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A inalt bét politikai eseményei egy 
cseppet sem biztatók a politikai helyzet 
végleges kialakulására. A politikai kö-
rüket élénken foglalkoitatta  a Kossuth-
párt Imfározata,  mely az obstrukció 
mellet; foglalt  állást, programjául tűz-
vén ki, a válasz lói reformot  és katonai 
téren a nemzeti követelések teljesítését. 

A programm tetszetősebb mint a 
Justh-párté, de aajoos, annak tartalmat 
netn adtak. Ha talán részletesen kidol-
gozott programm állna az ország szine 
előtt, kecsegtetőbb volna és több vilá-
gosságot vetne a jftvő  politikai helyzetre. 
Igy azonban a két függetlenségi  párt 
bármennyire is akarják a látszatot meg-
óvni — eltér céljai és harcmodoruk 
megvalósításában. 

A Justh-párt továbbra is űzi nemzet-
ellenes politikáját, újbóli hatalomra jutáB 
az egyedali cél, melyet minden áron 
elérni törekszik. Nap-nap után ujabb éa 
ujabb szövetségesekre tesz szert, melyek 
kOzOtt ott találjuk valamennyit, ki a 
magyar ellen tör. Keblére ölelte a szo-
ciálistákat, hogy megvalósítsa a Krls-
tófft  féle  általános, titkos és egyenlő 
választói jogot. Most pedig szövetkezett 
a Kossuth-párttal is, melynek prog-
rammja a választói reformra  vonatko-
zólag merőben ellentétes. A szociális-
ták erre neki rohantak Kossthéknak, 
mert hisz Jiisth Oyula az övék. mivel 
szövetségre lépett velük és a választó-
jogi ligával. De Justhnak mindegy, fő, 
hogy minél tObb szövetséges legyen 
kormány buktatásra, mert csak ezúton 
érheti el célját, hisz ott van kormány 
képességének alapja, melyért az összes 
nemzeti követeléseket feláldozta.  Ez az 
általános, egyenlő és titkos, melyet 
Bécsben is szivesen fogadnak. 

Hogy a Kossuthékkal kötött fegyver-
barátsága is mennyire őszinte, bizonyít-
ják a tények, az az akció, melyet a 
Kossuth párt kerületeiben az általános, 
egyenlő és titkos választói jog érdeké-
ben indított és a melyet Kossuthék is 
annyira zokon vettek. Justhnak azonban 
szüksége van azokra a bizalmi szava-
zatokra, melyeket idegen kerületekben 
összeszed. 

A Kossuth-párt a választói reformot 
iQzte ki elsőnek célul, hogy a véderó-
reform  csak az uj uj parlamentben le-
gyen tárgyalható. E téren azonban elő-
leges engedményeket követel, mely ha 
nem következnék be, ismét aa obBtrukció 
terére lépne. Szóval most hozott határo-
zata sem vezet megoldáshoz és ezek után 
kevés reménnyel fogadhatjuk  a miniszter 
elnOk azt a nyilatkozatát Is, mely egy 
esetleges uj választást helyez kilátásba. 

A most folyó  obstrukció letörésére 
pedig tg választás elrendelése helyén 
való lenne, ha annak következményeit 
viselnék a parlamenti pártok. A Kossuth-
párt fenti  határozata után azonban ettől 
Bem várható megoldás, mert ha az 
eredmény nem lenne az ellenzéki pár-
tokra kedvező, hiába itél a nemzet, 
tnert azt figyelembe  nem veszik. És mi 
eBoek a tulajdonképenni oka? semmi 
más, mint az ellenzéki pártok minden 
áron hatalomra jutási vágya, melyet ha 
nem respektálnak ós közreműködésüket 
mellőzik, az obstrukeiót vígan folytat-
ják unos untalan. A kormány bukásáért 
oem fog  keseregni az oraság, de bizo-

nyos kautélékat azonban megkövetel az 
ország érdeke is. 

Valamelyes kibontakozást azonban 
keresni kell, mert ezt az ország létér-
deke követeli. Névszerinti szavazások-
kal kormányozni, az ország érdekeit 
kockára tenni nem lehet. A kormány 
passivifása  sem szolgálja az ország 
közérdekeit. Kibontakozási utat keresni, 
a parlament tanácskozásának rendjét 
biztosítani a kormánynak eminens kő 
telességc, mert a hosszas passivitás 
erőtlenséget és tartalmatlanságot szül, 
mely az országot előre egy lépéssel sein 
viszi. Ma még telje9 bizonytalanságban, 
jobban mondva kátyúban vagyunk, mely-
éből immár elég volt. A legközelebbi 
jövőnek egészséges politikai helyzetet 
kell teremteni, ha kell, a politikai ka-
landorok letörésével is. 

koleru a főváros  területén megszűntnek 
tekintendő. Nagyobb arányokat ült ujab-
ban a kolera keleten, főleg  Konstanti-
nápolyban és környékén, mi miatt a 
It gszigorubb óvintézkedésekre van szük-
ségünk, nehogy behurcoltassék az or-

- = A miniszterelnök nyilatkozata. 
Érdekes nyilatkozatot tett Kliuen-Héder-
vári Károly gróf  „Az Est" munkatársa 
előtt a Kossuth-párt határozatával kap-
csolatosan. Kijelentette, hogy a hatá-
rozat semmi befolyással  nem lehet a 
politikai helyzet kialakulására. A be-
szélgetés további folyamán  oda nyilat-
kozott, hogy végeredményében ezt a 
küzdelmei nem klubhatározatok fogják 
eldönteni, de az ország közvéleményé-
nek megnyilatkozása, melytől semmi 
oka sincs a kormánynak és pártjának 
tartani. Szóval oda fejlődhetik  a poli-
tikai helyzet, hogy a kormány uj válasz 
tások elrendelésétől sem zárkózik el. 

—- A törvényhatóságok és az obs-
trukció. Eddig 30 tOrvéuybatósig — job 
bára egyhangúlag és túlnyomó többség 
gel mondta ki határozatiiag, hogy a 
most folyó  inparlainentáris technikai 
obstrukeiót elitéli. A tiltakozó határo-
zatok sorát ezelőtt egy hónappal Ver 
secz város és Tolna vármegye nyitották 
meg, melyet rövid egy hónap alatt kö-
vetett Szeben, KiskükOllő, Zólyom, 
(Jgócsa, Desztercze, Udvarhely, Temes, 
Somogy, Esztergom, Bácsbodrog, Nyitra, 
tízepes, Komárom megyék törvény ható 
sága, továbbá Debreczen, Újvidék, Sely-
meczbánya, Temesvár, Baja, Arad, Po-
zsony, Zombor városok stb. 

= Brassóban betiltották A Nap 
utcai árusítását. Jekelius Ágost, Brassó 
vármegye alispánja rendeletet adott ki, 
amelyben A Nap cimü politikai napilap 
utcai árusítását, az egész vármegye terű 
letére nézve betiltotta, illetőleg neve-
zett laptól az uteai árusítási engedélyt 
visszavonta. Az alispán ezen határoza-
táról a brassói rendőrkapitányságot, s a 
három járási főszolgabírót  az eiárusitás 
megakadályozása céljából értesítette. A 
kolportázs tilalmat nevezett lapnak mo 
dóra és cikkeinek felháborító  hangja 
miatt, különösen pedig a „Véres etnlé 
kek" cimü királysértő vezércikke miatt 
kellett életbeléptetni. 

— A kolera. A mult héten nagy 
riadalmat okozott Budapesten két kole 
rás ember halála, kikről kétségtelen 
megállapítást nyert, hogy ázsiai kolerá 
ban haltak meg. A belügyminiszter a 
legszigorúbb óvintézkedéseket rendelte 
el, melynek meg is lett az eredménye, 
mert iţjabb kolera-eset sem Budapesten, 
sem Újpesten oem fordult  elő és igya 

— A Kossuth-párt és az obstrukció. 
A Kossuth-párt a mult héten megtar-
tott értekezletén, melyet politikai körök-
ben nagy érdeklődéssel vártak, egy hatá-
rozati javaslatot fogadtak  el, auiely sze-
rint a technikai obstrukeiót a Kossuth-
párt is lehetőségig forszírozni  fogja. 
Egyben egy bizottságot küldöttek ki, 
amelynek feladata  lesz a választói reform 
ügyében a Kossut-párt programúi ját ki-
dolgozni. Itt azonban áthidalhatatlán 
ellentét van a párt és Justh-párt, vala-
mint ennek szövetségesei között, melyet 
az elfogadott  határozati javaslat lehe-
tőségig palástolni akar, hogy az egye 
tértést az ellenzéki pártok között lega-
lább látszólag megóvja. Justh Oyula 
szövetségeseinek, a szociáldemokraták-
nak azonban sehogy sem tetszik a 
a Kossuth-pártnak a választói reform 
ügyében követett magatartása, mert párt-
lapjuk függetlenségi  szövetségeseiknek 
fegyvertársait,  Kossuth Ferencet, Apponyi 
Albert grófot  és az egész Kossuth-pár-
tot keményen támadja. 

Törvény hatósági közgyűlés. 
A vármegye törvényhatósági bizottsága 

mult hó 81-én tartotta meg Uyalókay Sándor 
rüispán elnöklete mellett rendes nyári közgyű-
lését. Klózó napon uz állandó választmány 
tartotta ülését, melyen a tárgysorozatba vett 
ügyek élénk vita után készíttettek eló. 

A közgyűlés reggelén Ilire futamodott,  hogy 
elveszett Verseez városnak az obstrukció el-
itélése tárgyában hozott átirata. Sokan felül-
tek a hírnek és mélyebb kombinációkba bo-
csájtkoztak, hogy vájjon melyik pártnak, vagy 
kinek érdekében állott az átirat elsinkófálása. 

Közben az a hír íj erósen tartotta magát, 
hogy a közgyűlésre indítvány alakjában mégis 
csak előjön Verseez város átirata és a vár-
megye hozzájárul Verseez határozatához. 

A folyósón  idegesen sétáló iktatót többen 
lefogták  és vallatták, hogy hol vau az átirat ? 
Csakhamar lehűlt azonban az érdeklődés, mi-
kor az iktató kijelentette, hogy Verseez város 
átirata ide még nem érkezett meg. Kiderült 
hamarosan az is, hogy minden indítványt írás-
ban 24 órával a közgyűlés napja elótt be kell 
adni, igy hát az obstrukció indítvány folytán 
sem lesz tárgyalható. A karzat azonban egy 
jó ideig tárgyalta ezeket a kérdéseket. 

A közgytllés tárgysorozatából kiemeljük 
a vármegyei tisztviselők, segéd- és kezelő-
személyzet drágasági pótlékát. A drágasági 
pótlék megszavazását indokolttá tette az a 
körülmény, hogy a tisztviselők státusrendezéBe 
késik, az évek óta tartó drágaság pedig leg-
főképpen  a tisztviselőt Bujtja. Kóleg e szem-
pontokból indult ki a törvényhatósági bizottság, 
midőn az állandó választmány határozati javas-
latát, mely az alÍBpán által előterjesztett 10°/, 
drágasági pótlékot 20»/0-ra emelte fel  — elfő, 
gadta. A megszavazott drágasági pótlék a vár-
megye laamagánjavait terhelné és tulajdonkép-
pen a néhány évvel előbb beszüntetett segély 
visszaállítása lenne. Hogy azonban a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a magánjavaknak e 
célra való felhasználását  jóváhagyja-e, ez még 
nyílt kérdést képez, de remélhetőleg a viszonyok 
kényszerítő hatása alatt nem fog  elvi állás-
pontra helyezkedni. Nem főleg  azért, mert a 

vármegye törvényhatósági pótadója annyira 
igénybe vau véve, hogy legutóbb törvényho 
zási felhatalmazást  kellett Kérni a törvényben 
megengedett maximalis mérték igénybevétele 
engedélyezéséért. Ez okból ugy, mint azt a 
többi vármegyék tették, a törvényhatósági pót-
adó igénybe vehető nem volt. A drágasági 
pótlék addig marad érvényben, mig a status-
rendezés bekövetkezik. A törvényhatóság ha-
tározatát majdnem egyhangúlag emelte ér-
vényre, a határozat ellen azonban Oláh Alajos 
fellebbezést  jelentett be. 

A törvényhatósági bizottság elfogadta  a 
tiszti főügyész  által előterjesztett tüzrendé-
szeti szabályrendeletet, mely vármegyénk el-
hanyagolt tűzrendészeti állapotaiu kiváo se-
gíteni ulyképpeu, hogy a tüzőrséget községen-
kint szervezi és a váimegye területére tűz-
rendészeti felügyelói  állási szervez. A közel 
jövő fogja  megmutatni, hogy a gyakorlatban 
mennyire válik be. 

E lap hasábjain tárgyaltuk már a csíksze-
redai varmegyei közkörház kettéválasztásának 
nagyfoi  tosságu kérdését. A közigazgatási bi-
zottság ugyanis a kórháznak belgyógyászati" 
és sebészeti osztályra való kettéválasztását 
kimondotta és az alapszabályok megfelelő 
módosításával a két osztály vezetésére egy-
egy osztályos főurvost  állit. Ez lenne az első 
lépés visszamaradt közkúrházunk közel jövő-
beli fejlesztésére,  de biztos garanciát látunk 
vármegyéuk lóispáujamik és alispánjának sze-
mélyiségében és az állandó választmányban 
tett azon nyilatkozataikban, melyek sze-
rint vármegyénk egy ik legfontosabb  kérdésé-
nek tartják kórházuuk ügyét és annak meg-
felelő  kiépítését, valamint elsőrendű orvosok-
kal leendő ellátását legközelebb már megva-
lósítják. Akadályul csupáu a fóldmivelésügyi 
korinánynyal folyamatban  levó tárgyalások te-
kinthetők, az építkezések keresztülvitelére 
szükséges iugatlanok visszabocsájtása iráut, 
de ez akadály is egy éven belül eloszlik és 
az ügy végleges megoldást nyerhet. Az alap-
szabályok módosítását természetesen követni 
fogja  a kórháznak a legmodernebb és leg-
újabb orvosi műszerekkel való felszerelése. 
A segédorvosi állás ideigleues megszüntetése 
mellett szerzett uj nsztályos sebész-főorvosi 
állás elsőrendű eróvel közelebbről betöltetik. 
Az alapszabály módosításokat a törvényható-
sági bizottság egyes részletkérdések megvita-
tása után elfogadta. 

Hosszú és terjengős vitát provokált ugy az 
állandó választmányban, mint a közgyűlés 
elótt az erdélyi róm. kath. státus átirata, a 
fineveldei  szeminarista tanulóknak az uj inter-
natusi épületben leendó elhelyezése tárgyá-
ban. A tényállás ismeretes a vármegye kö-
zönsége előtt. Óriási költséggel a vármegye 
és az állam felépítette  a főgimnázium  és in-
ternátus palotáit, de a status még ma sem 
építette ki az épület balszároyaként, az ala-
pitványos tanulók befogadására  hivatott sze-
mináriumot. A régi szemináriumot elfoglalta 
a csiksomlyói tanítóképző, a status pedig egy-
szerűen beköltöztette a régi szemináriumot a 
maga ócskaságaival az uj internátusba, melyet 
a vármegye saját erejéből a nem alapitványos 
vármegyei tanulók részére épített. A várme-
gye alispánja az engedélyt ugyan jó időre a 
közgyűlés határozatától tette függővé,  de a 
státus ezt nem respektálta, már a közgyűlés 
előtt beköltöztette a szemináriumot. Ez idé-
zett eló kavarodást éa éles vitát az állandó 
választmányban és a közgyűlés elótt A kér-
déshez hozzászóltak Fejér Sándor, Szász La-
jos, dr. Fodor Antal, Becze Antal, dr. Gaal 
Endre, Köllő János, Puskás Adolf,  dr. Ujfaluai 
Jenő, Szabó István, dr. Daradics Félix, Csíszer 
Imre, Csedö István stb. Igen Bokán voltak 
azon az állásponton, hogy az alapitványos if-
jaknak az internátusba való beköltözését a 



vármegye ne engedélyem. Főleg azzal érvel-
tek, hogy a státus semmiféle  biztoBitékot 
nem nyújtott a szeminárium építésének meg-
kezdésére, továbbá nem várta be a közgyűlés 
engedélyét az internátus helyeségeinek átadá-
sára és végUI, mert az építkezés nehézségei 
miatt a Bzemináristik több évre lefoglalják 
a rendeltetésétói elvont internátust. A törvény-
hatóság azonban nehogy az alapitváoyos ta-
nulók lakás és ellátás nélklll maradjanak, a 
beállott viszonyok kényszerítő hatása alatt 
egy évre engedélyezte az internátus helyiségei 
egy részének átengedését. Ezzel azonban a 
szeminárium építésének kérdését nem oldot-
ták meg s hihetőleg ez odiózus ügy gyei a 
Btátus jóvoltából még igen sokszor fogunk  foglal-
kozni. tízért ezúttal több szól nem is vesz-
tegetünk rá, mert éppen lapuuk volt az, mely 
e tarthatatlan állapot megszüntetését számta-
lanszor hasztalan szorgalmazta. 

Az árvaszéki elnök előterjesztésére a bizott-
ság az árvaszéki kezelőszemélyzet létszámá-
nak szaporítását elhatározta es a szükséges 
javadalmazások folyósítását  az állam költség-
vetés terhére belUgymiuisztertól kérelmezi. 

A magánjavak elóterjesztesei közölt mint 
legfontosabbakat,  kiemeljük az uz- és veres 
vizvölgyi, a baraszóvölgy i, a Keresztes és 
Bogarsarok erdőségeinek eladását, melyekről 
annak idején bővebben referáltunk.  A 4 mil-
lió koronán lelllli adás-vevési szerződéseket a 
bizottság jóváhagyta és felterjesztette  a m. 
kir. főldmivelésügyi  miniszterhez. 

Az össztöndijak és segelypénzek kiosztása 
az igazgatótanacs határozatai alapján jóváha-
gyattak. 

A csíkszeredai főgimnáziumban  beállítandó 
párhuzamos osztályok fenntartási  költségeit 
a magánjavak terhére a törvényhatósági bi-
zottság 3 tanerővel megszavaz!. A státus azon-
ban — mint most, a közgyűlés után értesü-
lünk — ezt sem respektálta, mert csak két, 
szakvizsgával nem biró tanerőt állított be és 
a harmadiknak a magánjavak által megszava-
zott fizetését  felosztja  a helyettesítő tauárok 
között. Csuk a vármegye folyósítsa  is a har-
madik be nem állított tanerőnek fizetését!  V 
EnélkUI nem lesz, mit osztani. 

A községi Ügyek tulnyomőlag az állandó 
választmáuy javaslatai szerint tárgyaltattak le. 

A közgyűlés délutáu fél  3 órakor ért véget. 

Kapunyitáskor. 
Ks megnyíltak végre városunk díszes gim-

náziumának kapui. Tegnap már az Uuuepies 
„Veni Sancte" is megtörtént. Gyönyörűség 
volt végig nézni az összesereglett gyerinekifjak 
tomöroszlopsoraín, amint csillogó szemekkel, 
emelkedett lélekkel ott álltak együtt — először 
a -100 ifjú  befogadására  is elég tágas kápol-
nában az oltár előtt, az oltárnak egyszerű, de 
finom  faragású  feszülete  előtt. És tanároknak 
és ifjúságnak  lelkéből együttesen szállt fel  a 
fohász  a minden kezdetek Urához, akitől függ 
a Vég, hogy kegyelme féuytengereból  küldjön 
egy-egy sugárt, hogy legyen az ut világos, 
amelyre lepoek .legyen a kezdő év munkája 
sikerekben gazdag" a lelket emelő, a testet 
edző. Az ünnepies szentmise végeztével a 
tornacsarnokba vonultak, ahol a Bzózat elé-
neklése után egyszerre néma csend ülte meg 
a nagy termet. Kassai Lajos igazgató emel-
kedett szóláara. Ks elmondta a z ó első meg-
nyitóját. Szólott az ifjúságnak  szivéhez-lelke-
hez, hogy megformálja  bennük azt az alaphan-
gulatot, mely a tanuláshoz, a benső emelke-
déshez szUkséges. És szólott az ó nem min-
dennapi szónoki nyelvén. Szólutt lélekből a 
telkekhez. Sajnáljuk, hogy csak egy-két vo-
nását, egy-két gondolatát közölhetjük a rög-
tönzött kedves beszédnek. Okultuuk rajta mi 
tanárok, tanulnának belőle mások ÍB. Hisz az 
ó felszólalásában  mindig van mély gondolat, 
mindig van érzés, mely rezgésbe hozza síi-
vek húrjait. Fógondolata kapott meg bennün-
ket különösen. Az ifjúság  a szülök szerető 
karjai közül jött fényes  újpalotánk falai  közé 

Ani szeretet fogadja  őket itt is. A szülő 
Bitre ti gyermekét; lehetetlen, hogy ne sze-
resse. Hiszen az ö vére, mintegy folytatása  as 
énjének. Az iskola szeretete más. Az iskola 
szeretete önzentlen, magasabb rendű. Ennek 
a szeretetnek melege veszi körül a tanulókat, 
a tanári testület minden tagja részéről. A ta-
nárság nem szolganép. Bár nehezebb munkát 
végez, mint a legtöbb ember, legalább is az 
•kólában ideálok égnek a lelkében. Első kö-

zöttük a szeretet, mit lehetetlen, hogy ki ne 
váltson az a sok ragyogó Bzem, amely rá-
tapad. A szeretet vezeti uj igazgatónkat — rég 
tudjuk és éreztük már és mi sem kívánunk 
jobb irányitót ennél. A szeretet minden peda-
gógia első és igazi alapja. Tett fakad  ebből 
olyan irányú, mely magában hordja a siker 
biztosítékát. De vájjon minden esetben-e? 
Nem. A tanítás mestersége olyan dolog, amely 
többször m ülik a tanulón, mint a tanítón. Ha 
a tanuló maga nem akar, nem dolgozik oda-
adással, hiába akkor minden törekvés. Idegen 
marad az rá nézve. Lélektani tény ez, mit lesz 
talán alkalmunk egyszer részletesen kifejteni. 
A siker biztosításának belső alapja tehát a 
tanulókban van. Azért esik sajnálatos téve-
désbe s követ el bántó igaztalauságot, aki a 
hibát mindig a tanárban keresi. A tanulás bo-
nyolult folyamatában,  a tanuló az első személy-
mindig, a tanár csuk második bár nem ke-
vésbé fontos. 

Azért szükséges, hogy azok, a fogadalmak, 
miket a mély hatású beszéd provoki^t a tágra 
uyilt szemmel figyelő  ifjúságból,  ne csak ígé-
retek legyenek, hunéin be is tartassauak. Így 
lehet esak eredményhez jutni, mert ismétol-
jük•• az iskolai élet kettőn fordul  meg mindig. 

Az önkényteleu tapsviharral fogadott  be-
széd után, a fegyelmi  szabályokat olvasta fel 
a testület jegyzője, melynek egyes pomjtidioz 
szintén üdvös megjegyzéseket fűzött  az igazgató. 

Ennek végeztével uz osztályfők  vezetésé-
vel az elhelyezkedés is megtörtéut az egyes 
osztályokbau, hogy holuup kezdetét vegye az 
igazi munka. 

Szálljon e munkára bőséges áldása az Égnek. 
— / . 

A tanitók fizetése. 
Lapunk szerkesztőjéhez intézett következő 

levelet szószerint kiadjuk s arra felhívjuk  az 
illetékes felettes  hatóság figyelmét.  A levél 
igy hangzik : 

Igen  tisztelt  Szerkesztő  ur! 
Hazánkban a Kárpátoktól le az aldunáig, 

az erdélyi havatoktól az Adriáig minden tan-
ügyi- és tnnitói körben a fizetésreDdezés,  a 
fizetés  javítás vun napirenden. A tanítói kar 
megmozdult. Az egyik az újságok hasábjain, 
a másik bizonyos szakkörben, egyesületben, a 
harmadik a hatóságok utján igyekszik a taní-
tói fizetés  javítását előmozdítani. 

S nagyon méltányos, helyes, illó és igazsá-
gos eljárás. 

- - D e fájdalom  — ezen mozgolódás csak 
a tanítói karban van meg. Más közegek némán 
hallgatnak. A régi székely közmondás szerint: 
kinek nem fáj  annak nem jaj. 

Még ez is hagyján. Még ez is tűrhető. 
Vegyek fel  egy példát a mindennapi életből. 
Íme ! magamat mutatom be élöpéldául az igen 
tisztelt tanítói karnak és a nagyérdemű olvasó-
közönségnek. Itt alatt lefogom  irni részletesen 
azt, hogy milyen szépen emelték és javitat-
ták tanítói fizetésemet  a napokban ; csak tes-

: figyelmesen  átolvasni és Ítéletet hozni 
fölötte. 

Én a mult tanévekben (iyituesközéplok-
Hidegségeu voltam, mint államilag segélyezett 
községi tanító. Ott jól voltam. De hogy még 
jobban legyek megpályáztam szülőfalumban 
Csikszentmihályon az újonnan szervezett má-
sodik tanítói állomást a mult év uovember 
elején. Mégis vállasztottak. Az állomást 1911. 
január elsején elfoglaltam.  Javadalmam a 
pályázati hirdetmény ÉB a felvett  dijlevél B a 
később kiállított javadalmi jegyzőkönyv sze-
rint : törvényes lakás és alapfizetésből-  átl, 
melyből 100 kor. a községtől és 900 kor. az 
államtól jár. 

Megjegyzendő, liogy Iskolánk a mult év|szep 
tember haváig rdm. kath. jellegű volt és azután 
községinek nyilvánították. Továbbá az egyik 
tanerőnél a kántorságot elkülönítették a taní-
tói állástól. A káutor-tanitóí jövedelmet, mint 
egyházi járandóságot föntartották  a leendő 
kántor részére. A tanítói állást pedig újonnan 
szervezettnek tekiutve a község a tanitó fize-
téséhez hozzájárult évi 100 koronával — s mint-
hogy jelenleg is pótadóval küzd 900 koronát 
fizetés  kiegészitéskép a minisztertől kért. 

Amint emlitém még 1911. jan. 1-én elfog-
laltam uj állomásomat és azóta teljesítem ta-
nítói köteleségemet, persze várva mindég az 
államsegély sürgős kiutalását. Kzóta eltelt 
nyolc öreg hónap, de még semmi neBz. Ha 
idegen tanító lettem volna, kénytelen lettem 

volna állásomat mostohán odahagyni, de 
minthogy a szülői háznál ingyenes kosztom, 
lakásom van s még hozza nőtlen ember is 
vagyok tűrhető-volt az állapot. 

Végre-valahára a napokban nagy sürgősen 
megjött az államsegély, de nincs köszönet benne. 

Haljuk csak milyen cifra  államsegély ez I 
(Minthogy jelenleg nincs kezemnél ezen mi-
niszteri végzés csak a lényegesebb részeket 
emlittem meg.) A leendő uj kántor jövedel-
mének nagy részét, mint egyházi fekvóbirto-
kot nekem állapítja meg s még hozza valami 
szekérfát,  stólát s tudja Isten mit és fizetés-
kiegészítés cimen engedélyez 400 korona s 
egy néhány fillért;  megjegyzendő, hogy csa-
kis erre az évre. 

Hát ez tanítói fizetés?  Ilyet ki hallott?l 
Két külön álló hivatalos személyt egy fize-
tésre szorítani. 

Az egyházmegye bizonyára, ha mindjárt a 
miniszter mondja; ugy sem fogja  a kántor jö-
vedelmét a községi tanítónak adni. 

Ilyen formán  csak évi 400 kor. és egy ne-
liáuy fillérre  vagyok utalva. 

Én csak az I—II. osztályban 110 apró-
gyermeket tanítok. 

Kizetés nincs. . . ., tanerő nincs. . . . 
Napjainkbau igy javítják, igy emelik a ta-

nitó fizetését  és igy szervezik a községi tanerőt 
Hát ezért érdemes 8 középosztályt végezni 

és tanítói diplomát szerezni ? ! 
Mindezekhez mit szólnak tisztelt Uraim és 

kedves Kartársaim! 
Az ilyen jeleueteket ölhetett kezekkel el-

lehet türui és nézni? 
Hát igy virág-iik a tanügy a huszadik szá 

zadhan Magyarországon ? V!! 
I'etres  lilék. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Egyházi kinevezések. Az erdélyi 

püspök Biró Ferenc székesegyházi káptalant 
Madéfalvára  plebáuosnak, Uegö Simon maros-
vásárhelyi káplánt Szentlélekre, Takó Albert 
etédi lelkészt Nagyernyére, Kelcser Miklós 
gyergyóreinetei s. lelkészt Csikdeiuére lelké-
szeknek, Barabás Márton ujmisést gyergyó-
reinetei, Boga István ujmisést csikszentdomo-
kosi és NVéger Lajos ujmisést osdolai s. lelké-
szeknek kinevezte. 

— Uj tanárok. Az erdélyi püspök a csík-
szeredai főgimnáziumban  felállított  párhuza-
mos osztályok oktatásáuak ellátásáru Ágner 
Béla és Borzsovai Béla helyettes tanárokat 
alkalniHZta. 

— Kinevezés. Az igazságügymiuiszter 
Jakabos Géza igazolványos altisztet a gyergyó-
szentiniklósi járásbírósághoz írnokká uevezte ki. 

— Áthelyezés. Az igazságUgyminiszier 
Incze József  gyergyószentmiklósi járásbirósági 
iruokot a nagyszebeni törvényszékhez he-
lyezte át. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Kémenes Antal ditrói végzett 
okleveles tauárt A makói magyar királyi állami 
főgimnáziumhoz  nevezte ki. 

— Egy magyar aviatikus sikere. Ba-
dacsouból jelentik, hogy Lányi főhadnagy,  a 
fiatal  magyar aviatikus ma ott repülőgépével 
felszállt,  s átrepülte a Balatont. A bátor aviati-
kust a Balaton túlsó partján az ott várakozó 
közönség élénk ovációban részesítette. 

— Tani tok egyesülése. A vármegye 
róm. kath. tanítói régen érzik szUkBégét annak, 
hogy egy egyesületbe tömörülve, egyesitett 
erővel szolgálják a tanügyet és saját érdekei-
ket. Tettek is erre kísérletet mind a 80-as, 
mind a UO-es években, de mindannyiszor meg-
hiúsult valamelyes csekélységen. A jeleu év 
lolyumán újra megindult ez a mozgalom s 
amint látszik, alapos eredményre is jutott. A 
csíki és a gyergyói róm. kath. egyesületek, 
a két elnökség sikeres előmunkálatai után f. 
evi szeptember 28 ára kiküldötlék választmá-
nyaikat, hogy az alapszabályokat véglegesen 
szövegezzék meg. A két választmány Zsögön 
Zoltán csiki és Miklós István gyergyói eluök 
vezetése alatt, mintegy tizenöt tag részvéte-
lével ezen értekezletet meg is tartotta, amelyen 
közös egyetértéssel és egyhangúlag megálla-
pították az alapszabályok szövegét. Azután 
kimondották, hogy az alakuló közgyűlése a 
csíkiak nagygyűlésével egyidejűleg Csíksze-
redában fogják  megtartani s ezzel as egyesü-
lést végleg szenteBiteni. A közgyűlési meg-
hívók legközelebb ki fognak  küldetni. —s. 

— Orvosi állások a vidéken. Ha nem 
csalódunk, most közelebbről az egyik buda-

pesti orvosegyeeület olyanforma  figyelmezte-
tést tett közzé, hogy a fiatalság  ne törje 
magát az orvosi pálya után, mert annyi az 
orvos, hogy a megélbetéa mindinkább nagyobb 
nehézségekbe ütközik. Ugy látszik, hogy a 
fővárosi  doktor urak sok tekintetben a buda-
pesti és nagyvárosi viszonyokat vették tekin-
tetbe figyelmen  kivül hagyva, hogy a vidék 
kisebb helyein nem tudnak orvoshoz jutni. 
Pedig hát igy van. A belügyminisztérium most 
rendeletet küldött a megyékhez és ebben arra 
Bzólitja fel  őket, hogy az üreBedésben levő 
községi éB körorvosi állásokra igen kiterjedt 
módon tegyék közzé a pályázati hirdetéseket. 
Az eredményről pedig az év végéig jelentést 
küldjenek. A minisztert erre az intézkedésre 
az bírta, hogy az országban a mult év végén 
272 községi es körorvosi állás volt üresedés-
ben. Ha ezek közölt leszámítjuk azokat, a 
melyek csak ideiglenesen üresedtek meg. kö-
rülbelül azt lehet megállapítani, hogy az állan-
dóan üresedésben levő állások száma, ame-
lyekre pályázó egyáltalában nem akad, két-
százra tehető. Azok, akik érteuek a dolgok-
hoz, azt mondják, hogy annak az orvoahiany-
nak, amely miatt a vidéken jogos a panasz, 
leginkább az oka, hogy a nem túlságosan 
jól dotált állások meg a fiatalabb  orvosokat 
sem vonzzák és hogy a legtöbb orvos inkább 
működik a nagyobb városokban, ahol pedig 
nem mindig rózsás a helyzet. Ezenkívül a baj 
okát abban is találják, hogy nincs elég orvos. 
Vagy legalább nincs annyi, liogy mindenhova 
jusson N'agy baj az is, hogy a fiatalabb  nem-
zedék a fővároti  és nagyvárosi orvosok, eset-
leg a tanárok jövedelmét veszi zsinórmértékül 
és hogv kevesebbel nem igen akar megelé-
gedni. Egyrészük inkább nyomorog a nagyobb 
helyeken, mindig abban a reményben, hogy 
az Isten végre is fölviszi  a dolgát, a mire 
kisebb helyen nem számithat, mert ott anyagi 
helyzetének javulása aligha következik be. 
Bármint álljon is azonban a dolog, az az egy 
bizonyos, hogy a belügyminiszter rendelete 
értelmében a megyék ebben az esztendőben 
közel háromszáz orvosi állásra hirdetnek pá-
lyáz ; tot, még pedig széles körben, hogy arról 
minden érdekelt tudomást szerezhessen. Az év-
végével azután ki fog  derülni, hogy a doktor 
urak kapnak-e ezeken az állásokon és hogy a 
ma fenuálló  bajok véget érnek-e. 

— Egy bankszolga szerencséje. Schusz-
ter Gábor, az Osztrák-magyar bank nagyváradi 
fiókjának  szolgája egy régi magyar jelzálog 
sorsjegygyei 550,000 koronát nyert. A sze-
rencsés nyerő brassói ember, ki most nyuga-
lomba visszatér Brassóba és pénze gyümöl-
csöztetésével foglalkozik. 

— Fakereskedelem a Székelyföldön. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
jelentése szerint a Székelyföldön  a fakereske-
delem élénk volt a mult évben is, sót a kör-
vasút mentén Déva és Gyergyószeutmiklós 
között meglepően felleudült.  Világot vet erre 
a forgalomra  az a körülmény is, hogy a ke-
rület három megyéjében tavaly 1.591,159 ko-
rona értékű tőfát  adtak el az erdőbirtokosok. 
Első helyen áll e tekintetben Csikmegye, hol 
1.247,290 korona volt a tófáért  kifizetett  ár. 
Udvarhely-megyében 237,546 koronát és Három-
székmegyében 106,315 koronát tett ki az erdő-
vásár. Marostordamegyében a Maros folyó  felső 
vidékén levő erdőségek tömege is eladásra 
került, itt a szászrégeni tutajkereskedő társulat 
egyedül közel 10.000,000 korona értékű erdőt 
adott el. Kevésbbé volt jó dolguk azonban a 
kisebb és főképp  a tölgyfa  értékesítésével fog-
lalkozó kereskedőknek. Ezek panaszkodnak az 
áru nehéz értékesítése miatt. Különös sérel-
mük, hogy a bükktalpfa  teljesen háttérbe szo-
rította a tölgy talpfát,  amit immár nem képe-
sek értékesíteni. Szerencsétlenségnek mondják 
az államvasutnak a bükktalpfára  <gy céggel 
kötött szerződését, ami az ezen üzletággal fog-
lalkozókat megkárosította és tönkre tette. Nagy 
a panasz az erdőlopásből élő verseny miatt is. 
A lopott árut potom áron adja el és megkáro-
sítják a helyi fogyasztó  piac számára dotgoxá 
kiskereskedőt. Ebez m é g c s a k annyit jegyzünk 
meg, bogy az idén vármegyénkben a fakeres-
kedelem még hatalmasabb lendületet vett, mert 
- amint ismeretes — a vármegye maga, több 
mint 4 millió koronára alott el erdőségeket. 

— ÉrteniteM  ugy a helybeli és vidéki 
kovács- és lakatos mesterekel, hogy a bükkfa 
szénen kívül koksz ellrusitással is foglalkozom, 
mely kizárólag nálam kapható. Karda Gyula, 
vegyeskereskedő, Csikszereda, Mikó-utca. 2—10 

— Értesítés. A csikjomlyói róm. kath. 
iskolák pénztára tudtul adja az érdekelt fe* 
leknek, hogy szeptember hó ö-tól kezdódóleg 
a hivatalos órák hétfőn,  szerdán és pénteken 
d. u. fél  3 tói 4 óráig tartatnak meg az ifj 
főgimnázium  internátusában (bejárat, földszint 
jobbra). A távolabb lakó felek  ügyeit a pénz-
táros a maga lakásán más időben is elintézi, 
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— UJegra**. Petényi Péter bárt elje-
gyezte Dr. Künnle Tivadar i s neje Gidófalvy 
Ilona leányát, Katust, Tusnád fürdőn. 

— Aa IgyvtdktpiM reformja.  Az Ügy-
védi Biervezetmódositó törvényjavaslat a kép-
viselöhái előtt fekszik.  Ebből most már pár 
hét alatt kétségtelenül törvény lesz, amely as 
ügyvédi gyakorlatot két évvel meghosszabbítja, 
a jeHMti gyakorlat megkezdését a tételes szi-
gorlat letételétől (ill. a doktoratus megszer-
zésétől) eogedi csak meg. Ne áltassa senki 
nagát azzal, hogy a törvény méltányosságot 
; >í gyakorolni, hanem mindazon jelöltek, akik-
i.ek jogi vizsgájuk (szigorlat, Ügyvédi) van 
i.jtrn exisztenciájuk követelő parancsának te-
kintsék azt, bogy hátralevő vizsgáikat letegyék, 
ki-zamithatatlaaul súlyos hátrányok fenyege-
t i .1 késlekedőt. Eltekintve az időveszteségtől, 
a reform  már is gyökeres rendszerváltozást 
jelent. Az aj rendszer az egész vonaloa a 
tizsguk anyagának megtizszerezódését és ed-
dig nem ismert szigorúságot és precizitást boz 
uiajil magával. E tendencia klllönben már is 
érezheti, mert a censorok lépteu-nyomon fo-
kozó'!" követelményeket támasztanak a VÍZB-

..il szemben. Aki tehát csak teheti, fogjon 
:i kt-sziiléíhez, amelynek egyedül célravezető: 
itl'H, fáradságot  és költséget megtakarító gyors 

biztos módját .A jogi vizsgák letétele* c. 
munkában (IV. kiadás. Negyvenedik ezer) ta-
lálja leírva. Díjmentesen küldi Dr. Dobó. Ko-
lozsvár, Bolyai-u. 3. 

— DJ bélyegflksetek.  A jövő hét elején 
rendkívül praktikus njitást léptet életbe a 
postaigazgatóság. Huszonnégy 10filléres  bélyeg-
ből álló füzeteket  bocsát forgalomba,  amely-
nek a lapjai perforált  bélyegből fognak  állani-
a fllzet  egyeB lapjait pedig vékony hártya vá-
lasztja el egymástól, hogy az egymás fölé 
helyezett bélyegek össze ne .ragadjanak. A 
bélyegfilzetek  zsebbea, ewinyben, tárcában 
könnyen elhelyezhetők, áruk pedig a bélyegek 
áránál két fillérrel  drágább lesz, bogy a posta-
igazgatóság a füzet  összeállításának és a fedő 
lapoknak e költségeit megszerezze. A posta-
igazgatóság, ha újítását a közönség szívesen 
lógadja, idővel különböző áru bélyeget fog 
î sze&llitaní egy-egy füzetbe. 

— Aa ünnepnapok Márnának csökken-
tese. A magyar püspöki kar a legközelebb, 
valószinülleg szeptemberben megtartandó püs 
pöki konferenciáján  fog  foglalkozri  a pápa 
rendeletével, amely as ünnepnapok számának 
csökkentését célozza. Hír szériát a magyar 
püspökök élni fognak  a rendeletben számukra 
biztosított joggal B kérelmezni fogják,  hogy 
Magyarországon az eddigi ünnepek legoagyob» 
része ezentúl is megtartassák. 

— U oaelédek megjutalmazása , A 
budapesti „Székely-Egyesület* a bankházi Aca 
Károly féle  alapítvány kamataiból Csikvárme-
gyóbeu hat darab egyenként 40 koronás jutal-
mat tűzött ki 4 férfi  és 2 női cseléd részére. 
A jutalmat olyan cselédek kaphatják kik lega-
lább 5 év óta a Székelyföldön  szolgáltak 
mezőgazdasági, illetve háztartási cselédként, 
s szolgálatukkal megbízhatóságukról és hűsé-
gükről tettek tanúságot. A kik ezen jutalmak 
valamelyikét elnyerni óhajtják, pályázati ké-
résükét adják be a járási főszolgabíróhoz, 
illetve városban a polgármesterhez. A pályá-
zati kéréshez csatolniok kell az eddigi szol-
gálati idejükről B szolgálatuk buzgóságáról 
szóló gazdái bizonyítványt, melynek tartalmát 
a községi elöljáróságnak is kell igazolnia. A 
pályázati kérések beadásának végső halárideje 
folyó  évi október bó 30-ik napjának déli 12 
órája. 

— Vlanaéléa aa iskola könyvekkel. 
A középiskolák növendékeinek, minden diák-
nak és a polgári leányiskola növendékeinek 
leveleket hoz mostanában a posta. A levele-
ket a ravasz, furfangos  és élelmes antiquariu-
sok küldik a diákok címére és potom áron 
ajánlják a beköszöntő iskolai évre a tanköny-
veket. Szükségesnek tartjuk figyelmeztetni  a 
szülőket és a tanulóságot, hogy ne üljenek 
fel  a budapesti aotiquariuaok csábító ajánla-
tainak és óvunk mindenkit attól, hogy könyve 
ket rendeljenek tőlük, mert a legtöbbször tel-
jesen használhatatlan, régi kiadású, hiányos 
könyveket kapnak a pénzükért, a reklamáció-
kat n derék antiqnarinsok figyelembe  sem ve-
szik, a szüld és a diák pedig vehet még egy-
v 'er IsV la könyveket 

vármegyék haaUrtási költség* 
V- fo-•  A belügyminiszter a háztartási költség-
V'-- : . összeállítása tárgyában körrendeletet 
Intezt-tt valamennyi vármegyei törvénybató-
*:>-'!><;/ A miniszter a körrendeletben utal arra, 
hivy a vármegyei költségvetések felülvizsgá-
lata során azt tapasztalta, hogy a költségve-
tések összeállitáaa éa indokolása nem történik 
azzal a gowloeBáfltak  éa pontossággal, mely 
az üey érdekéből feltétlenül  szükséges. Ezért 
részben a már érvénybe»lévő rendelkezésekre 
való utalással, részben azok kiegészítéseképpen 
elrendeli a MÍ IWH , hogy aa állandó illetmé-

nyek nem a költségvetés szerkesztésekor már 
utalványozott összegükben, hanem a költség-
vetési év folyamán  felmerülő  tényleges szük-
ségletnek megfelelően  irányzandók elő. i 

— Rablás. GyimesfelBŐlokon  Bartos Péter 
gazdag csángót augusztus 30-ára virradólag 
éjszaka kirabolták. A dészumját derekáról le- ' 
vágták, amelyben volt 3180 korona papírpénz. 

— Gyilkosságok. Tamás Márton 64 éves 
gyergyótölgyesi lakóst mult hó 25 én Gyergyó-
szentmlklós egy félreeső  utcájában ismeretlen ' 
merénylő agyonverte. A gyilkos kézrekeritésén ' 
a csendőrség és rendőrség egyaránt fáradozik, 
a nyomozást azonban megnehezíti azon körül-
mény, hogy az orvul támadó gyilkosnak bűn-
ténye minden Jel és tanú nélkül, sötétben tör-
tént. — Hasonló gyilkosságnak lett áldozata 
Görgicze Mihály 36 éves, csikszentdomokosi 
lakós, ki a Gyergyószentmiklós határában levő 
Pongrácz-hegy tövében mult hó 27-én erdő-
munkálatokat végzett. Szóváltásba került Cser-
mák Sándor földmuukásaal,  ki részeg állapot-
ban egy hatalmas husánggal addig ütötte, mig 
társa hultan terült el a földön.  A lelketlen 
gydkos vizsgálaii fogságban  várja méltó bün-
tetését. 

— Felhőszakadas. A mult héten Mind-
szent közBégben és környékén hatalmas felhő-
szakadás vonult végig, mely a természet al-
kotta vízgyűjtő medencében valóságos árvíz-
veszélyt okozott. A hirtelen összegyűlemlett 
viz igen sok épületet megrongált, köztük a 
Cikó Sándor csűrét egészen megfordította  és 
egy 16 éves liut, ki menteni akart, ugy elso-
dort, bogy a vizbe fuladt.  E felhőszakadást 
megelőzőleg a vármegye több helyén nagy 
vihar volt villámcsapásokkal. Leütött a villám 
Gyergyóbao, Csikszentmihályon, Vacsárcsiu, 
Csikezjutmártonon és vagyonban jelentékeny 
kárt okozott, emberélet azonban nem esett 
áldozatul. 

— Lóvásár. A marosvásárhelyi 9 ik hon-
véd huszárezred lószükségletének fedezése  vé-
gett lóvásár tartatik, melyen megvétetnek 3 
ós fél  évet betöltött, de 7 évet tul nem ha-
ladt, 15H cmtól 166 cm. magas jó testalkatú 
lovak. LóváBár tartatik október 30-án Csik-
szentiinrén d. e. 9 órakor a vasúti állomás-
nál, október 31-én d. e. 9 órakor Csíkszere-
dában a bonvédlaktauya udvarán és novem-
ber 1-én d. e. 8 ónkor Gyergyószentmiklóson 
a vasúti állomásnál. Lótulajdonosok által a ló-
levél kéznél tartandó. A lóvásárra felhivjuk 
lótulajdonosok figyelmét. 

— Eszéken tilos as ingojj. Az eszéki 
Die Drau irja. hogy az eszéki erkölesreudé-
szeti osztály vezetője 20 korona pénzbüntetésre, 
vagy két uapi fogházra  itélt egy tizenhárom 
éves tauulót, mert ez — az itelet indokolása 
szerint: — .korán reggel ingujjban jelent 
ineg utcai szobájának ablakánál s ez által 
megbotránkoztatta az u;ca közönségét". Gyenge 
lábon állhat Eszéken a szemérem és az er-
kölcs, ba talóban hoztak ilyen Ítéletet, mert 
a ki egy flu  ingujján annyira felháborodik,  az 
már sok nem fiúi  iugetlenségen nem háboro-
dott fel...  Világ teremtése óta igy szokott 
ez lenni. 

— Dohányozzunk kevesebbet. A Ma-
gyar Távirali Iroda jelenti: Tflbb  napilap azt 
a bírt közli, hugy a dobánygyártmáuy-árak 
felemelése  következtében a forgalom  lényege-
sen megcsappant. — Ezzel szemben illetékes 
helyről szerzett hiteleB adatok alapján a kö-
vetkezőkre utal a Magy. Táv. Iroda: A bel-
földi  eladásból 1911. év julius végéig befolyt 
88,929,936 korona, mig a mult óv hasonló 
időszakábau a bevétel 82,413.309 koronára 
rúgott ennéllogva a folyó  évi eredmény 
6,513.027 koronával kedvezőbb. Az 1911. évi 
junius havi bevétel 27,024.922 korona, vagyis 
az előző évi 12,336.079 koronával Bzemben 
több 4,668.843 koronával. A f.  évi julius havi 
bevétél pedig 12,346.196 korona, azaz a mult 
évi eredménnyel szemben 101.716 koronával 
kevesebb. A jelentéktelen visszaesés abban 
leli magyarázatát, hogy a julius hó 1-én életbe-
lépett áremelés előtt a fogyasztóközönuég 
nagy része nagymennyiségű készleteket szer-
zett be, amint a junius havi forgalamnak  39 
százalékkal felszökött  emelkedése igazol. 

— Bef.  Choralkönyv. Az erdélyi ref. 
egyház és az egyházi zene hivatásos mivelói 
elótt előnyösen ismert Borsay-féle  koráikönyv 
rövid időn belül az uj énekeskönyv figyelembe 
vételével, teljesen uj átdolgozásban éB alak-
ban. valamint sok érdekes qjitással meg fog 
jelenni. Előfizetési  ára (előjegyzési) 6 korona, 
bolti ára, tekintve nagy terjedelmét 8 korona 
lesz. Előfizetéseket,  illetve előjegyzéseket a 
következő címen lehet eszközölni: Borsay 
Samu m. kir. bonv. karmester Kolozsvár, Deák 
Ferenc u. 9. szám. 

— A feiJ  logikája Egy vidéki főkapi-
tányságra beállított egy feldúlt  arcú úriember. 

— Borzasztó dolog történt — mondta li-
hegve a főkapitánynak  — valaki megszöktette 
a feleségemet 

— Gyanakszik valakire ? 
— Igen, egy hadnagyra. 
— És gondolja, hogy ez a hadnagy már 

régen ismeri őnagyságát? 
— Nem hiszem — felelte  a férj  elgondol-

kozva — nem biBzem, bogy az a hadnagy jól 
ösmerné a feleségemet,  mert akkor biztosan 
nem szöktette volna meg. 

— Igaaságos Ítélet. Egy ügyvéd, vala-
hol névnapozván, kissé pityókáson jelent meg 
a tárgyaláson. .Uram, sajnálattal látom" — 
szólalt meg a bíró, — .hogy olyan állapotban 
van, amely megszégyenítő ugy önre, mint az 
ügyvédi karra egyaránt.* „Bíró ur' — feleié 
az ügyvéd — .Ön ma fölülmúlta  önnmagát 
Tizenöt év óta ez az első igazságos Ítélet, 
amelyet öntől hallottam.* 

— A házbér. Valaki ezt hirdette egy 
Inp kiB hirdetései közt: „Aki egy koronát 
küld be nekem, azt megtanitom, hogyan sze-
rezheti meg a legbiztosabb módou a házbérre 
valót." Válaszul pedig ezt irta a beküldőknek. 
.Tessék példámat követni I* 

C S A R N O K . 
Napoleon dicsőségének titkaiból. 

Ha annak a babérkoszorúnak virágait te-
kintjük, melyek Napoleon homlokát soha él-
ném múló dicsfénynyel  Övezik s melyek őt 
az emberiség nagy fiainak  névsorába emelték 
nagy stratéga voltán kivül kétségkívül első 
hely illeti meg merész önbizalmát. Lelkének 
eme karakterisztikumát megerősíti a róla 
fennmaradt  egyik feljegyzés,  mely szerint 
Napoleon sikereinek egyik titka abban rejlik, 
hogy Beinmit sem tartott lehetetlennek. 

Legékesebben beszél arról különben ön-
csinálta történelme. Az az ember, akinek láng-
szelleme s kardja előtt egykoron porba hullott 
Európa s aki Európa államait letörülte a nyu-
gati léitekéről, bogy anuak térképét a geográ-
fusok  újra rajzolják, a népek csatájával a 
dicsőség zenitjéről egyszerro a bukás örvé-
nyébe zuhant. 

Európa népei — amint a költő mondja — 
egy fél  világ helyeit adának neki egy szűk 
ketrecet 

Ketrece Elba szigete volt, ahonnan mint a 
rab oroszlán, miut ki letépte láucát még egy-
szer és utoljára drámai hősként jelent meg 
a történelem sziupadán, hogy letűnt dicsőségét 
halottaiból feltámassza  s hogy még egyszer 
•uegrettegtesse Európa zsarnokait. 

Ezt csak egy Napoleon tehette, ki a lehe-
tetlenséget oly szónak tartotta, mely osak az 
eszelősök szótárában található meg s akinek 
bukásában is — miként a fóldreteritett  orosz-
lán élet-halál vívódásában, vagy egy hatalmas 
kőszirt rombadülésében, melyet .szeget földet 
rázó mennydörgés dönt le", van valami feuség. 

Babérkoszorújának másik virága a pontos-
ság. Ismeretes igazság, hogy a pontosBág a 
mindenség élete. Napoleon ezt oly szorosan 
tanulmányozta, mint a csatasik térképét. 

Fel van jegyezve róla, hogy egy alkalom-
mal hadvezérei, kiket ebédre hivolt meg, tiz 
perccel elkéBtek. A császár az óra kongásával 
leült ebédjéhez és elköltötte azt, mielőtt had-
vezérei megérkeztek volna. Az ebéd végez-
tével megérkezett vezéreit ezen szavakkal fo-
gadta : .Urak, az ebédnek vége lévén, köz-
vetlenül dolgunk után látunk." Mire a vezérek 
kénytelenek voltak a délutánt éhesen, egy 
ceata Urvtzésével eltölteni. 

Győzelmeinek a , miként" -jénél nem szabad 
szemelől tévesztenünk a kor jellemét sem, mely 
győzelmeinek egyik fő-fő  kulcsát adja ke-
zünkbe. 

Napoleon u. i. annak a kornak főhőse,  mely-
ben Európát az abszolutizmus dermesztette 
meg. Gyuanyag volt bőven, csak szikrára volt 
szűkség, amely Napoleon izzó, forrongó  lelké-
ből pattant ki, bogy lángtengerbe borítsa a 
vén Európát, ahol — anyja Lelizla Komalino 
szerint — hozzá méltó légkör volt 

Csoda-e tehát, ha Napoleon diadalmas had-
serege élén Európa homlokán tombolhatott? 
S hogy Európa minden részében hódító útra 
keltnk az általa uj életre keltett szabadság 
eszmét (?) melyek ellen az ellenséges feje-
delmek csak alkotmány éB szabadság ígérge-
tésével tüzelhették harcra népeiket 

Berssényi szerint nem Napoleon győzött, 
hanem a kor lelke, melynek zászlóit hordta 
dicső hadsereges 

„A népek fényes  caalatásba merülve Imádták 
S s szent emberiség sorsa kezébe került." 

Kémeaea  AoímJ. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hernes" Magyar Altatta** VáttMztot ttaz-
vsaytáraastt, Ma ja s t , M i jtftattw  a U n d * 

ftrgaloarói  ét péazpbcíréi. 
Budapest, 1911. augoaztua 31, 

A budapesti értéktőzsde forgalma  a leg-
utóbb lefolyt  héten is BZÜk keretekben moz-
gottt, az irányzat azonban nem volt egysé-
gesnek mondható. Mig a hét első falében  a 
külpolitikai'helyzetnek, ueVezetesen a marok-
kói kérdesnek. kedvezőbb megítélése éa ezzel 
kapcsolatban a külföldi  tőzsdék jobb felfogása 
folytán  nálunk is az irányzat syilirdulása 
volt tapasztalható, mely azoa körölménybeu 
is' tápot nyert, hogy az ultímoprolongáeló le-
bonyolítása uem ütközött nsigyobb nehézsé-
gekbe, addig az utóbbi napokban a lanyha 
irányzat kerekedéit felül  |es főleg  a vezető 
értekek árfolyamai  csöndes üzlet mellett le-
morzsolódtak. Az irányzat ezen megváltozása 
főleg  az Újpesten előfordult  néhány kolera-
eset hatása alatt állott be, de a pénzpiac 
helyzete is, az ultimoprolongáció lebonyolítása 
dacára, beiotyással volt a vezetó értékek ár-
alakulására. — A pénzpiac ugyanis az ultirno 
alkalmával meglehetősen erősen vétetett 
igénybe és az Osztrák Magyar Banknál a be-
nyújtások a tavalyi ultimo alkalmával történt 
beuyujtasok összegét is meghaladták. 

Bankrészvények közül legélénkebb forga-
lom magyar hitel és Magyar bank részvények-
ben fejlődött  ki, melyek az irányzatúak meg-
felelően  hol néhány koronával alacsonyabu. 
majd ismét emelkedett árfolyamokon  kerültek 
forgalomba.  Élénkebb forgalom  fejlődótl  ki 
Agráibank reszvényekbeu is. A többi bank; 
részvény árfolyama  csak lényegtelenül vál-
tozott. 

A közlekedési vállalati részvények közül 
nagyon keresettek voltak a Közúti Vaspálya 
részvények, bár az elért áramalkedés uagy-
részben ismét veszentőbe ment, továbbá át-
menetileg az Adrij tengerhajózási részvények 
és bár az elért legmagasabb árfolyam  itt sem 
volt fentartbató,  árfolyamuk  az előző héthez 
képest emelkedést tüntet fel. 

Iparvállalati részvények közül élénkebb for-
galom fejlődött  ki Rimamurányi vasmű resz-
vényekben, úgyszintén kószénbánya részvé-
nyekben, melyek közül a Salgótaijani, Magyar 
általános és Eszakmagyarországi kószénbauya 
részvények tartott árfolyamok  mellett kerüllek 
forgalomba.  Jó keresletnek örvendtek a Drasehe 
részvények is. Egyéb ipari részvények közül 
Ganz-Danubius, Temesvári szesz és a mai 
napon a Magyar gázizzófény  részvényekben-
volt leginkább üzlet. 

A sorsjegypiacon a konvertált jelzálogsors-
jegyek, utóbbi napokban a Hazai takarék-
pénztári sorsjegyek is, jó keresletnek ör-
vendenek. 

N Y Í L T T É R . * ) 
Ktszömtayllvinltás. 

Mindazoknak, kik feledhetlen  édes anyám 
elhunyta alkalmával részvétüket kifejezni  szí-
vesek voltak, ezúton, mondok bálás köszönetet 

Kozmás, 1911. augusztus bó. 
Tisztelettel 

Potovszky  László. 
*) (K rovat alatt kfizldttekélt  nem felelâs  a 

azerbesztó). 

Szerkesztői üzenetek. 
L. S.  Nem üti meg a mértéket a papír-

kosárba tettük. Prózát és jobbat kérünk. 

Sz 534—1911. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. te. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csikszentmártóni kir. Járáabiré-
ságnak 1911. évi Sp. 4ál—3. számú-végzése 
következtében Váczy Józsefné  szül. Simoq 
Mariska csíkszentkirályi lakos javára 600 ko-
rona s jár. erejéig 1911. augusztus hó 2-a» 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján. le-
és felülfoglalt  és 770 K 26 f-re  becsült kö-
vetkező ingóságok, u. m.: házibutorok bolti 
cikkek és egyéb ingóságok nyilvános árveré-
sen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártonl kir. já-
rásbíróság 1911. V. 305/2. sz. végzése folytán 
600 korona tőkekövetelés, ennek 1910. évi 
február  hó 1. napjától járó 6% kamatai, 
</,•/, váltódij és eddig összesen» K 23 f;-ben 
bíróilag már megállapított költségek enjóig, 
Csikszentk irály községben végrehajtást s ze ţ 
vedó lakásán leendő megtartására 1011. évi 
szeptember hó 16-ilt napjának délelőtti 
9 órája h a t á r i d ő ü l k i t ü z e t l k 4b 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly n w 
jegyzéssel hívatnak meg, hogy as érintett 1$ 
géságok az 1881. évi LX. te. 107. és 106. |*al 
értelmébeu készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul ls el-
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégitésl jogot nyertek volna, ezen árveréa 
az 1881. évi LX. te. 130. §-a érteimébert eze* 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton, 1911. évi szeptember 
hó 2-ik napján. Ambrus Lajos. 

kir. Ur. yfrpsMtft. 
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Pályázati hirdetmény. 
A csikszenttamási róm. kath. egyház 

tanács a megüresedett kántor-tanitói 
állásra 1911. szeptember 18-lkl határidővel 
pályázatot hirdet. 

1. Jövedelme. 
1. Kepe helyett 734 korona. 
2. Kanonika 9 hold 1<>8 r)-öl szántó 

és 3 terű szénát termő kaszáló. 
3. Stóla 12« korona. 
4. Ájtatos alapítványból 31 korona. 
5. Államsegélyből fizetés  kiegészítés 

395 korona, tandijpótlék 20 korona. 
6. Jogosultaknak kórpótlék. 
7. Lakás: diszes 2 szoba, 1 konyha, 

1 kamra és 1 pince, uj csür. istálló, ser-
tés és majorsági ól, veteményes kert, 
összesen 1350 korona. 

II. Kötelessége. 
1. Az iskolaszék által rábízott tankö-

telesek önálló vezetése s az ismétlők 
egyik csoportjának tanitása. Ősszel és ta-
vasszal tanító társaival a tanulók temp-
lomba vezetése. 

2. Vasár- és ünnepnapon a segéd 
kántorral felváltva  az olvasó elmondása 

3. Egész éven át mindennemű kántori 
teendők pontos és lelkiismeretes teljesi 
tése, melyekért ő a felelős.  A segéd-
kántor csak segíti, nem pedig munkáját 
vele felezi. 

Kántori oklevéllel, felszerelt  kérések 
fenirt  határidőig, az egyháztanács elnök-
ségéhez nyújtandók be. 

Kántori próba szeptember bó 17-én dél-
előtt lesz, melyre pályázó saját költségén 
tartozik megjelenni. 

Azon esetben, ha ezen állomás hely-
beli tanítóval töltetik be. ugy annak állá-
sára is a fenti  határidővel pályázatot hir-
detünk s az iskolaszék, a kántori kine-
vezés után ezen választást azonnal meg-
ejti. Pályázati feltételek  az iskolaszéki el-
nöknél megtudhatók. Pályázók jelezzék, 
hogy ezen utóbbi állásra is fentartják  ké-
résüket. 

Az állás, illetőleg állások kinevezés 
után azonnal elfoglalandók. 

Csikszenttamás, 1911. szept. 3. 
Vilmán Géza, 

i_2 plébános. 

Hirdetés. 
Fisom fajszölikbfll  szüretelendő musto-

mat a nagyérdemű borvásárlók figyel 
mébe ajánlom. 

Torda a szőlőfelujitások  révén a leg-
kitűnőbb fajborokat  termeli; e tekintet-
ben az ország legelső bortermelő vidé-
keivel kezd versenyezni. 

Kolozsvár állandó piacunk, sőt kül-
földre  is szállítanak egyesek. 

örülnék, ha Csikmegye nemes közön-
sége megismerné borainkat; hiszem, hogy 
hamarosan meg is kedvelné. Szüret októ-
ber 8—15 kfirfll.  Bővebb felvilágosítások 
kai az érdeklődőknek azonnal és készsé-
gesen szolgálok. 

Torda, 1911. szeptember 1-én. 
Dr. Balázs András, 

1—2 föesperes-plebános. 

ME6HIVÓ 
Az „Alcsild Bank Részvénytársaság" 
t. c. részvényesei az 1911. évi szeptember 
bó 24-én déielőtt 9 órakor üzlethelyiségé 

ben Csikszentmártonon tartandó 
RENPKIVÜLI KÖZGYŰLÉSRE 

tisztelettel meghivatnak. 
Tárgysorozat: 

1. Bizottságok választása a szavazatok 
számbavételére és jegyzőkönyv hitelesí-
tésére. 

2. Egy felügyelő  bizottsági tag meg-
választása. 

3. Indítványok. 
Alapszabály kivonat. 

A közgyűlésen minden részvényes vagy 
személyesen, vagy meghatalmazottja állal, ki-
nek azonban szintén részvényesnek kell lennie, 
gyakorolhatja szavazali jogát, köteles azonban 
minden részvényes a gyűlés megnyitásáig rész-
vényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál elis-
mervény mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvény egy-egy sza-
vazattal bir, de ha valamelyik részvényesnek 
tíznél több részvénye van: minden további 5 
részvény csak egy szavazatra jogosít, azonban 
sem saját személyében, sem más által képvi-
selve, sem végre másoknak képviseletében, 
avagy mind három módon együttvéve 20 sza-
vazatnál többet senki sem gyakorolhat. 

Az Igazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csikdáii-

fulvi  közbirtokosság Csikmadaras II. rész 
Domukpatakra hajló Sugó ne vtl erdejében 
törzsenkénti felvétel  utján 7186 tn'-re 
becsült fenyőhaszonfa  tömeg értékesí-
tése céljából folyó  évi szeptember 
hó 0-én délelőtt 11 órakor Cmk-
dáofalva  községházánál nyilvános szó-
beli és zárt írásbeli versenytárgyalást 
fog.  tartani. 

Kikiáltási ár 6:2.000 korona, azaz 
hatvankettő ezer koronu. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  a kikiáltási áron alul 

uem fog  eladatni. 
A szóbeli árverés megküzdése előtt 

árverezni kívánók kötelesek kikiáltási 
ár 10°/„-át kitevő bánatpénzt árverési 
bizottság kezéhez letenni. 

Zárt írásbeli ajnulatok az árverés 
megkezdése előtt Hdaadók be szabály-
szerű bélyeggel és bánatpénzzel fel-
szerelve az árverési bizottság kezéhez. 

A részletes árveresi és szerződési 
feltételek  és a becslési kimutatás meg-
tekinthetők Csíkdánfalva  községházánál. 

Az t rtékesitendő erdőrész a gyimes-
középloki vasúti állomástól mintegy 25 
km. távolságra fekszik. 

Csikdánfalva,  1911. aug hó I l lán. 
Antal Dénes, Antal Gergely, 

1)1 rl. jegyző. 3—3 birt. elnök. 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József  üzletében Csíkszereda. 

14 lóerős benzinmotor dinamóval 
csépléshez kóloeön adatik esetleg 
eladó. MegteV inthető a Vigadó 
szállodában Csíkszeredában - 6 

Sz. 905—1911. i-3 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré létetik, hogy a csikszent-

inihályi közbirtokosság „Kissalamás" nevü 
erdőrészében törzsenkénti bemérés utján 
12064 köbméterre becsült lucfenyő  göm-
bölyű haszonfatömeg  értékesítése céljá-
ból folyó  évi október hó 3-án d. e. 10 óra-
kor Csikszentmiliály községházánál, nyil-
vános szóbeli és zárt Írásbeli versenytár-
gyalás fog  tartatni. 

A fatömeg  kikiáltási ára 85onO kor., 
azaz nyolcvanötezer korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  kikiáltási áron alól nem 

fog  eladatni. 
Árverezni kívánók kötelesek a kikiál-

tási ár 10 százalékát, mint bánatpénzt 

az árverési bizottság elnökének kezéhez 
letenni. 

Zárt írásbeli ajánlatok 10 százalék bá-
natpénzzel és szabályszerűen bélyeggel 
felszerelve  a szóbeli árverés megkezdése 
előtt adandók be az árverési bizottság 
elnökéhez. 

Az árverési és szerződési feltételek  és 
a becslési kimutatás megtekinthetők Csik-
szentmihály községházánál, valamint, a 
járási erdőgondnokságnál. 

Az értékesítendő erdőrész a gyimes-
középloki vasút állomástól mintegy H 
kim. távolságra fekszik  s a faanyag  min-
den befektetés  nélkül télen, nyáron ki-
szállítható. 

Csikszentmihály, 1911. szeptember hó 
4-én. 

Pál Dénes, Sípos István, 
birtokossági jegyző. birlokossági elnök. 

Szám 9 6 6 - 011. mj. , a 

F a - e l s c c L s i s i l a . i r c L e t r í a . é n . ^ . 

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága közhírré teszi, hogy a vármegye 
tulajdonát képiző s legnagyobb részben Pelsőtölgycs I-ső határrészében, kisebb 
részben pedig Komáuiábun fekvő  s a ,Feketeviz"-re (Farea Niagia) hajló erdő 
részben — az érvényben álló ideiglenes gazdas. terv A) ( \ o. III. vágás soro-
zatában és a vele szomszédos Romániához átszakadt területeit — az 1907. évi 
34,21-1 - 1. A—2. sz. F. M. engedély alapján kihasználandó vágásterületeken 
található lucfenyő  törzsek faanyagai  az alábbi kimutatásbán I—VI. sz. alatt 
részletezett csoportokban és kikiáltási árakon 1911. évi október h ó 26-ik 
napján délelőtt 10 órakor Csíkszeredában a magánjavak igazgatóságának 
irodájában (vármegyeház) megtartaudó nyilvános szó- és írásbeli versenytár-
gyaláson a legtöbbet ígérőnek elfognak  adatni. 

Megjegyeztetik, hogy az alábbi kimutatásban foglalt  I—VI. sz. vágás-
területek faanyagaira  akár külön-killőn, akár tetszés szerinti csoportosítással 
többre, akár pedig az egészre együttesen, egy összegben is tehető ajánlat. 

á g á s t e r ü l e t 
üzem tervi 

niejtjelolése 
vnpÁs 
soro- osztag 
zut i 

I A III 1-6 

|| Tömör 
: m "-enkint 

II 
III 
IV 
V 

VI 

7-9 
10 II 
17-18 
llt- 'á 

helyi elnevezése 

Csutakpatak és i 
Kakukpatak 
Haragospatak 
Muncselpatak 
Plopulujpatak 
Kiskilincsespatak 
Romániához át- [ 

szakadt terület. 

£ £ í kikiáltási i, átl^os 
, l e 9 e tömege | a r I' , o a r 

kai. holil j tömör iu;1 i korona [| kor. lil 

1525-02 25509 05116 ! 2 55 

41)9-42 1089IÍ 49936 1 o 51 
1458 33 25403 64156 1 í I 53 
42419 15273 39681 2 60 

1201-78 64945 185326 o 
| 

85 

188 00 10625 28767 1 o 71 
5236 74 11)1 liö 1 | 432981 '1 68 

Á kikiáltási ár tiz (10o/°-ka bánatpénzül az árverés megkezdése előtt az 
árverezési bizottság elnökén !k kezébe leteendő. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt benyújtandó és szabályszerű bélyeggel 
ellátott írásbeli zárt ajánlatok a megajánlott vételár liz (10) «/"-át kitevő bánat-
pénzzel, vagy megfelelő  óvadékképes értékpapírral látandók el és tartalmaz-
niok kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az árverezési és szer-
ződési feltóteleket  ismeri s magát azoknak aláveti 

Elkésetten érkező és utóajáulatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömegek  a kikiáltási árakon alul nem fognak  eladatni. 
A kihasználási határidő a jogerős szerződés kézbesítését követő .10 naptól 

számítandó négy (4) évig tarthat. 
A kiszállítás a Fekete vizén levő vizgyüjték segélyével a Romániai 

„Brosteni" nevü községig a „Pareu Neágra" folyón,  onnan pedig a piátrai fa-
piacig a Beszterce folyón  (Bistritó) vízen történhetik. 

Az árverési és szerződési feltételek  valamint a becslésre vonatkozó köze-
lebbi adatok, a kezelő in. kir. járási erdőgondnokságuál (Gyergyótölgyes) és 
a Csikvármegyei magánjavak igazgatóságánál (Csíkszereda vármegyeház) te-
kinthetők meg. 

Csíkszereda, 1911. évi augusztus hó 25-én. 
A megyei magánjavak igazgatósága. 

I N G Y E N ! Minden vételkötelezettség nélkül megtekintheti dus raktáromat, ahol mintaszerű kivitelben 
FELÖLTÖT női-, férfi- és gyerek-készruhanemüeket jutányos áron KAPHAT csakis 

IWózes Józsefnél, Csíkszeredában, Kossuth üajos-utea 7. sz. 
Azonkívül nagy választék női szövetekben, szőnyegekben, függönyökben  és a legfinomabb  vászon nem iiekben. 
Legolcsóbb bevásárlási forrásI  ®®®®®®®@®®®®®®®®®® Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 
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A g a z d á l k o d ó I v ö z ö n s é g f i g y e l m é b e ! 

AZ IDEI TERMÉSBŐL ERDÉLYI UJ ROZS VETŐMAG 
3-3 

KALMÁR ÉS EN6EL 
MOTOR- ÉS SÉPíyjR 

B U D A P E S T 
Qj'csi jklár és iroda: Gyár: 

V.. Lipót-körűt 22. VI., Üveg-utcza 19. 
Világhírű! Eredeti! „Benz"! 

K A P H A T Ó 

FEKETE TESTVÉREK hengermümalmi lisztraktárában, CSÍKSZEREDÁBAN. 

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

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

állandóan kapható: 

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 
4 TELEFON 19. - -

Szivógázmotor telep. — A jelen 
kot legolcsóbb üzeme. 

„BENZ" nyersolaj-motor. 

Elismert legjobb gyártmány. 
Ajanlja lienzin-lokomoliilos cséplökészleteit, 
:iiin-lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek. 

PERL JOZSEI 
AMERICAN DENTIST 

Csíkszeredába megérkezett. Elvé-
gez minden fogorvosi  műtéteket, 
ii. ni.: foghuzásl  helyi érzéste-
lenítéssel arany és más tömése-
ket, müfogak  és teljes fogsorok 
szájpadlás nélkül; ko rona 
és h i d m u n k á l a t o k a t . 

Rendel: délelőtt 9—12, délután 2—5. 
Lakása: Hutter-szálloda 2. sz. szoba. 

Fehérnemű varrást. 
mindenféle  kivitelben menyasszonyok, fér-
fiak  részére, bármely izlés szerint, vagy 
divat-lap után elvállalok. — Tisztelettel: 

Orbán ferenezné,  Várdotfalva. 

Teljes jótállás, kedvez" fizetési  feltételek. 
Költségvetés, árjegyzék ingyen és bérmentve. 

'26—'.'H 

Üres dohányos ládák 
Hiletek fedésére  nagyon alkalmasok, 
. phatók olcsón, a csíkszeredai dohány 

nagy tőzsdében. 

H 1 R D E T E S E K 
o lc só ársz&mitás mellett 

költetnek s felvétetnek 
A i\ \DÓH1VATALBAN. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönsé;: becses figyelmét  felliivni, 
miszerint a Rakoczi-utca 23. sz alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
Kel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő.  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, liogy itt mindenki bp>zerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — T >váb!>á tudatom még a 
melyen tisztelt Közönséggel ;>zt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÚKAT. 
Yégiil a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakim vágó munkák 
javítását elvállalom. — .Magamut :i nagyérdemű ku, önseg jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csikszcmlában. Ivákóczi-ulca szám. 

4 -ai 

Modern kutépités. 
Uj kutak épitését cementgyurük-
kel, sülyesztó rendszerrel s kisza-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
teset jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, ,5_ 
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

A VASLÁBI MÁRVÁNYBÁNYA 
É S •K -̂fegj'y.TT»  A -P IS. T. 

m á j v i n y a n y a g - á t és l î l f C m d 
m l » < S e é g " ü . n a * s z 6 t a J áuaJ Ja . Az 
alabástrom fehérségű  mész, mely különösen 
'n e s r e 1 é a r e k i v á l ó a n a l k a l m a s , a 
telepen s z e k é r s z á m r a is kapható. 4— 

Egy vagy ké t ló u t á n való 
stráfszekér eladó. 

Megtekinthető a kiadóhivatalban. 

B U T O E 
-A-

„Brassói Bútorkészítő Iparosok 
Árucsarnok Szövetkezeténél" 

oloao és finom  kivitelben, 
jutányosároD, kedvező fel-
tételek mellett kapható. 

Raktár készlet: hálók, ehéillók. uri-szuliák 
és szalon-berenclezéíekliól; elvállal: tel-
jes lak-, középületi és kutiyhuhereiiili zé 
seket: készít: coiniuers és kárpitos árukat. 

Költségvetés díjmentesen. 
Megtekintés vételkötelezettség nélkül. 

Kolostor-utca 36. Cell-palota. 
18 20 -

1 k i l o g r a m m p r í m a s t r u c-p a m u t 9 korona . 

É R T E S Í T É S ! 
Van szerencsém a t. hölgyközönség szives tudomására hozni, 
hogy a munkaerőm egy elsőrendű b1 esi diszitőnövel szaporodott. 
Kizárólag a b é c s i és p á r i z s i mintára doig.zunk és abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a l e g k é n y e s e b b 
i g é n y e k n e k i s m e g t e l e l h e t ü n k . — Az idényszerű 
újdonságok szeptember hó elején már raktáron lesznek. 

Állandó raktár egyszerű disz- és gyászkalapokból. 
Selymek, bársonyok, szallagok, struc és disztollakból, 
valamint kalaptük, csattok, fatylak.  gummi övek, glassé 
kesztyűkből ór iás i vá lasz ték . — Miadennemú kézi-
munka díszek es k e l l é k e k b ő l n a g y r a k t á r . 
A l a k i t á s o k és j a v í t á s o k , úgyszintén 1 ó s z ő r- és 
f i l c - k a l a p  v a s a l á s o k e l v á l l a l t a t n a k . 

A t hölgy közönség szives pártfogását  kérve, tisztelettel: 

MÁTHÉ JÓZSEF nöi divatkalap és rövidáru üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Griinwald Albert-féle  ház). 

Vidéki megrendelesek gyorsan es pontosan eszközöltetnek. 
g M i í ü f i f i  ^ ^ i í l f f i i f i i 

„Községi szabályrendelet a husvizsgálatról" és „Bornyilvántartás" 
mely az uj törvény szerint elrendelt minta után van keszitve, jutányos árban beszerezhető: 

B3I1I SZVOBODA JÓZSEF KÖNYV-, PAPIR-, RAJZ- ÉS IRÓSZERKERESKEPÉSÉBEN,  CSIKSZEREPÁBAN. B B 



6-ik oldal. c s í k i l a p o k 36. síim. 

F I G Y E L E M ! 
k U M ! 

BMKTTAPAPI60K CSAK AZ (TT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓDIAK. 
>: ÓVAKODIUNK FRTFKTFLEN UTÁNZATOKTÓL! :-: 

o ^IPnuiroE-sTflR" 

Az amerikai porcellán-puder csak akkor 
valódi ha YES szóval van ellátva, kap-
ható 8-íele színben 3 és 6 koronás dobo-
zokban. Folyékony YES-PUDBB (Liquid-
Fouder) ára 4 kor. Nappali krém ara 3 K. 

A Grand Fayence szappan a legjobb 
a világon, ára csak 1 korona 50 fillér. 

lapMi: FEKETE VILMOS illalsur- és pipere-Melében, CsItaieretL 
Postai megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

44-52 

FIGYELEMRE MELTÜ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késó a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  elö, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Kgyuttal tudatni kívánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket jj 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a in. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általain javitott órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, sziveskedjpnck 

bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: 
BREZINA F. órás. ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 

5-52 

URAM! 

Óralánook, gyürük, fülbevalók,  isemüvegek ó* hőmérők állandóan kaphatók! 

I 

HALLÓI ÉRTESÍTÉS. HALLÓ! 
Építési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-ntca 48. szám alatt nagy építési anyagraktárt rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Hiti darabos és oltott Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aufalt  elszigetelő lemez es kaucuk-aszl'.ilt nedves falak  és lakásuk szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Scliamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák  betonból -80-100, 120, 1-50-2-00-3-00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készitek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és műkői epcsök, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató és etetöváluk min-
den nagyságban. - Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kemény- és fal-
fedkővek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat. sranit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfeleli  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szivesl.ecljék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda. Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szíves támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor épitész, Csíkszereda. 

Ha Ön sulyt helyez egészségére. 
Ha azl akarja, hogv jó kinézése legyen, 
Ha nzt akarja, hogy nyugodt álma, jóéi vágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K D R É H E R - S Ö R T I 6 Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ő r a k t á r C s i l c v á r m e g y s r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-féle  poharas sör — naponként friss  csapolás — 
csakis Lénknél a Hu(ter-szálloda kávéházában 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(I5i :« 52 

Golta motorok (Diesel rendszer). 
Corona nyersolaj-írt, tarbioa-
telepek, teljes maps, feliaps  és 
sima o rí o malom berendezések. 

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

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

« s 

>11» Uj bútor , varrógép- és kerékpár-nagyraktár! 

Értesítési 

i s ie iBiaiBHiaiBiBiai i^ i iBiBiaiBiBiaiBi^ 

Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagy-
érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 

Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utca 9. szám (Lukács Juliska 
bérpalota) helyisegeben egy teljesen uj modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktáron tanom a legkényesebb igényeknek ineg-
lelelo összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u. m.: szalon-, ebédlő-

Ü z l e t á t h e l y e z é s B-S 

Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses ludomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szijgyártó̂ iizletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
említett 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 
M U c ó - t a t - a . a.©. B z i m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 

továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok li—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron lartom, az összes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész-, 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és 
central bobbin varrógépek díszes kivitelben is. a legjutányosabb árak 
melleit, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban 9zámitom, min-
den árfelemelés  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
párakhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Elvállalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó munkálatok jutányos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azon kellemes hely-
zetbe jutottam, hogy áruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani. Magamat a n. é. 

közönség szives ügyeimébe ajánlva és becses pártfogását  kéri 
Aokermann Ignátz asztalos, kárpitos és diszitő, Csíkszereda. 

Főraktár Gyergyószentmiklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 
<u> <ii» ^ <U'l»u»Sa>sii«<ii>\UAii,'»ii« 

n 
u 

O Ö 
. Ut  I 

o Jq r P p> H.k 
a - s t 
3 o f » ? 

e a 
«"L 

c L ? 
•< r 
9 

20 

ffi 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ majdnem határtalan tartósságu, igen könnyQ födőanyag,  olcsó áron kapható 
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