Brassó. 

Gépgyár, malomépitészeti inté-
zet és vasöntöde. Szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás. Modern 
szerkezetek olcsó árak mellett. 
Legnagyobb gépgyár Erdélyben. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Hi^^rjiţcajB^sz. P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . ^a^rscher j i tcaj^sz . 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyfi  fSdőanyag,  olcsó áron kapható 

NjoutoU Harobo4« Jóuef  ktaynjoaOiAbu, CnknaraMbM, 1011 




