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Törvényhatósági pótadó. 
Csíkszereda,  1912. január 30. 

A mult héteo a szerencsétlen vé-
letlen ket ressortminiszternek intézke-
dését hozta egymással causaüs nexusba. 
Mindkettő Csikvármegyét különösen 
érinti. 

Az egyik Lukács László pénzügy-
miniszter tőrvényjavaslata, mely a vár-
megyei tisztviselői nyugdíjintézetek szo-
rult uuyagi helyzetének könnyítését cé-
loz:» és e végből az 18S3. évi XV 
t -c.-beu megállapított maximális tör-
véuyliatósági pótadó mértekét három 
százalékkal felemeli. 

A másik Zichy János vallas- éB köz-
oktatásügyi miniszter leirata a várme-
gyei tisztviselők drágasági pótléka tár-
gyában, melyben ismételten kifejti  és 
kUlönüseu hangsúlyozta azt a már ismeri 
elvi álláspontját, hogy a vármegye ma 
gánjavaiuak alapjai kizárólag szorosan 
vett és alapszabalyszertt rendeltetesere 
használhatók fel,  de nem fordíthatók  a 
tisztviselői nyugdijalap biányui avagy 
drágasági pótlék fedezésére.  A két in-
tézkedés egy időben történt. £gyik a 
másikat kiegészíti. 

A vallás- és közoktatásügyi minis* 
ter leiratából erősen kiérzik, bogy drá-
gasági pótlék beállítását csupán a tőr 
vény által kijelölt törvényhatósági pót 
adó terhére tartja indokoltuak, mely 
egy vármegye adózó közönségét egy-
aránt  sújtja. Jól tudjuk azonban, liugy 
a nyugdíjalap állandó zavarai folytán 
ez a pótadó annyira igénybe van már 
véve, miszerint a törvényhatóság tör-
vényhozási felhatalmazást  kért a pót-
adó törvényben kijelölt maximális mér-
tékének igénybevételére. És tényleg 
Csikvártnegye az elsők között van pót 
adójának magasságával, mely épen a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter azon 
elvi álláspontja folytán  állott elő, hogy 

a nyugdijalap hiányait a magánjavak 
alapjai helyett, a régi  gyakorlattói  el-
térőleg,  a vármegyei pótadóra utalta. 
Ez pedig évenként több mint 40,000 
koronát jelent. Ebben találja tehát in-
dokát az a intézkedés, bogy a minisz-
ter a pótadó teljes lekötöttsége, sót 
elégtelensége folytán  a tisztviselők drá 
gasagi pótlekát egy évre kivételesen a 
magánjavak terhere engedélyezte. 

Lukács László pénzügyminiszter e 
sok vármegyében mutatkozó általános 
bajon épen az emiitett törvényjavas-
lattal akar segíteni. E lépésre reszben 
Csikvártnegye adta meg az impuizust, 
amikor a kényszerhelyzetnek engedve, 
törvényhozási felhatalmazást  kert ina 
gasabb pótadó kivetésére. 

A törvényjavaslat már a képviselő-
ház asztalán fekszik  s annak indoklá-
sában a miniszternek szomorú segítsé-
gére vagyunk, holott ezelőtt egy-két 
evvel a potudót még hírből sem is 
uieriUk. 

Elég sajnos, hogy nyugdíjalapunk 
túlterheltsége és más közhasznú beren-
dezkedések {távbeszélő stb.) az adózó 
polgárok e nagymérvű luegterlielesát 
állandósítani fogjak.  Ez főleg  azért lesz 
érzékeny megyei pó.adohoz nom szo-
kott polgárainkra, mert legtöbb helyen 
a községi pótadó amúgy seoi ismer ha-
tárt továbbá, mert Csik vármegye ősz-
szes állami adója évenként aug tesz 
ki 600,000 koronát. Könnyeu elképzel 
hetó, mily súlyos terhet jelent ez u 
vármegye adózó közönségére, mikor 
csupán a tisztviselők nyugdíjalapjának 
biánya évenként több mint 40,000 ko-
rona s ezt ily caekéiy egyeues ál auii 
adó után kell kivetni. E hiány l'ede-
zcse egymaga többre megy, mint a tör-
vény által, ez idő szerint biztosított 
maximalis pótadó ! 

Az a törvényjavaslat tehát, mely a 
törvényhatósági pótadó mértékét ..árom 

százalékkal felemeli,  ujabb és súlyos 
megterhelését jelenti az adózó közön-
ségnek köztük, első sorban Csikvár-
iiiogje adózó közönségének, mert hisz 
ez adó kivételes természetű, nem oly 
igazságos, mint az állami adó, uem or-
szágos jellegű, nein sujt minden adózót 
és vármegyét egyaránt, csak azt, mely-
nek sok a deficitje  ! 

Kivezető ut csak az lenne, ba a 
vármegyei tisztviselők nyugdija is ál-
lami  feladattá  tétetnék.  Mert Csikvár-
tnegye megtehetné ugyan uzt is, hogy 
iiiagáujavaiból erős nyugdíjintézetet le-
tesitsen, de ez nem nyerne meg a va-
gyonfelügyeleii  hatóság jóváhagyását 
— épen a kultuszminisztérium most 
megismételt elvi álláspontja miatt, tnelv 
mementóként vau odaállítva a várme 
közönsége «-lé. 

Még az eddig szokásos államsegély 
is szappanbuborék lett, mert azt mondja 
a türvényjavuslut indokolása, liogy 
„egyes varmegyék uyugdijintezetéuek 
szorult helvzeteu a kormány időnkint, 
esetrőlesetre udott allauisegelylyel kö-
nyitett, de a nyugdíjintézet letesitése a 
törvényhatóság feladatává  tétetvén, az 
állami segítség rendszeressé nem vál-
hatik." 

Szóval nugy vagyonunk mellett má-
gus pótadóval kell ledeznüuk az éven-
ként mutatkozó deficitet,  melyre el-
mondhatja ezer idegen: Szegény gaz-
dagok ! 

Dr. Éitlies  Gyula. 

Ki lesz a külügyminiszter? 
Pallaviciui, kostautiuápolyi osztrák és 
magyar nagykövet bécsi utazása üs.-ze 
függesben  vau gróf  Aehrenthál külügy 
miniszter betegsege folytán  bekövetke-
zendő lielyettesitessel. Ez a helyette-
si lés azonban csakis akkor fog  bekö-
vetkezni, ha Aehrenthál rövid időn be-
lül felgyógyul.  Abban az esetben uzon-

bun, ha Aelirenilialnak orvosi tanácsra 
véglegesen vissza kellene vonulnia, utód-
jául Pallaviciui van kiszemelve. 

A véderójavaslat. Gróf  And-
rássy Gyula és Lukács László minisz-
ter képviselőházi beszédeit az Összes 
lapok oly kommentárokkal kisérik, hogy 
az Apponyi által kifejtettek  alapján 
döntő lépések tehetők a véderőjavasla-
tok keresztülvitelére nézve. Gróf  And-
rássynak erre vonatkozó kijelentéseit 
általános helyesléssel fogadják. 

A vármegyei tisztviselők 
drágasági pótléka. 

Csikszereda,  1912 január 27. 
A vármegyei tis«tviselóknek iiénteken kel-

lemes meglepetésben volt részük. A reggeli 
posta hozta Zicby János gróf  vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek leiratát, tnely a tiszt-
viselők 20 százalékos drágasági pótlékát ki-
vételesen és csak 1911. érre kiterjedő jog-
batálylyal jóváhagyta. A törvényhatósági bi-
zottság ugyanis mull évi augusztusi közgyű-
lésén méltányolva a tisztviselők nehéz meg-
élhetési vi'zonyait és azt a körülményt, hogy 
a vármegyei tisztviselők statusrendezése még 
mindig késik, a vármegye tnagáajavainak ter-
hére 20 százalékos drágasági pótlékot szava-
zott meg s egyben ke te a vallás- és közok-
tatásügyi miniszternek, mint vagyonfelügye-
lőt! hatóságnak jóv; hagjáiát. 

A határozat azt u lozta, hogy mindaddig, 
inig a statusreudezes és drágasági pótlék kér-
dése törvényhatóságilag rendeztetik, a drá-
sági pótlék allandósit&ssék. A vallás és köz-
oktatásügyi miniszter azonba:i különösen haug-
sulyozza, hogy a drágasági p tlék megszava-
zása a magánjavak alapjainak rendeltetését 
m m szolgálja közvetlenül s nehogy jövőben 
állandósiltassék, azt csak kivételeseu és csak 
l'Jll. évre kiterjedő joghatálylyal hagytajóvá. 

Igy is azouban a leirat érthető örömet 
keltett a tisztviselők között, kik egyszerre 
egy évi fizetésük  20 százalékát kapták meg. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA 

XtOTél I i k u M t b S L 
Bukarest, 1912. jan. 21. 

Mióta az 1906. évi bukaresti világkiállítás 
rendeztetett, melyet magam ÍB megtekintettem 
— nem volt alkalmam, hogy a fiatal  és ro-
hamosan fejlődő  Románia keletiesen zajos és 
okonasenves fö-  és székvárosát, Bukarestet 
láthattam volna. Egy véletlenül felbukkant 
körülmény késztetett, bogy mielőbb ismét 
felkeressem  a román fővárost. 

Nem régen arról értesültem, hogy egy ro-
mán katonatiszt özvegyénél, — kinek férje 
sokáig Francia- és Németországban élt, mint 
diplomáciai hivatalnok, — értékes képgyűjte-
mény van s az özvegy nebéz anyagi helyze-
tében kész ait eladni. Nagy meglepetésemre, 
miilön az illető figyelmeztető  előzetesen, a 
mintegy húsz darab képből álló gyűjteményt 
megtekintette, — arról értesített, bogy a ké-
pek között állítólag egy eredeti Corregio és 
Kranaeh kép ÍB van. Ha tudjuk, hogy az olasz 
festőművészet  öt halhatatlan nagysága egyike 
Corregio B hogy ai idősebb Lukas Kranacb 
a német festőművészet  két nagysága Dürer 
(mellesleg megjegyezve nagyatyja a békésme 
gyei Ajtós községei Németországba vándo-
rolt rézmetsző) és Hulbein mellett említtetik, 
mint a nász festőiskola  megalapítója: ért-
hető, hogy erről mielőbb meggyőződni  nem 
csupfci  egysierli kíváncsiság volt részemről 

Miután pedig Corregio Jcépéuél főként  mű-
kincsről, — de másfelől  ennek megállapitba-
tásánál, vagy legalább valószínűsíthet ésénél, 
(hiszen a legtöbb megállapítás csak valószínű-
sítés) nagy szaktudásról van szó: ez utóbbit 
kellett igéoybe vennem. Szépművészeti muzu-
műnk két kiváló tekintélye társaságában 
tettem meg a bukaresti utat Brassótól 3 ők 
maguk is vágytak már látni a Corregiót. Cor-
regio mellett a többi mesterek müvei kevésbbé 
érdekeltek, bár azok jelentőségét sem kicsi-
nyelték. 

A görög keletiek naptára szerioti vízke-
reszt napján, midőn Bukareat, vagy talán az 
egész orthodoksz keresztény egyházi világ a 
legűnnspiesebb színben van, — kocsiztunk el 
Bukarest egy mellékutcájába, hol egy föld-
szintes, kétszobás, fűtetlen  kőház kapuja előtt 
a minket hozó két birzsa (fiákkor)  megállott. 
Bejelentésünk után egy hetven év körüli, uri ro-
mán nő imakönyvvel kezében jött elénk sfrancia 
nyelven invitálva, útitársaimnak — kik a 
francia  nyelv birtokában voltak — a képek-
ről kezdett beszélni. 

Rideg, két méter szélességű előszobában, 
négy-négy méter hosszú és szélességű egy 
más szobában helyezve el ennyi kép, melyek 
közül ajtó nagyságú is nem egy voltl A 
kályha mellett egyik képnek rámája meg is 
füstölődött,  a másik kép a nedvesség miatt 
csaknem tönkre menve. 

Megkezdődött a szakértői vizBgáiat; leg-
utoljára maradt a Correglónak tulajdonított 
kép. Közben egy-egy kép lekerült a falról, 

Elvégeztetvén a vizsgálat, én most már csak 
az eredményre voltam kiváocsi. 

Kocsinkba ültünk újból; — egy bukaresti 
elsőrendű kávéház alkalmas helyiségébe vo 
nultunk, hol a két szakériót, míg véleményü-
ket megszerkesztették, hagytam magukra. 

Az eredméuy uem kevésbbe bántotta őket, 
mint engem; megállapítottuk, liogy a Corre-
gionek tulajdonított kép, egy középkori spa-
nyol festő  oltárképének másolata, a Kranach-
kep pedig nem Kranacbtóí való. A többi 
kepre ÍB le adtak szakvéleményüket s azok 
közül többet olyauoknak jelöltek meg, melyek 
érdemesek a megvételre s megállapították ér-
teküket is. Többnyire a XV'l—XVll-ik szá-
zadból valók. Ezek kozüi a legértékesebbeket 
megvettem s végül azzal hagytuk el az öreg 
tulaj douosnót, hogy ő a Corregios és Kranacb 
kepét, mert nagyon drágák, csak tnuzeumnak 
adhatja el. 

Miután csalódással, de bizonyos tekintet-
ben mégis jó ercdméuynycl elértük célunkat, 
— műértők társaságában lévén, Bukarest mű-
vészeti intézeteit tekintettük meg. A díszesen, 
habár igen kis és kezdetleges méretekben, de 
annal nagyobb szaktudással rendezett néprajzi 
muzeuma valóbau megtekiutésrp méltó. A 
Berlinben tanult Tzigara professzor  nagy elő-
zékenységgel kalauzolt s megajándékozott a 
római kiállítás román ház katalógusával, 
majd beajánlott a legnagobb éló roman festő 
Urigoresunak, kinek műtermét tekintettük 
meg. A román nemzeti szépművészeti múzeum 
azonban nagyon kis értékű és kezdetleges. 

Kevés és kisebb értékű eredeti festmény  van 
viszonyítva a nyugoti államok múzeumá-

hoz. Ellenben tele van a Louvre, Velencze 
képtárai stb. másolataival. Van azonban Bu-
karestben két magán-képtár. Ezek egyikének 
tulajdonosa nem tartózkodott honn, másiknak 
tulajdonosa névnapot tartott, — uem volt meg-
tekinthető képtára. Ugy tudjuk azonban, hogy 
ezek egyike fog  majd alapja lenni az igazi, 
értékesebb román nemzeti képtárnak. 

A szépművészeti inuzeumukban egy kisebb-
szerű kiállítást is láttunk; készülnek azonban 
a Urigoresku képkiállitásra. 

Levélről lévén szó, annak keretében en-
gedtessék hely más két tárgynak is. 

Nem lesz érdektelen, ha a gör. keletiek 
vízkereszt-ünnepéről írok, mely Bukarestben 
ez évbun is bizonyára évszázados szo-
kás szeriut tartatott meg. Az ünnep napján 
délelőtt Kerdináud trónörökös fiával  Henrik-
kel és leányával Erzsébettel a Zlatari tem-
plomban nagy udvari és katonai kísérettel 
jelent meg (a király beteg lévéu) istentisztele-
ten, melynek elvégezlével a Dimbovitza part-
jára vonult az üunepló tömeg s az ott felál-
lított pavilíonbaa újból istentisztelet tartatott; 
ekkor a metropolita vikáriusa a Dimbovitzába 
dobta a keresztet, Jiuittek megtörténtével öt, 
előre rákészitett ember a párról a jéghideg 
vízbe ugrott, hogy a keresztet megkeressék. 
Egy Oprea nevű ember találta meg, aki a 
keresztet átadta a trónörökösnek, mire az öt 
embert pokrócokba csavarták, bevitték a fű-
tött helyiségbe s meleg teával látták el. Bi-



Érdekes a miniszteri leirat Indokolása, mely 
a vármegye milliókat érő magánjavainak ho-
vátartozását megállapítja és kijelenti, hogy 
ruházati alapnak az a rendeltetése, hogy 
vármegye székely lakóságának, melyhez az 
örmények is számítandók, boldogulását elő-
mozdítsa. — A nagyfontosságú  miniszteri le-
irat )t e l v i jelentősége folytán  szó szerint 
közöljUk: 
5206-1212. sz. , . 

A vármegye törvényhatósági braottsaganak 
1911. évi aug. 31-én tartott közgyűlésében 
269. az. a. hozott azon határozatát, mely sze-
rint az összes tényleges törvényhatósági tiszt-
viselők, segédkezeié és szolgaszemélyzet, va-
lamint a magánosok tényleges alkalmazottjai 
részére fizetésük  20 százalékát drágasági pót-
lék címen a ruházati alap terhére megszavazta, 
kivételesen és csak az 1911. évre kiterjedő 
hatálylyal jóváhagyom. 

Erről a közönséget, vonatkozással a var-
megye alispánjának 1911. évi október hó 17-én 
748(1 sz. n. kelt jelentésére, oly megjegyzés-
sel értesítem, bogy a ruházati alap jövedel-
meinek oly nemű kiadásokkal leendő megter-
helését, melyek annak rendeltetésével össze 
nem egyeztethetők, nem vagyok hajlandó a 
jövőben is engedélyezni. 

l'gyanis e vármegyei tisztviselők dniga-
sági pótlékának terheit a többi vármegyékhez 
hasonlóan, a vármegye közönsége összeségé-
nek kell viselnie, s ezen költség semmi 
esetre sem terhelheti állandóan a ruházati 
alapot, mert ennek az n rendeltetése, hogy a 
vármegye székely  lakosságának,  melyhez 
az örmények is számitandók, boldogulását 
előmozdítsa, s igy nem használható fel  olyan 
célra, mely az alap ezen rendeltetését nem 
szolgáltatja közvetlenül. 

A ruházati alap rendeltetése nem magya-
rázható akként, hogy bár közvetve, de mégis 
a székelység terhein könnyítetik az által, ba 
a ruházati alap oly költségek terheit viseli, 
melyeket a vármegye közönségének kellene 
egyébként fedezni,  mert ez által a vármegye 
területén lakó székelyek is kisebb terheket 
viselnek. Eltekintve ugyanis attól, hogy a vár-
megye területén nem kizárólag székelyek és 
örmények laknak s igy az ily módon előálló 
könnyebbségben a vármegye lakosai közül a 
nem székelyek is részesülnek dacára annak, 
bogy az a ruházati alap rendeltetésével még 
csak vonatkozásban sem hozhatók: főkép 
azon indokból nem vagyok hajlandó jövőre 
megengedni, hogy a ruházati alap rendelte-
tésétől elvonassék, mert ez által előbb utóbb 
lehetetlenné tétetnék, hogy em3 nagy vagyon 
megfelelhessen  fontos  hivatásának. 

Az előadottak alapján felhívom  tehát a 
közönséget, intézkedjék az iránt, hogy a ru-
házati alapot hasonló kiadásokkal jövőben ne 
kelljen megterhelui. 

Budapest, 1912. január 20-án. 
Zichy  sk. 

Szinészet. 
Csíkszereda,  1912. január 29. 

Tompa Kálmán színtársulata nap-nap után 
jobban es jobban a közönség szivéhez férkó-

zonyára utóbb meg ÍB jutalmazták őket nagy 
merészségükért, — mert tudnunk kell azt, 
hogy nem kisebb hideg volt Romániában ak-
kor, mint Erdélyben, Bőt talán a Feketetenger-
ról jövő északkeleti szél a hideget fokozta  is 
a miénknél nagyobbra. A szertartás a kereszt 
átadásával véget érvén, katonazeno mellett 
vonult el az ünneplő és bámészkodó tömeg. 

Xeiu ismeretlen bizonyára n t szerkesztő 
ur olvasóközönsége elótt, hogy a szomszéd 
Homániában a politika ép ugy izgalomba 
tartja az embereket, miot akár nálunk. Már 
Bukarestbe érkezésemkor hallottam, hogy ja-
nuár 2l-én (ami naptárunk Bzerint) a kormány-
ellen óriási demonstráció kéBzUl. Az egyesült 
ellenzék, melynek vezetői Jonessku Tatye. 
hires bukaresti ügyvéd és Bratianu volt mi-
niszterelnök (a nagy Bratianu fia),  a konser-
vativek ellen fordult  azzal az erővel és vehe-
menciával, melynek kifejezést  a vasárnapi 
utcai tüntetésben adtak. A politikai és gazda-
sági viszonyok jelentékeny változtatása mel-
lett személyi vonatkozású céljai a liberális 
pártoknak Karp miniszterelnök és MargUoman 
belügyminiszter tüzzel-vassal megbuktatása. 
Tüzzel-vassal, mert vasárnapon Bukarest föutcá; 

revolver és fegyverdörgéstól  viszhangzotlak, 
klubbok ablakai, üzletek kirakatai csörömpöl-

jflk.  A társulat az elmúlt héten egy pár Igen 
jó előadással gazdagította sikereit. A közön-
ség pedig hálás, mert esténként rendesen telt 
bál előtt folynak  az előadások. Megszűnvén 
a hideg, a színházlátogatásból ugyancsak ki-
veszi részét a vidék is, mely állandóan kép-
viselve van. , . . . 

A közönség a társulat bemutatkozásai es 
elsó előadásait vegyes érzelmekkel fogadta. 
Itt-ott hiányok voltak észlelhetők kisebb-na-
gyobb mizériák, melyekhez járult az a körül-
mény, bogy a társulat két férfitagját  elvesz-
tette. ami csak később lett pótolva. Nem volt 
szerencsés továbbá az igi.zgulon.ik az a kí-
sérlete, hogy két estén apró, értéktelen, nem 
nagy Bzinpadra való darabokat adott, melyért 
a közönség — főleg  a bérlők — méltán zu 
golódtak. 

BoBzantó továbbá az is, hogy a pótszékek' 
kel tele rakott teremben nincs aki a tájéko-
zatlan közönségnek helyét megmutassa, mert 
aki e célra ujabban oda lett rendelve, már 
többször fényes  tanújelét adta a kellő intelli-
gentia hiányának és teljes tájékozatlanságé 
nak. Épen ezért további épületes jelenetektől 
szabadulunk meg, hu egy arra való embert 
látunk jövőben ott 

Egy másik baj az, melyet itt szintén kény-
telenek vagyunk szóvá tenni, hogy bár tudo-
másunk szerint a szlnügyi bizottság is intéz-
kedett, az előadások nap-nap után jóval nyolc 
óm után, olykor-olykor fél  kilenckor kezdőd-
nek, aminél csuk az a nagyobb baj, hogy a 
felvonásközök  is — uiint például a „Kegyel-
mes Ur" előadásán — egy fél  óráig eltarta-
nak ugy, hogy az előadások rendszerint '/»12 
órakor érnek véget, ami bizony egy Ilyen rend-
hez szokott tisztviselő-városban, főleg  csalá-
doknál felette  hátrányos. Pedig már több da-
rabot láttunk, melyek máshol 10—'/,11 óra-
kor véget érnek. Ezek mind olyan apró dol-
gok, melyek a művészethez egyáltalában nem 
tartoznak, de a közönség jogos kívánságát ké-
pezik. 

Ami pedig a sziumüvészetet illeti, nem 
volnánk tárgyilagosak, ha el nem ismernók. 
hogy a társulat — miután elegendő előadást 
láttunk — jól szervezett és az előzőkhöz ké-
pest hutározottan fejlődést  mutat. — Ha 
énekben nem is hallunk kiválót, ezt pótolja a 
kitűnő összjáték, feltűnő  jó tánc és a tagok 
égyéni kvalitásai. Saáry Margit, Füredi, Tompa 
Irma, Sándor Ilonka, Török Kornélia, Tompa 
Béla, Kertesz, Makai oly jó erői a társulat-
nak, mint a milyeneket egy társaságban Csík-
szeredában nem láttunk. 

Az előadásokra — mint azt már többször 
említettük — nagy gond fordittatik.  No és 
amit jól esik feljegyeznünk,  a sugó megszűnt 
főszereplő  lenni. — A nói kar teljes Bzámu, 
énekben kifogástalan  és jó megjelenésű. A 
férfi  kar azonban feltétlen  kiegészítésre szo-
rul. Kevés számú és éneke ueiu érvényesül. 
A zenekar Baranyaiue vezetése mellett jó. 

Mindezeket összevetve, Tompa Kálmán tár-
sulatával — azt hisszük a kerület miuden vá-
rosa meg lesz elégedve, mert látjuk az uj 
igazgatóban azt a nemes törekvést, mely a 
lehetőség határainak szemelótt tartása mel-
lett kiválóan alkalmas arra, bogy kerületünk 
színészete fokról-fokra  fejlődjék.  Ma még fo-
kozottabb igényeket azért nem támasztuuk, 
mert tudjuk jól, hogy a kezdet nehézségei 
némi akadályul szolgálnak, de meg vagyunk 
győződve, hogy a közönségnek az a lelkes 
támogatása, mely az eddiginél jóval nagyobb 
és amelyet Tompa Kálmáu napról-napra ta-
pasztalhat, megadja azokat az anyagi eszkö-
zöket. a melyeknek segítségével társulatunk a 
vidéki társulatok elsői közé emelkedik. Az 
eddig tapasztalt haladás biztató a legköze-
lebbi jövőre. 

tek emberek vérzettek. A tömeg a Calea Vik-
tórián levő kirilyi palotáig hatolt előre s in-
nen kellett visszaszorítani fegyverrel.  Már 
megelőző este (szombaton) a Bzokounál za-
josabbak voltak a k á v é h á z a k , h o t e l e k ; 
Moldovátnl le az Aiduuáig különböző öltözetű 
csoportok jöttek ; jöttek tüntetni és sajátságos, 
kedvezményes vasúti jegygyei — a kormány 
ellen. Igen, mert Romániában csoportok, ha 
Bukarestbe utaznak 70 százalékos kedvez-
ményt kapnak a vasúton. Hogy aztán a cso-
portok a kormány ellen jönnek tűntetni: az 
Üzletszabályzat különbséget nem tett. 

Alkalmam volt Bukarestben egy brassói 
Bzármazásu, jelenleg bukaresti tekintélyes, 
fényképészeti  terem és müintézet tulajdonos-
sával beszélni az ottani politikai helyzetről s 
a jelenlegi felfordulás  rugójául a földéhes  nép 
jogos aspirációit, a (külföldről  támogatott) 
zsidóság elnyomása folytán  ennek agitációját 
Btb. jelölte meg. Oly dolgok, melyekkel ott 
is Bzámolnk kell, melyek helyes megoldása 
kötelessége a kormánynak — még ba kon-
zervatív ÍB annak jellege, mely megoldás teszi 
lehetővé, hogy a Calea Victoria ne visszhan-
gozzék revolver és fegyverdörgéstól  s ne áz-
tattassék embervértől. 

Dr. Nagy  Jenő. 

A mólt heti előadásokról ai alábbiakban 
emlékezünk meg. 

Kedden Tolstoj világhírt! Bzinmüve .Ka-
renio Anna* telt ház előtt került színre. — 
A címszerep Saáry Margit kezébe volt letéve, 
ki e darabban meghódította a közönséget 
Hatásos jeleneteiért a közönség teljes olisme-
réssel adózott neki. Értékes tagja a társulat 
nak. Mellette színészeink igen jól játszottak 
ugy, hogy az előadás a siker legteljesebb 
jegyében folyt  le. ' 

Szerdán „Ártatlan Zsuzsi" megismétlése 
kissé korai volt, ezért kivételPB»n a közönség 
is gyéren mutatkozott. 

Csütörtökön „Eszemadta" c. vig operettel 
adták zsúfolt  ház előtt. A cim a darabbal 
nem sok összefüggésben  van s azt inkább a 
zenéje ób táncai tették kedvessé. Szerdahelyi 
Kálmán baritonistának operettben ez volt be 
mutatkozása, mi azonban azt hisszük, hogy 
lesznek jobb Bzerepei is. Hangja kielégíti. 
Tompa Irma igen kedves és temperamentu-
mos volt a boy hálás kis szerepében. Sándor 
Ilonka Bzépen táncol éB jól játszik, énekben 
azonban nem oly kiváló. — Kertész Sándor 
Igazi vérbeli művészember, kinek minden sze-
repe a kész sikert jelenti. Tompa Bélában 
pedig mind egyesülnek azok az előnyös tu-
lajdonságok. melyek egy kiváló színész kel-
lékei. Táncai méltó feltűnést  keltenek. Szép 
jövót jósolunk neki. Makay Elemér jól ját-
szott az impressárió szerepében. Rózsahegyi 
Sári igen jó megjelenésű színésznő, hangja 
és játéka azonban még kívánni vidót hagy 
fenn,  ezért eddigi szerepeiben nagyobb hatást 
nem ért el. A darab zenéje szép. 

Pénteken ,A kegyelmes dr* ciiuű Guthi-
féle  bohózat zsúfolt  ház előtt ment. A cím-
szerepet — az igazit — Bakó Lajos játszotta. 
A sziupadon nehézkesen mozog és szerepei-
ben sablonos. Hatást azt hisszük azért nem 
tud elérni, mert nem tud BOha felmelegedni. 
Pedig egy olyan nagy Don Jüan, mint a ke-
gyelmes ur, bizony sokszor hevül. Ezt nem 
láttuk benne. Az ülőadás általában összevágó 
volL — Különösen kitűntek Török Cornelia, 
Saáry Margit, Sándor Ilonka. Tompa Béla 
Makai és Kertész. Tompa Béla és Sándor 
Ilonka remek táucát a közönség többször 
megismételtette. 

Szombaton Fali Leó .Babuska* cimü nagy 
operettje ismét zsúfolt  hazat vonzott. — Ez 
estén láttuk nagyobb szerepben a koloratur 
énekesnőt, Füredi Vilmát. A közönség hatá-
rozottan vesztett az által, hogy az előző es-
téken nem láthatta. KedveBen játszik és jól 
énekel. A közönség hamarosan meleg pártfo-
gásába vette. — Igen jó estéje volt Sándor 
Ilonkának és Kertésznek. A közönség állan-
dóan sűrű tapsokkal kisérte. Sándor Ilonká-
nak jelenetei Kertésszel és Tompa Bélával 
nagy sikerüek voltak. Jó ripacs volt Makay 
Elemér. Az operett zenéje kedveB és fülbe-
mászó. 

Vasárnap Lehár operettje Cigángszerelem 
került színre. Az előadás gördülékeny, össze-
vágó volt. A szereplők közül Füredi, Szerda 
helyi szépen énekeltek kellemes hangú színészt 
fedeztünk  fel  Jámbor személyében. 

Hétfőn  zónában „A két árva" ment. A szín-
ház zsúfolásig  megtelt. 

Főbb szerepekben különösen ki kell emel-
nünk a Tómba családot, Saáry Margitot 

Kedden Bernátéin nagy hatású drámája, 
„Izrael" közepes számú közönség előtt folyt 
le. Akik nem voltak ott, határozottan nagy 
műélvezettől estek el. Bernstein e nagy ha-
tású színmüve méltán sorakozik a nagy nevű 
író többi alkotásaihoz. Az előadás mintaszerű 
volt s arról a lehető legnagyobb dicséret hang-
ján emlékezhetünk meg. — Meglátszott, bogy 
Tompa igazgató a drámai előadásokra csak-
ugyan nagy súlyt fektet  s ahoz kiváló erők-
kel is rendelkezik. A darab sorsa Török Kor-
nélia, Tompa Kálmán és fia  Tompa Béla ke 
zeibe volt letéve. Török Kornélia felülmúlta 
ez eBtén összes eddigi sikereit A második 
felvonás  rendkívül nehéz és hatásos jelenetéi 
oly művészien és közvetlenül játszotta meg, 
bogy a közönség nyilt színen zugó tapsokbau 
tört ki. Méltán sorakozott melléje a két Tompa 
— a színpadon is apa és fla  — kik mind-
kfctteu  művészi játékukkal valósággal elra-
gadták a közönséget. Általában elmondhatjuk, 
hogy az előadás és maga a darab mély ha-
tást gyakorolt a közönségre. Ilyent kérünk 
még. 

* 

Tompa Kálmán igazgató szerdán felújítja 
„Ripp van Winkle" klasszikus zenéjtt operet-
tet Ugy a darab kiválóaága, mesés - zenéje, 
mint Füredi Vilma és Szerdahelyi Kálmán 
Bzereplése remélhetőleg nagy közönséget vonz. 

Csütörtökön a Vígszínház nagy sikerű víg-
játéka a .Papa" Tompa Kálmánnal éa Tompa 
Irmával kerUI színre. A vígjáték fehér  darab. 

Pénteken délután „az Obsitos," este .A 
hit és hasa, „Schónher világhírű drámája ke-
rülnek színre. Az előbbiben Sándor Ilonka, 
Tompa Béla, Kertész, Szerdahegyi, Makai és 
Török Kornélia, az utóbbiban Safey  Margit, 
Tompa Kálmán, Sándor Ilonka és Tompa Béla 
jutnak hálás szerepekhez. 

Szombaton általános bérletszűnetben a 
Királyszinház nagysikerű opere tje, a .Kis 
gróf  kerül előadásra. A főszerepek  a legjobb 

kezekben vannak. Fellépnek Füredi Vilma, 
Sándor Ilonka, Tompa Béla, Kertész és Makai. 

Vasárnap délután másodszor színre kerül 
az .Ezred apja" este pedig egy kacagtató 
életkép, a „Pesti gyerek" kerül bemutatóra. 
A főszerepet  Tompa Irma játsza. 

A színházi estiket ötletesen fűszerezi  Tompa 
Bélának a mult héten megindított színházi 
nJsájtja, mely csakugyan az iljság ingerével 
hatott B igy csakhamar szétszedték annak elsó 
példányait A közönség megtalálja benne a 
heti műsort feltüntető  szinlapokat, az egyes 
darabok ruvid és világos ismertetését, egy-
két színházi szellemes apróságot, - kulissa-tit-
kot, melyekért a felelősséget  Tompa Béla 
vállalja. A szinbázi újság hetenként kétszer 
jelenik meg és tartós jellegűnek Ígérkezik. * 

Február 3 án a kaszinó termeiben ismer-
kedő társas vacsora lesz, melyre a jelentke-
zések vigan folynak.  Az estély előadás után 
leez megtartva s hihetőleg kedélyes lesz. 

A jegyzők memoranduma. 
A Csik vármegyei községi- és körjegyzők 

mult évi augusztus havában tartott közgyűlé-
sében igen sok közhasznú és közérdekű tárgy 
került tárgyalás alá, melyek közül a »Csiki 
Lapok« már többet közölt. Nem kevésbbé 
fontos  azonban az a memorandum, melye-
helyzetűk javítása érdekében a belügyminiszt 
terhez intéztek. A memorandumot közérdekű 
voltáért az alábbiakban szószerint közöljük: 

Nagyméltóságú  Mimstter  Ur! 
Kegiielmes  Urunk! 

Csikvármegye kör- és községi jegyzőinek 
és segédjegyzőinek egyesülete, a mai napon 
tartott rendes évi közgyéléséböl kifolyólag  fo-
lyamodik Nagyméltósagodhoz, kérve a kör-
jegyzők, községi jegyzők és segéd-jegyzők 
közjogi helyzetének, fegyelmi  ügyének és 
fizetésének  sürgős, a közigazgatás reformját 
megelőző rendezését. 

Nem a türelmetlenség, nem a megoldásra 
váró többi országos érdekű kérdés rendezésé-
nek megelőzői vágya, hanem helyzetűnk le-
hetetlen és tarthatatlan volta kényszerítenek 
arra, hogy Nagyméltóságodhoz folyamodva  a 
legmélyebb tisztelettel párosult bizalommal 
kérjük Nagyméltóságodat, hogy ezen kérdése-
ket a közigazgatás reformjának  nagy és a kö-
zel jövőben a, legkedvezőbb törvényhozási 
constellátiók közölt is alig megoldható kérdé-
séből kikapcsolva, nem csupán a mi, hanem az 
elsőrendű országos érdeket képező községi 
közigazgatás jövőjének érdekében is sürgősen 
és soronkivűl törvényhozásiig rendezni ke-
gyeskedjék. 

Élénk emlékezetünkben és tudásunkban áll, 
hogy a közigazgatás reformjának  a kérdése a 
legnagyobb horderejű kérdések között annyira 
homloktérben áll, a törvényhozásnak a figyel-
mét és érdeklődését mindenféle  politikai párt-
állásra való tekintetettel annyira felkeltheti  és 
a maga részére annyira lekötötte, hogy azt 
félre  tenni, megoldatlanul és rendezetlenül a 
napi rendről többé levenni teljes lehetetlenség. 

Élénk érdeklődéssel kísértük nap-nap után 
a belügyi költségvetés tárgyalását, tanúi s 
mondhatjuk türelmetlen sőt izgatott szemlélői 
voltunk az ezen tárgyaláson a közigazgatási 
reform  óriási kérdésének megoldása körül ki-
fejtett  szellemi harcoknak, de éppen az ezen 
tárgyalásból, ezen szellemi harcokból leszűrt 
tanulság adja meg az impulzust arra, hogy 
helyzetűnk és jövőnk tarthatatlan és remény-
telen voltától kétségbeesve ezen óriási és ta-
lán még évtizedeket igénybevevő kérdés ren-
dezését be nem várva, válvetett erővel sies-
sünk közjogi és anyagi helyzetűnkön s igy 
közvetve a községi közigazgatáson segíteni, 
illetve az azokon való segítést kérni. 

Egy hadseregnek, mely óriási harcok meg-
vívására van hivatva, mindenek előtt fegyvert  c 
és kenyérre van szüksége. Magyarország jegy-
zői kara pedig ennek a sokat szenvedeti vi-
harverte országnak nem parádézó ezer cs ezer 
milliókba kerülő inproduktiv hadserege, hencm 
olyan szakadatlanul küzdő polgári hadserege, 
mely a magyar nemzet, az állam és a köz-
igazgatás céljainak és törekvéseinek útját álló 
óriási akadályokkal éjjel-nappal szüntelenül a 
legelkébzelhetetlenebb élet-halál harcot vívja. 

Ez a hadsereg pedig, — még a legmesz-
szebb menő rosszakarat is be kell ismerje 
rólla - ezen óriási harcában semmit sem 
nélkülöz annyira, mint minden harcok első 
fegfőbb  kellékét, a fegyvert  és a kenyeret 

Fegyver volna ezen élet-halál harcban köz-
jogi helyzetének és fegyelmi  ügyének a kö-
rülmények és a korszellem fejlődése  által már 
égető módon és elodázhatallanul szükségessé 
tett megfelelő  és kielégítő szabályozása, ke-
nyere pedig fizetésének  a mai kor követelmé-
nyeivel arányban álló rendezése. 

A harc ezen két főkellékének  megadásával 
nemcsak becsületesen megállja a helyét, a 
törvényhozás és a kormányzat minden ága 
által vállaira helyezett s az ország és nemzet 
jövöjeen vívott ezen harcában, hanem a dia-
dalt már elve is biztosíthatja. 



C S Í K I L A P O K Mk oldaL 

Ezért nem mulaszthatjuk el ismételten 
kémi Nagyméltóságodat jogos és méltányos 
kérésünk meghallgatáséra sürgős és soron kí-
vül való teljesítésére. 

A jegyzői kar jogos érdekeit mindig és 
minden körülményeit között alá tudta rendelni 
a nagyobb horderejű közérdekeknek, az oppor-
tunizmus és lojálitás terén elment a végső 
határig, céljainak elerése és kivívása érdeké-
ben nem demonstrált, a közre nézve a legke-
vésbbé is hátrányos módon sohasem türelmet-
lenkedett, dc épen azért, mert e téren a leg-
végső halárig ment, teljes joggal elvárhatja 
az egész ország által jogosnak és indokoltnak 
elismert kérése teljesítését, elszorult, aggódó 
hazafiúi  lélekkel gondolva még csak a lehe-
tőségére is annak az elképzelhetetlen óriási 
megrázkódtatásnak, mely az egész országot 
érné, ha a jegyzői kar végleg elkeseredve jo-
gos kérésének rideg és indokolatlan mellőzése, 
nagy elutasítása miatt hathatósabb eszközök-
höz nyúlva, a közérdek fölé  helyezné saját 
jogos életbevágó érdekeinek és céljainak ki-
vivását-

Távol állunk a gondolatától is annak, hogy 
a terrornak még a legkisebb látszatát is fel-
keltsük, mert céljaink kivívásában ezen módot 
: legkevésbé tarjuk célravezetőnek, hanem 
azért is, mivel ezen eljárást nem tartanok 
egyletünk komolyságával és önérzetével ösz-
szeegyeztethetőnek, de mint olyan eshető-
ségre. melynek bekövetkezését az emiitett 
esetben nem tehetem teljesen kizártnak tikin-
teni — rámulatni hazaiias kötelességünknek 
tartottuk. 

Közjogi, fegyelmi  és anyagi helyzetünk 
lehetetlen voltát senki, de legkevésbé Nagy-
mélloságod előtt tartjuk szükségesnek bizo-
nyítani. 

Mindazon által engedje meg Nagyméltó-
ságod, az e téren fennálló  és legszembetűnőbb 
anomáliákra rá mutatnunk röviden az alábbi-
akban. 

Mit szóljunk közjogi helyzetünkhöz? Az 
1871. évi XV1I1. L-c. és az 1886. évi XXII. 
t.-c. a jegyzőt besorozza a községi elöljáróság 
tagjai közé, tehát a jegyző községi elöljáró-
sági tag és egyéb semmi. Még csak az a 
kérdés sincs teljesen megoldva és tisztázva, 
hogy a jegyző, mint elöljáróságitag tisztvi-
seló-e, vagy nem. Egyáltalában törvényeink mai 
állapota mellett közjógi helyezelről nem is be-
szélhetünk. A közjogi helyezete valóságos non-
szensz ahogy más h i á n y á b a n ezzel a 
kifejezéssel  eijünk, annak a községi közigazga-
tási szak közegnek, amelyet általánosan jegy-
zőnek neveznek. Annak a jegyzőnek akit a kor-
szellemei, fejlődése  és maga az élet oda állíta-
tott, hogy a vezetéséi e bízott községnek ne 
csak vezetője legyen. Az ország közigazgatá-
sát, az ország közigazgatásának kérdését a köz-
ségek közigazgatásától, a községi közigazga-
tés kérdésétől elválasztva még elképzelni sem 
lehet. Hisz a községi közigazgatás körébe el-
kolönithetetlenül bele tartoznak végeredmé-
nyükben az állami igazgatásban majdnem min-
pen névvel nevezendő ügyei és kérdései. A 
jegyzőnek mint a község vezetőjének vállaira 
nehezül az ország közigazgatása, pénzügyigaz-
gatása és igazságszolgáltatása kérdésében meg-
hozott és kiadott összes törvények, kormány 
hatósági és minden névvel nevezendő hatósági 
rendelkezéseknek érvényre juttatása az éleibe való 
átültetése. Nincs és elképzelni sem lehet egy 
olyan legkisebb mértékben is közérdekű jelleg-
gel bíró kérdést, melynek sikere vagy sikerte-
lensége ne a jegyzőtói függene.  Hiszen Márkus 
János szavaival élve: 

•Mi is a falun  jegyző? Az -összes törvé-
nyek és miniszteri rendeletek bőséges végre-
hajtója. A nép tólmácsa és törvény magyarázója. 
Vad kitörésekre hajlandó szilaj lelkek szeli-
ditöje és a kitörő barbár bajiamnak a kultura 
útjára terelő hajcsárja. A magyar falvak  kultu-
rája a jegyzőkön akad fön  és a- jegyzők lelki-
ismeretes működésén balad. Olyanok, mint a 
lelkészek, de mig ezek a szellemi, a lelki ja-
vakat istápolják csupán, a jegyző törvényes 
működési köre ezen kivül az anyagiakban is 
öszpontosúl. Helyes vagy helytelen irányitói 
a népnek, tehát azt is elmondhatjuk, hogy 
nemzeti szempontból az ö lelkiismeretes mű-
ködésűk megbecsülhetetlen. 

Nincs az a kormány, nincs az a közigaz-
gatás, mely ne a jegyzők működésére terelné 
ki első sorban figyelmét  és — amely a jegy-
zőkkel ellenkező irányban haladva, eredmé-
nyeket érhetne el. Ezek az urak ma már nem 
peleskei nótáriusok, hanem a magyar közigaz-
gatásnak, a magyar kulturának úttörő apostolai 
Ahol a falu  pennája népszerű (ott állapostolok 
alig üthetik fel  tanyájukat Ha Széchenyi István 
gróf  élne azt mondaná: »a magyar jegyzőikar 
sorsától logg a magyar nemzet sorsa.» 

nagyméltóságú Miniszter Ur, ennek a 
loţunt faktornak  az ország közigazgatásának óri-
ási gépezetében a legnagyobb terhet emelő 
közegnek, a kinek a működésére és működésé-
nek eredményére az oiszágközigazgatásában 
valami cimen szerepkörrel biró, mindennemű 
tettekkel tényezőnek a ségével várakozás telje-
sen tekintenek, a tótumfaktornak  közjogi helyze-
téről, mintnonsensről, ma még beszélni sem lehet 

Akkor a midőn a törvényhozásnak, a mi-
kor magának az országnak elsőrendű érdeke 
lett volna az, hogy a jegyzői kart köz jógi hely-

zetének rendezése által állásában megerősítve 
es megszilárdítva a vállaira helyzeti, embere-
rot fölülmúló  kötelezettségeinek ellátására ké-
pessé tegye, évtizedek s majdnem mondhat-
juk, egy félszázadon  át senkinek mégeszébe-
sem jutott, hogy ennek a nagyrahivatott tes-
tületnek köjogi helyzetével törődjék. 

A törvények és miniszteri rendeletek meg-
számlálhatatlan és számbavehetetlen tömege 
bocsáttatott ki, és hajtatott végre főképpen  és 
legnagyobb mértékben a kör és községi jegy-
zők által ezen hosszú évtizedek allatt, anélkül 
hogy a törvények és miniszteri rendeletek meg-
alkotásánál valakinek eszébe jutott volna ha-
zánk egyik legnagyobb államférfia  Tisza István 
gróf  szerint megkérdezni a Nagy Nápoleomal, 
hogy: »mit szól ehez egy kövér paraszt ott 
künn a falun  ?« 

A mi törvényhozásunknak a Nápoleomné-
nál sokkal kénytelenesebb sorsa volt. Ott van 
a falusi  jegyző, az ő dolga törődni és vesződni 
azzal, hogy mit szól az egyszer nyomdafesté-
ket és aztán napvilágot látott törvénykező 
miniszteri rendelethez, az ország népességének 
majdnem hét tizedrészétképezö falusi  lakosság. 

A választási harcokon emlegetett és párt-
pólitikai érdekből fölhasznált  eszméken és kér-
désekben kivűl ritka azon eset, hogy az előbb 
érintett kéraést valaki fölvetette  volna. És az 
ország jegyzői kara mindég és minden körül-
mények közöli hivatásának teljes tudatában, 
megbízva az ország vezetőségének bölcseségé-
ben, megküzdött nem egyszer magával a le-
hetetlenséggel és érvényre juttatta eredmé-
nyessé tette és átültette az életbe a nemegy-
szer a közhangulatban helyesen ellentétbe álló 
kormányzási és kormányhatósági intézkedése-
ket. A kötelességek özöne elől sohasem tért 
ki, jogának a fejlődő  élet által szükségessé telt 
kiterjedését türelemmel várta, de ez ideig hi-
ába várta. 

A mezörendőri törvény, akihágási büntető 
eljárás végrehajtása tárgyában kiadott belügy-
miniszteri szabályrendelet a tárgyalás vezető-
jéül a jegyzőt jelöli meg, a polgári perrend-
tartásból kifolyólag  létrejött községi bíráskodási 
esetekben a jegyző nem mint jegyző könyv-
vezető, hanem mint bíró szerepel s a közigazgaz-
gatás egyszerűsítése tárgyában kiadott 1902. 
évi 126.000 belügyminiszteri számú Ügyviteli 
szabályzat de csak szabályzat és nem tör-
vény, a község ügyvitelőnek vezetőjéül, nem 
kis mértékű megszorítás és korlátozással, a 
jegyzőt ismeri. 

Az 1871-ik év óla ezek azon törvények és 
kormányhatósági rendeletek Nagyméltóságú Mi-
niszter Ur, melyek a jegyzők úgynevezett köz-
jogi helyzetével némi vonatkozásban állanának, 
de a melyekben a jegyzői kar az ő közjógi 
helyzetének elöbbreviteiét a legmesszebb menő 
opportontuzmusaal sem képes íölledezni. fczzel 
szemben meg mindig lönánanak a renovalasra es 
teljes ujraalkotasra regen megérett községi 
törvény teljesen anomaliszukus intézkedései, 
a melyek a jegyzőről csak mint elöljárósági 
tagról tesmek említést, a melynek még min-
dig a községi birót jelölik meg a községi és 
községi ügymenet vezetőjéül, akkor a midőn 
ó községek 99 százalékában jegyző a községi 
ügyek egyedüli hivatott vezetője, ezen teljesen 
korhadt, a közigazgatás mai keretébe nem 
illeszthető, sőt azt léptelen, nyomon megbénító 
ezen elavúlt törvény ilyetén intézkedeseinek 
a gyümölcse ama keserű tapasztalat, és sor-
sunk jobbra fordultába  vetett reményűnkből 
való kiábrándulás, amely Magyarország jegy-
zői karát akkor érte, midőn csak a közelmúlt-
ban úgyszólván a legmagasabb forum  a jegy-
zőt a biró segéd munkássává degradálta, lyen 
körülmények között csakis kívánságunk telje-
sen jogosvolta adhat erőt közjogihelyezetünk 
rendezéséért küzdeni, kívánságunknak csak ezen 
jogosvolta önthet reményt belénk közjogi hely-
zetűnk jövőjét illetőleg, bogy t. i. lesz meg 
idő, midőn a jegyzőt közjogilag rendezett hely-
zetben élő és működő tisztviselőnek ismeri el 
a világ, a midőn a hatósági jogoknak legalább 
azon legellemibb részét bírhatjuk, hogy a min-
ket hivatalos helyiségeinkben, hivatalos tény-
kedéseink közben nem egy vad kitörésre kész, 
barbárhajlamu alak részéről ért insultussal szem-
ben magunkat megvédhetjük s a jog rend el-
len vétő s azt megsértő egyénnel szemben 
szükséges rendszabályokat a száz eset közül 
kilencvenszer meddőnek bizonyulu följelentés 
helyett saját hatósági jogainkból kifolyólag  al-
kalmazhatjuk. 

Ami fegyelmi  ügyünket illeti, cz olyan kérdés 
Nagyméltóságú Miniszter Ur, aminek érintésébe 
egyletünk csakis az élettapasztalatok által telje-
sen indokolt tiszteletteljes borzadálylyal mehet 
bele. Az 1886. évi XXII. t. cz. fegyelmi  részé-
nek nevezett statárium az, ami az 1867-iki 
kiegyezés óta létrehozott összes törvények kö-
zül a jegyzők fegyelmi  ügyével foglalkozik. 

Az 1886-ik évi XXU. t. cikkre vonatkozó 
megcáfolhatatlan  véleményüket jelen feliratunk-
nak a közjógi helyzetünk rendezésére vonat-
kozórészében kifejeztük  s fájdalom  nem mond-
hatunk egyebet ezen törvény fegyelmi  részére 
vonatkozólag sem. 

Ez nem csak a mi privált véleményünk, és 
megyöződésünk, hanem megyőződése mind-
azoknak, kik a községi törvényt s a mai köz-
igazgatás közetelményeit ismerik. Ezen meg-
győződést tolmácsolta a belügyi költségvetés 
tárgyalásánál egyik leghivatottabb politikusunk 

Pál Árpád országgyűlési képviselő, a midőn a 
következőket mondotta: 

»A községi törvénynek az a része, mely a 
jegyzők elleni fegyelmi  eljárást szabályozza, 
régen megérett már a gyökeres reformja.  Tart-
hatatlan állapot, a hogy ma, mikor a jogbiz-
tonság áldásos elve már minden téren érvé-
nyesült, éppen a jegyzők elleni fegyelmi  el-
járás során a vádló vizsgáló biró, söt némely 
esetben a védő és ítélkező biró tisztje is egy 
és ugyananazon kézben egyesül. Kizárólag köz-
igazgatási halóságaink es belügyi kormány-
zatunk kifogástalan  működésének tudható be, 
hogy ezen régen elavúlt szabályokat a korszel-
lem még el nem söpörte.» 

Tiszta szin igazság, érdekes minden belüje 
ana, hogy arany lábiára vésve örökre megőriz-
tessék, tisztán csak egy hiányzik belőle és pe-
dig az, hogy ezen régen elavúlt sszabályok 
életbenlétüket nem kevésbé köszönhetik a ma-
gyar jegyzői karlojálitásának és biggodt.maga-
tartásának, mint a közigazgatási hatóságok és 
belügyi kormányzat kifogástalan  működésének. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy nem a 
mi jelen fölíratunk,  nem az ország szine előtt 
elhangzott nyilatkozatok, hanem Nagyméltósá-
godnak saját tudása és bölcsélettapasztalata 
bizonyítják legfőképpen  a jegyzők fegyelmi 
ügyének rendezetlen, tarthatatlan és tehetet-
len voltot. 

A polgári társadalomtól a történelmi ne-
vezetességű chinai falnál  nagyobb és erősebb 
válaszfallal  elkülönített testületben, a hadse-
regben, a jogbiztonság elve a katonai perrend-
tartással érvényre jutott. Az összes szervezetek 
és testületek legkonzerválivebbje, a hadsereg 
megértette a kor intő szavát, katonai perrend-
tartásában megvalósúlnak a vádnak, szóbeli-
ségnek, közvetlenségnek cs nyilvánosságnak 
szabad elvei, mely elvek nélkül modern jogszol-
gáltatást elkepzelnlsem lehet, s akkor a midőn 
ez a modern jogszolgáltatás a hivatalnok és 
tisztviselői karnak minden rétegénél a falusi 
tanítótól kezdve a minisztériumokig az egész 
vonalon érvényesül, addig a jegyzők elleni fe-
gyelmi biróskodást mindég egyedül és kizáró-
lag a községi törvény tegyelmi része sza-
bályozza. Hogy fegyelmi  ügyünk a legsürgő-
sebb rendezésre vár az minűen kétségen fölül 
áll azt érzi és tudja mindenki de ezen rende-
zés egy magábau helyzetünk nagyobb sérel-
meit-tavolról sein lenne kepes a legkisebb mér-
téliben is szanálni. Kegyelmi ügyünk rende-
zése csak ugy lesz célra vezető, ha az köz-
jógi helyzetünk rendezésével s főképpen  pe-
dig a munkaerőknek a gyakornoki es seged-
jegyzői állások rendszeresítése által való sza 
poritásával karöltve jár. 

Mindaddig mig a jegyző a kellő és megfe-
lelő számú munkaerőt szakképzett emberekben 
meg nem kapja, hogy az emoeri erőt fölül  mu 
io rengeteg kötelességeit rendesen es ponto-
san eivegezhesse, mindaddig a fegyelem  Ugy 
egymagában való rendezésnek, nem sok értel-
me van. 

Meg vagyunk győződve Nagyméltóságodnak 
a jegyző tulterhelségére vonatkozó alapos tá-
jékozottságáról, még is alázattal kérjük kegyes-
kedjék emlékűkbe idézni csak egy község szer-
vezesi szabályrendeleti sablonnak a jegyzőre 
vonatkozó részét. Egy ilyen résznek csak nagy-
jában való citálása is messzi túlhaladja jelen 
leiiratunk kereteit, de ha betekinti Nagyméltó-
ságod, hogy egy ilyen sablon is mely óriási 
munkálatot tesz a jegyző kötelességévé: 1.) 
közigazgatási ügyekben 2.)Gyámhatósági ügyek-
ben 3.1 Igazságügyekben 4.j Népiskolai ügyek-
ben 5.) Az ado ügyében 6.) Katonai ügyek-
ben 7.) Közrendészeti 8.) Közlekedési 9.) Bel-
ügyekben 10.) Háztartási és vagyonkezelési 
ügyekben stb stb. kétségtelenül azon meggyő-
ződésre jut, hogy nincs az a csekely ügy lor-
galommal biró kisközség, ahol ezen teendőket 
egy ember elvégezni képes volna.j 

És az ilyen sablanokban s egyáltalán a 
községi szervezési szabály rendeletekben a 
jegyző kötelességeinek csak egy része van 
körülirva. 

Aonkivül a jegyzőnek kötelessége mindaz, 
amit az ország közigazgatásának és kormány-
zásának terén a községekkel kapcsolatban ki-
gondolni és elképzelni lehet, amil a fejlődésé-
ben soha meg nem álló és egy percig sem szü-
netelő élet fölvetni  és produkálni kepes. 

Mindaddig tehát, amig az itt nagyjában érin 
tett óriási teendők egy ember vállán nyugsza-
nak, olyan lojális és enyhe fegyelmi  szabály-
zatot hozni és megalkotni nem lehet, mely 
alkalmas ne lenne arra, hogy annak alapján 
bármelyik jegyző a legkisebb rossz akarat, 
zaklatás, nagy üldözés esetén bármely pilla-
natban tönkretehető, egész existentiájából 
meg fosztható  ne lenne. A főihozottak  alapján 
kénytelenek vagyunk ismételni Nagyméltóságú 
Miniszter Ur, hogy fegyelmi  Ogyünköt csakis a 
munkaerőknek az irt módon való kellő sza-
porításával karöltve lehet a szükségnek meg-
felelően,  érdemlegesen és eredményesen ren-
dezni. 

Engedje meg Nagyméltóságú Miniszter Ur, 
hogy itt fegyelmi  ügyünkjjkérdésénél kitérjünk 
egy dologra, egy körülményre, amely körül-
mény a jegyzői karra nézve fegyelmi  ügyének 
rendezetlenségénél nemcsak sérelmesebb, ha-
nem veszedelmesebb is, és ez a körülmény 
nem más, mint a m. kir. pénzügy igazgatósá-

gok bírságolási joga. Annál kevésbé hagyhatjuk 
érintetlenül ezen kérdést, mert általános a 
panasz, feljajdulás  az egész vonalon és az 
ország egész területén, hogy a pénzügyigaz-
gatóság mindenütt szentül meg van győződve 
arról, bogy az ő kedvencz vesszőparipájának 
az 1883 évi XL.IV-ik törvényeiknek egyetlen 
egy célja az, hogy annak alapján a mindenféle 
kirótt biiságokkal a jegyzőt verejtékes muká-
jával becsületesen kiérdemelt silány fizetésé-
nek nagyrészétöf  megfoszthassa  s nem egy-
szer ily módon kivegye a jegyzőnek, éhező 
családjának és síró gyermekeinek szájából a 
utolsó betevő falatot 

Bocsáson meg Nagyméltóságod, de ezen 
hangot az említett hatóságok részéről jövő szám-
talanul sok jogtalan .bírságok okozta leg-
mélyebb elkeseredés adja ajkainkra. Reméljük 
szonban és bízunk a törvényhozás bölcsesé-
aében, hogy fegyelmi  ügyünk rendezésénél 
gtját és módját-logja találni annak, hogy a 
úénzügyigazgatóságok bírságolási túlságos elő-
pzeretetének a kellő határát megszabja. 

Most pedig következnék Nagyméltóságú 
Miniszter Ur, Kegyelmes urunk maga az élet, 
a megélhetés, a mindennapi kenyér kérdése, 
vagyis a jegyzők és segédjegyzők fizetésének 
rendezése. 

Az 1871 évi XVIII. t. cz. 67 §-a jegyzők 
fizetésének  miniummát 400 forint  vagyis 800 
koronába állapítja meg. Ez volt a minium az 
1904 évig. Az 1904. évi XL t. cz. ezen mini-
ummot a jegyzőknél 1600 kor. a segédjegy-
zőknél 1000 koronában állapítja meg. Most 
már képzelje el Nagyméltóságod, hogyan lehet 
egy családos embernek, mert a jegyzők 99 
százaléka hála Istennek családos ember, 1600 ko-
rona évi fizetésből  megélni akar, a midőn an-
nak 5—10 százalékát be kell fizetni  a nyug-
díj alapba s mivel óriási túlterheltsége miatt 
kötelességét éj-nap dolgozva sem képes rende-
sen és pontosan elvégezni, a nyugdíjjárulék 
lefizetése  után fönnmarad  90 százaléknak átlag 
20-30 sőt, nem ritkán 50—60 százalékát kü-
lönféle  bírságok címén az^adóhivatal által le-
vonatják felsőbb  hatóságok ugy, hogy az utóbbi 
években lábrakapott túlságos rendbirságo-
lási kedv következtében a jegyzők az 1600 
kor. fizetés  minimum mellett a legnagyobb rész-
ben és legfőbb  esetben nem kapják meg még 
az 1871 évi XVIII. t. cz. ben megállapított 800 
kor fizetés  minimumot sem. 

Ami ezen egész kétségbeejtő helyzetben némi 
vigaszúl szolgálhatna, ami a megélhetés sötét 
gondjai között némi enyhületet nyújthatna, az 
annyit emlegetett, annyira irigyelt és annyiszor 
és annyi kimélellenseggel fölhányt  mellékjö-
vedelem, annak az ideje fájdalom  már nagyon 
régen letűnt. A szórványosan elő forduló 
mellékes jövedelemre építeni, abban bizni a 
jegyzőnek ma már egyáltalán nem lehet s a 
magyar jegyzői kar anyagi helyzetének mér-
legelésénél es elbírálásánál a mellékes jövede-
delem komolyan gondolkozó es kellő tájéko-
zottsággal bíró ember előtt szóba sem jöhet. 
Marad a jegyzőnek a fizetése  s fizetésének  az 
a csekély hanyada, mihez a mindennemű le-
vonások után hozzá juthat és a szegény jegy-
ző nem csoda, ha közéi van a megörüléshez 
akkor a midőn azon kezd gondolkozni, hogy 
a meghagyott néhány koronával, melyből egész 
hónapon át családostól együtt meg kell dnie 
valamiihez kezdjen. Hol marad a családfentaitás, 
hol marad a gyermeknevelés kérdése. Oly 
kérdések, miknek foglalásába  csak azért nem 
megyünk bele, mert nem akarjuk anyagi hely-
zetünk sajnálatos voltát az ö teljes valóságá-
ban föltárni. 

És ilyen körülmények közt az egész társa-
dalom megkívánja és megköveteli atlól a jegy-
zőtől, hogy ne csak a község közigazgatása-
nak lelke és vezetője legyen, hanem a község 
társadalmi és kulturális eleiében is vezető irá-
nyító szerepet vigyen, hogy a mint azt az 
anyagi lehetőség mérlegelése nélkül annyi elő-
szeretettel emlegetik és egész határozattan meg-
követelik, hogy a kipusztult nemesi udvarházak 
által vitt társadalmi humánus és szocziális sze-
repkört teljesen betöltse. 

Szép és magasztos hivatás és annak betöl-
tése nem múlt és nem fog  múlni soha a ma-
gyar jegyzői kar szükkebblűségén, fölvilágoso-
datlan voltán és áldozatkészségtelenségén, s 
valabol e téren elégtelenségek fordulnak  elő, 
ott nem a jegyző egyénisége hanem, anyagi 
helyzetének és javadalmazásának silánysága a 
baj okozója. 

A társadalmi kötelezettségek a jegyzőkre 
nézvé ma már oly magasak, a követelmények 
oly erősek, hogy azoknak a jegyző nem egy-
szer állása és existentiája veszélyeztetésével is 
kénytelen eleget tenni. 

A szorossan vett hivatalos kötelesség és min-
dennapi megélhetés kérdésen fölül  álló, előbb 
vázolt kérdésektől eltekintve kénytelenek va-
gyunk itt, a mindennapi kenyér kérdésénél föl-
említeni Nagyméltóságú Minszter Ur, bogy 
egyetlen egy jelenség van, a miért az első te-
kintetre-felületes  elbírálás mellett a magyar jegy-
zői karnak pirulnia kellene és ez azon fájdal-
mas körülmény, hogy elég gyakori az eset, mi-
dőn hűtlen vagyon és pénzkezelés miatt jegy-
zők kerülnek összeütközésbe a büntetőtövé-
nyekkel. 

Mi azonban Isten s világ előtt emelt fővel 
bátran ikimeijak mondani, hogy ezen esetek 
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99 százalékában nem züllöttség, és nem az 
erkölcsi silányság, hanem a kikerülhetetlen 
kényszerűség az indító ok. Akkor, amidőn az 
a testileg, lelkileg agyoncsigázott, hidegtől 
didergő jegyző, jegyzői lakásnak csúfolt  omla-
dozó, gombás és egézségtelen házikójában az 
erejét fölülmúló  munkától balálra váltan, fele-
ségének a nélkülözéstől beesett halvány orcára 
s az eltitkolt néma fájdalomtól  kisajtolt, kön-
nyektől nedves szemebe nézve, az éhség mi 
ati siró ártatlan gyermekeinek hangját hallja, 
nem sokáig gondolkozhatik azon, hogy mifele 
uton és modon enyhítsen szenvedő családjá-
nak szivet repesztö helyzetén. Es azok a bí-
róságok, amelyek az ilyen jegyzővel szemben 
eleget lesznek a megsértett jogrendnek és anyagi 
igazságnak, azok ha csak egy ilyen jelenetnek 
tanúi lennenek, nem elítélnék az eléjük veze-
tett szerencsétlen, sokat szenvedett és már előre 
százszorta nagyobb bűnökért megbűnhődött 
alakot, hanem mint az élet egyik mártyrját az 
egész világgal rehabililállatnák. Havan a köz-
igazgatás, a pénzügyigazgatás és igazságszol-
gáltatás terén egyetlen testület, melynek a min-
dennapi megérthetésért folytatott  harcza jogo-
sult és indokolt, ugy minden esetre első sor-
ban a magyar jegyzői kar azon testület. 

A fenti  3 pont alatt kifejtettek  alapján 
a legnagyobb bizalommal kérjük Nagyméltó-
ságodat, kegyeskedjék a kOr, |közslgi és se-
gédjegyzők ügyét a köziglzgatás reformjának 
óriási kérdéséből kikapcsolva a {legközelebbi 
jövőben törvényhozásiig rendeztetni, mely est-
ben kérjük. 

1. Á kör, községi és segédjegyzők közjogi 
helyzetének rendezesét mindannyinak közigaz-
gatási tisztviselővé való nyilvánítását hatósági 
jogokkal való felruházását,  és a községi közi-
gazgatás élére való állítását. 

2. Fegyelmi ügyünknek a független  fegyel-
mi bíróságok létesítésével a véd és vád kép-
viselet alapján való szabályozását 

3. A szakképzett munkaerők szaporítását 
és pépig ugy, hogy a.) minden kör és községi 
jegyzöségben külön adóügyi jegyzői állás rend-
szeresítessék. 

b.) minden 2000—4000 lehet számláló jegy 
zőségekben legalább egy s. jegyzői és egy gya-
kornoki állás, ennél kepesebb jegyzőségekben 
legalább 2 segéd jegyzői és egy, vagy két 
gyakornoki állás szerveztessék. 

4. Mivel a jegyzők és segédjegyzőknek fi 
zetési osztályokba való beosztása csakis a köz-
igazgatás reformjának  megoldása után lenne 
keresztül vihető, kérjük addig is a jegyzők fi-
zetésének 1600 koronáról 24U0 koronára, a se-
gédjegyzők fizetésének  1000 koronáról 1600 
koronára való kiegészítését, a jegyzőknél 200— 
200 kor., a s. jegyzőknél 100—100 kor. ötöd 
éve korpótlékkal. 

Nagyméltóságú Miniszter Url 
Kegyelmes Urunk! Magyar ország jegyzői 

karának közjogi, fegyelmi  es anyagi helyzete, 
de főképp  magának a községi közigazgatás 
rendes és zavartalan menetének biztosítása, 
fölsorolt  kérésünk sürgős teljesítését már re-
gen szükségessé tették. 

Mi vártunk, türelemmel várunk és várnánk 
tovább is, bevárnók a közigazgatási reform  kér-
désének a megoldását, Iu ezen várakozás ugy 
ránk, mint a községi közigazgatásra nem a vég-
veszélyt jelentené. 

Ütött a 12-ik óra, a segítség, ha késik ké-
sőre fog  jönni s a magyar jegyzői kart letörve 
a községi közigazgatást alapjában megromolva 
fogja  találni. Bízunk Nagyméltóságodban, s 
bizunk a magas kormányban, hogy teljesen 
jogos és méltányos kérésünk sürgős teljesítése 
elül nem fog  elzárkózni. Bizalmunk annál erő-
sebb, mert a magyar jegyzői kar mindég kiérde-
melte a törvényhozás es a kormány jóindula-
tát. A törvényhozás és a politikai viszonyok 
alakulhalnak akárhogy, a kormányok változ-
hatnak bármily gyors egymásutánban, a ma-
gyar jegyzői kar mindég egy és ugyanaz ma-
rad és e jegyzőikarnak mindég és minden kö-
rülmények között első és legszentebb célja a 
magyar nemzet anyagi helyzetének és kultúrá-
jának előmozdítása érdekeben éjjel-nappal a 
legnagyobb-erőmegfeszitéssel  küzdeni. Hogy 
ezen magasztos hivatását betölthesse, hogy a 
magaelé tűzött szent célok érdekében sikerrel 
és eredményesen kűzdhessen tovább, az első 
sorban magának az államnak, tehát magának 
a kormánynak érdeke. 

Éppen ezért jogos és méltányos kérésünk-
nek soron kivűli elintézését remeive maradunk 
Nagyméltóságodnak. 

Csikvármegye kör, községi és segédjegyzői. 
Csíkszeredában, 1911. évi augusztus hó 22-én 
tartott rendes évi.közgyűléséböl alázatos szolgái. 

Péter  József Pálffy  András 
rgyl.  tlmölt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Bara Ignácz cslkszentta-

mási tanító eljegyezte özv. Ferenc* Jánosué 
leányát Reginát. 

— Ügyészségi megbiaott. Az igazaág-
űgyminiszter dr. Zakariáa Kristóf  a kézdivá-
sárhelyi ügyészséghez beosztott bírósági jog-
gyakornokot a kézdivásárhelyi Ügyészség ke-
rületében ügyészségi megbízottá rendeltekl. 

— Farkaijárás. Gylmesbükk község ha-
tárában a farkasok  annyira elszaporodtak, 
hogy éjnek idején nap-nap után megrohanták 
a jnh-aklokat és az állatok között nagy pusz-
títást vittek véghez. Jó ideig nem sikerült 
megakadályozni a kiéhezett ordasok pusztítá-
sait, mig végre a mult héten Török Péter 
bokros gyimesbükki lakos alaposan szétugrasz-
totta őket. Ugyanis éjjelenként lesbe állt és 
türelmesen várta a fenevadakat,  melyek nem-
sekáig várakoztatták. Egyszerre három jelent-
kezett, melyek közül egyiket megsebesítve, 
fejszével  verte agyon. Másnap az elmenekült 
két farkas  ismét háza körül ólálkodott, de 
vesztükre, mirt Török Péter már várta őket 
és egy sikerült lövéssel egyiket, egy gyö-
nyörű himfarkast  leterítette. Állítása szerint 
ez a farkas  egymaga 42 juhot falt  fel.  A 
harmadik farkas  elmenekült A leterített far-
kasok bőrét a szerencsés vadász bemutatta 
az alispáni hjvatalnál, hol a szokásos díjakat 
kifizettek  neki, mig a jó farkasbundáknak 
hamarosan gazdájuk akadt 

- A békást u t revideálaaa. Gyárfás 
Győző műszaki főtanácsos  Gyergyószentmik-
lo>>ra érkezett, ahol Köszeghy László mérnök-
kel, Welmann Géza tb. főszolgabíróval  és 
Király kultúrmérnökkel a nyár folyamán  telje-
sített és a közel jözóben teljesítendő munká-
latokat vizBgálta át Az iratok és tervek 
átvizsgálása a városházánál és a helyszínén 
történt. 

— Az illatok élettartama. Az élettartama 
B különböző állatfajoknál  igen különböző idő» 
teribil. Határozottan kifejezett  szabályszerűség eb-
ben a tekintetben úgyszólván csak igen nehezen 
állapitható meg. Általábau azonban felveszik 
biológiában, hogy az élet többnyire az ivadékrúl 
való gondoskodássál ér véget éa e tekintetben arra 
a végső konklúzióra jutottak, bogy rendszerint 
legtöbb áüatnál ez egybeesik a nemzőképesség 
megszűntével. A madarak közül a kisebb éneke-
sek és a galaniá körülbelül tiz évig, a kanári ma-
d 'r 12—15 évig, a pulyka 16 évig, a tyúk 
10—20 évig, a holló, a pHpagály fogságban  100 
évig, bőt azon tul is élhet. A hnttyuról mondják, 
bogy 300 évet is elér. Végül a veréb elél 20—30 
évig. Az emlős állatok életének időtartama a nü-
vésidő ötszörösére tehető. A lú életideje ötször & 
év 25 év; de élhet ötven évig ts, ha jól megy 
«lolga. A kisebb emlősök rövidebb életűek, a balak 
ellenben hosszabb életűek, például a csuka kétszáz 
évet is kibír. 

— A község köz területein összegyűlő 
vlfcek  továbbvezetése. Fölmerült esetből 
kifolyólag  elvi határozatban mondta ki a fóld-
mivelésügyi miniszter, hogy a község közte-
rületein összegyűlő vizek továbbvezetéséről 
való gondoskodás nem a szomszédos telek-
tulajdonosok, hanem a község közönségének 
a feladata. 

— Szabályzat a azódavizgyártasról. A 
hivatalos lap közli a belügyminiszternek a 
kereskedelmi miuisztcrrel egyetértóleg kiudott 
rendeletét, amely a közfogyasztásra  száut 
szódavíz gyártásáról eliirusitásáról és felügye-
letéről szol. A szabalyzat februar  elsó napján 
lép eletbe. 

— Műsoros estély. Folyó 1912. évi feb-
ruár hó 10-én (szombaton; a várdotfalvi  mű-
kedvelő társaság színpadi díszlete javára, az 
uj községháza nagytermében zártkörű kosaras 
táncmulatsággal egybekötött színielőadást tart. 
Helyárak: 1. hely 2 korona. 11. hely 1 korona 
60 fiii.  III. 1 korona. Állóhely 80 fill.  Kezdete 
este 8 órakor. Mely alkalommal színre kerül: 
A vöröshaju«, három felvonásos  népszínmű. 

— Csikbánkfalván  1912. évi január 20-án 
a gazdakör pénztára javára rendezett kosaras 
táncestélyen felűlfizettek:  lncze Domokos 6 
koronát, Csiki József  8 kor., Lengyel Géza, 
Puskás Lajos jegyző, Tóbi Ferenc 2—2 kor, 
Jarkó Ferenc, Józsa Sándor Nika Sándor Ta-
más Dániel Józsa Elekné, Ványolós István, 
Bálint Ferenc piaci, id. Péter József  Madár 
Péter, Lőrinc Mózes, Koronka Árpád, Keresz-
tes Imre Csedő László, Kabdebó Péter, Éltes 
Károly, Csutak András, Király István, Kovács 
Gábor 1—1 kor., Péter Gábor, Benedek Illés, 
Borók Ferenc 40—40 fillért,  Kánya Béniám 
30 fillért,  Vákár Lajos 3 kor. Összesen 39 
korona 50 fillért  Fogadják a nemesszivű ada-
kozók a kör hálás köszönetét 

— Kitüntetés,  Bodú Dénes cgikgzentmár-
tó ni lakost, ki híres vadász hírében áll, igen szép 
kitüntetés érte. A híres vadász eddig elejtett töb-
bek között 207 farkast  és 34 hiuzt Hivatalos 
felterjesztésre  most egy rendkívül azép ezüst ér-
met és 200 korona pénzbeli jutalmat kapott 

— Erdőeladások. F. é. 22-én Gyergyó-
alfalun  két erdőbirtokos fatömegére  tartottak 
versenytárgyalást A községi Iskolaalap erdő-
ségének 46.897 koronára becsült 13684 darab 
7624 m* fenyő  haszonfaját  öt ajánlkozó közül 
a Beszterce-Naszódi Faipar r. t vette meg 
67.500 koronáért A közsegnek Gyergyócsomó-
falva  határában levő erdőségének 60.000 
koronára becsült 14411 db. 8818 ma fenyó-
haazonflyát  Müller János Bzásirégen vette meg 
66.600 koronáért Kivflle  még öt ajánlatot 
adtak be. 

— • tanítók flsetéarendeséae.  Zlchi 
János gróf  Bürgós leiratban utasította a 
felügyelőséget,  hogy minden más munkát 
félretéve,  sürgősen terjesszek fel  a miniszte 
riumba az összes tanítókra vonatkozó adato-
kat A tanfelügyelőségeken  serényen folyik  a 
munka s legkésőbb február  l-ig minden vár-
megye tanlelügyelője beküldi a kivánt ada-
tokat 

— A kaszinó közgyűlésé. A csíksze-
redai Urikaszinó folyó  évi február  4-én dél-
után 4 órakor tartja 36-ik rendes közgyűlését 
a következő tárgysorozattal: 1. Az 1911. évi 
pénztári számadások. 2. Háznagy jelentése. 8. 
Az 1912. évi költségelőirányzat 4. Egy igaz-
gatósági tag választása. 6. Indítványok. 

— Halalozás. Kóródy Mihály csikszent-
miklósi plébános folyó  hó 27-éu életének 49-ik, 
papságának 24-ik evében Csikssentmiklóson 
szélhűdés következtében hirtelen elhunyt — 
Temetése folyó  hó 30-án a hívek, rokonok 
és elhunyt barátainak igen nagy részvéte 
mellett ment végbe. Haláláról gyászjelentést 
a felcsiki  kerületi papság adott ki. Elhunyt 
éveken keresztül volt a vármegye törvény-
hatóságának virilÍB tagja. Hitközségének buzgó 
és önfeláldozó  lelkipásztora volt, kl általános 
szeretetuek és tekintélynek örvendett. Elhunyt 

.Csiki Lapok"-nak hosszú idő óta szorgal-
mas munkatársa és tudósítója volt. 

— Viasgálobiró helyettes. Az igazság-
ügy-miniszter a csíkszeredai törvényszék terü-
letére vizsgálóbírói állandó helyettessé Gecző 
Béla törvényszéki bírót rendelte ki. 

— Katonák elszállásolása. Már rég óta 
foglalkoztutja  u közvéleményt a katonak el-
szallásolasa. A vidéki lakosságot majdnem 
állandóan zaklatják a katonák elszállásolásá-
val es a sok faradságért,  mely ezzel jár, 
szinte nevetsegesen kicsinyek a megtérítési 
összegek. Szabolcs vármegye törvényhatósága 
most azt kéri, hogy a többi törvényhatóság is 
intézzen feliratot  a honvédelmi miniszterhez a 
megtérítési, dijak felemelése  iránt 

— Keresd a nőt... Egy idegszanatórium 
gondnoka baraijai körülvezeti az intézetben s 
megmutatja annak berendezését és betegeit 
A kertben egy idősebb férfi  játszik egy ba-
bával. 

— Ez jámbor, csendes őrült; esküvő előtt 
elhagyta a menyasszonya, azóta búskomor. 

A pavillonbau egy düböngöt mutat, aki 
kényszerzubony ban fekszik  az ágyon. 

— Ez pedig elvette annak a másiknak a 
menyasszonyát es azóta dühöng. Gyógyítha-
tatlan... 
lapított határon túlmenő háromszázalékos pót-
adó kivetését megengedje. Megjegyzi még az 
indokolás, hogy az 1888. évi XV. t-c.-ben 
megállapított határon tulmenó pótadó kiveté-
sének a szóbau levő célra való megengedését 
már eddig ÍB több vármegye, igy Háromszék-, 
Udvarhely-, Csik-,  Brassó, Murostorda- és Be-
regmegye kérte eB várni lehet, bogy azt még 
több vármegye is kívánni fogja. 

— A borszéki fürdő  orvos sajtópöre. 
„A csiki havasokból" cim alatt, még 1909. év 
vegén (lábéi Jakab nagyváradi iskolaigazgató 
cikket irt, amelyben erősen támadta Aczél 
Béla dr. borszéki fúrdőorvost.  .Most az izga-
tás a főorvos  kezében van — irta a toubi 
közt — aki mesteri módon törekszik a fürdő 
tönkretételére. A rossz nyelvek sokat rebes-
getnek arról, hogy orvos által rendelt fürdők 
száma és ama percentek között, amelyeket a 
türdőorvoB élvez, bizonyos kauzális nexus 
van... Vegyék ki a kontárok kezéből a veze-
tést én ne bízzák olyan egyénekre, akik ma-
gukat öncélnak, a közönséget pedig erre való 
eszköznek tekintik*. Miután Borszék fürdó  a 
közbirtokosság tulajdona, Aczél dr. orvos pe-
dig az igazgatóság tagja, az a följelentés, 
amelyet Aczél Bela dr. Gábel Jaknb ellen be-
nyújtott, a nagyváradi esküdtbíróság elé ke-
rült. Az esküdtszék a lefolytatott  bizonyítás 
után vétkesnek mondta Gábel Jakabot a 
nyomtatvány uţjân elkövetett rágalmazásban, 
mire a bíróság 700 korona pénzbüntetésre és 
mintegy 6000 koronára rugó Ugyvégi és b 
ügyi költség fizetésére  ítélte, a Kúria most 
Vargha Ferénc dr. koronaügyéss és if).  Gotti 
ÁgoBton dr. védő felszólalása  után, a semmi-

panaszok elutasításával hozzájárult 
esküdtszék Ítéletéhez. 

— Angolorsţwg állatállománya. Az 
automobil már minden államban érezteti ha-
tását abban az Irányban, hogy az igavonó 
állatok Bzáma egyre fogy,  mert kiszorítja a 
gép. Az angol földmiveleaügyl  minisztérium 
most közli a szokásos évi kimutatását az an-
gol mezőgazdaság állapotáról. 1911. évi állat-
számlálás eredménye sserint Angliában egy 
és fél  millió darab, gazdasági célokra és 
160.000 fényűzési  és sportcélokra használt 
ló, 7 milló szarvasmarha, 26 is fél  millió juh 
és két éB fél  millió sertés van. A juhállomány 
kivételivel valamennyi állatnemnél csökkenés 
mutatkozik as előző évekkel szemben, habár 
Angolország mindent elkövet állattenyésztésé-
nek fejlesztésére. 

— Amikor a asókely spórol. Vidék 
eset ...Három sepsiszentgyörgyi székelyt be-
idéztek tanaként a brassói törvényszikhez. A 
góbék azonban sokallották az útiköltséget i s 
azon tanakodtak, bogy miképen lehetne vala-
mit megtakarítani. Sok fejtörés  után megálla-
podtak végre abban, hogy csak egy jegyet 
váltanak a majd kijátszók valahogy a vasuta-
sok ellenőrzését Kiválasztottak egy zsúfolt 
kocsit s mihelyt bementek, az, akinél a jegy 
volt, ébren maradt, mig a másik kettő mély 
alvást színlelt. A kalauz abban a hitben volt, 
bogy már régi utasok, nem kérte tőlük a je-
gyet, hanem hagyta tovább aludni őket. Igy 
az első próbán szerencsésen túlestek. Végre 
megérkeztek Brassóba és midőn a Jegy átaJá-
sára került a sor, a jeggyel biró azékely hir-
telen futásnak  eredt A jegyszedó vasutas 
természetesen utána iramodott és ezalatt a 
másik kettő elodalgott Mikor végre utolérte 
az atyafit,  ilyen párbeszéd fejlődött  ki kö-
zöttük : 

— Hol a jegy ? 
— Itt van, ni... 
— Hát miért futamodott  meg? 
— A doktor ur rendelte el. mert basznál 

az egészségemnek. 
— Hát nem vette észre, hogy utána fu-

tottam ? 
— Hát azt biz észrevettem, de azt hitem, 

bogy kigyelmed is ezzel kúrálja magát... 
— A gimnazista vőlegény. Marosvá-

sárhelyről írják az alábbi hirt Mintha az Iglói 
diákok bakfissziveket  dobogtató romantikája 
elovenedne fel  ahban a kis történetben, amely 
egyik marosvásárhelyi középiskolában játszó-
dott le 8 amely igen nagy zavarba hozta az 
illető iskola tanári karát Olyasvalami történt, 
ami nemhogy az iskolai annelesekben, de az 
operettekben is vajmi ritkán, talán sose for-
dul elő B a tantestületnek afelől  kellett volna 
dönteni, hogy ogy középiskolai tanuló léphet-e 
formális  eljegyzésre az iskolai szabályok meg-
sértése nélkül ? K. F. egyik helyi középis-
kola érettségi elétt álló növendéke, — egy 
teljésen árva, de igen jó módú du, aki külön-
ben 20 ik életévétől nincsen messze, azzal 
lepte meg tanárait és tauulótársait, hogy 
anuak rendje-módjaszerint eljegyezte magát egy 
helyi polgárcsalád egyetlen leányával. A szü-
lők egész komolyan vették a diákszerelmet s 
nem állítottak akadályt az ifjú  azon kívánsága 
elé, hogy leányukat eljegyezze. Sőt. Mai vi-
lágban a kérőket nem igen dobják ki. A ka-
rikagyűrűi diáknak azonban meggyűlt a baja 
tanáraival. Vólegenyi kötelékbe való lépés 
ellen ágyán nincsen ^paragrafus  az iskolai 
szabályukban, de a történtek után mégis alkal-
matlannak találták a giinnáz'sta vőlegényt az 
alinauiater látogatására s luiutáu a rendje-
módja szerint megtörtént nyilváno-i eljegyzé-
sen segíteni nem lehet, a fiúval  közölték, bogy 
tanulmányait magánúton folytassa  tovább. K 
F. kijelentette, bogy kilép az intézetből s igy 
a sajátságos és páratlan tanügyi affér  gor-
diusi-csomoja megoldást nyert, 

— A vármegyei tisztviselők nyug-
dija. Csikvármegye állandó zavarokkal küzdő 
nyugdíjintézetének szanálását jelenti az a tör-
vényjavaslat, melyet Lukács László pénzügy-
miniszter szombaton délelőtt a képviselőház-
ban a belügyminiszter nevében benyújtott az 
1888. évi XV. t-c. néhány rendelkezésének 
és az 1879. évi XXXVII, t-c. 5. §-ának mó-
dosításáról készített törvényjavaslatot A mi-
niszter a javaslat indokolásában elmondja, 
hogy a törvényjavaslat előerjesztésének fő-
célja, hogy a vármegyei tisztviselői nyugdíj-
intézetek szorult anyagi helyzetén köunyitet--
sék. Ez a cél az 1883. évi XV. t-c~ben 
megállapított maximumon tulmenó pótadó ki-
vetésének megengedésével érhető el. A vár-
megyei nyugdíjintézetek szorult anyagi hely-
zete főleg  onnét ered, hogy az 1904. évi X. 
t-c. érteimébén a vármegyei alkalmazottak 
fizetése  lényegesen emeltetvén, a nyugdíj- és 
ellátási igények, melyek kiszámításának alap-
jául a fizetés  nagysága szolgál, szintén lénye-
gesen emelkedett Egyes vármegyék nyugdíj-
intézetének szorult helyzetén a kormány időn-
kint, esetről-esete adott államsegélylyel köny-
nyitett, de a nyugdíjintézet létesítése a 
törvényhatóság feladatává  tétetvén, az állami* 
segítség rendszeressé nem válhatik. Mivel pe-
dig számos vármegye, melynek nyugdíjinté-
zete szorult anyagi helyzetben van, az igény-
bevehető maximális pótadót már kimerítette, 
mellőzhetetlennek mutatkozik, hogy a tör-
vényhozás a nyugdíjintézetek javára a megál--
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— Uj postaügynőlwég. A Csilc várroe-
" vében Kostelek telepen engedélyezett postai 
ü'-ynökség működését 1!>12. evi március 1-én 
megkezdi. Neveze t t ügynökség kézbesítő köre 
C-ügés Gyepecze. Koetelek és Pricsketö te-
lepre terjed ki: ellenőrzés és leszámolás te-
kintetében a szépvizi posta- es tavirda hiva-
talhoz tartozik és iorga'mat az ügynökség és 
a "zépvizi posta- és távírda hivatal között 
berendezendő. Iietenkiut harom-zor (vasárnap, 
kedden es pénteken) közlekedő gyalogkuldónc 
iarat k^eiiti. A szóban forgo  postai ügynök-
ség bai'lmva szóló levélpostai küldemény, 
Iiusin utalvány, továbbá csak a belföldre, 
Ailsziriaüa, Bosznia-Hercegovinába és Német-
„i-z-i-ba «óló péuzenlevelek éa csomagok 
i. iveidével és továbbításával, nem különben 
,,u«iatakurekpénztári betét és csekk be- és ki-
fizetések  közvetítésével, úgyszintén minden-
ii,.mti pu-tai küldemény kézbesítésével foglal 
ki./ih. A fentebb  eló nem sorolt országokba 

jienzesleveleket és csomagokat az ttgy-
nem vehet fel,  de azokat a feladó 

ve.-zelyere elfogadhatja  éB beküldheti az cl-
i,.imrzesse< és leszainoláaaal megbízott szép-
w.i posta- és távírda hivatalhoz. Minthogy a 
«állítást gyalogküldönc teljesíti, az UgynökBég 
j, elszállítandó portóköteles csomagokat dara 
l. 'iiként ă kg., a portómenteseket darabonkint 
;<) kg. súlyig veszi fel  és szállítja el. Az 5 

súlyt meghaladó, 10 kg. súlyig terjedő 
l>ortóköteles csomagokat az ügynökség csak 
feltételesen  veszi fel  és csak tikkor kötelén 
elszállítani, ha az egyes menetnél a csomagok 
összes súlya Iá kg.-ot nem halad meg. Az 
érkező csomagok darabonkint 10 kg. súlyig 
szállítanak -, tíz ennél sulyosahh csomagoknak 
a szépvizi posta- és távírda hivataltól való 
elliozataláról a cimzett köteles gondoskodni 

— Erdélyi kultnrkép. Azt mondják, 
hogy Magyarországon aránylag a szászok ál-
doznak legtöbbet kulturára. De amiut az 
alábbi eset bizonyítja, iskoláikat mégis csak a 
magyar lakosokkal akarják fentirtacni.  A kü-
küllómegyei Asszonylalváról érkezik a panasz, 
hogv ott a s7ász és román iskolában ínég 
tuindig tandijat szednek, de csak a in»gyurok-
tól. Egy magyar gyerek után a szász iskola 
12 korona tandijat követel egy évre, a román 
tanitó pedig minden órára 20 fillért. 

— A szivarozók figyelmébe.  A hiva-
talos lap közli, hogy a pénzügyminiszter uj 
és olcsó szivarral lepte meg a magyar do-
liányzóközönséget. A 90 milliméter hosBzu, 
kisebbfajta  szivar „Cigarellos" nevet visel éB 
20 darabonként kartoudohozokban e hónap 
22-én kerül forgalomba,  egyelőre csak Buda 

pesten, Pozsonyban, Zágrábban és Fiúméban. 
A szivar ára a fogyasztóknak  darabonkint 5 
hllér, húszas csomagodban 1 korona, ezerje 
oO kor., mig az árusok részére 1000 darab 
45 korona, Bzáz darab 4 kor. 50 fillér. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Harmes" Magyar Általános VáltóQzlet Rész-
vénytáraság, Budapest, heti jelentéle a túzidu-

forgalomrol  e* pénzpiaciról. 
Budapest, 1912. juiiuir 25. 

Lassan bár, de fokozatosau  mégis javulás 
mutatkozik a pénzpiacon és ezzel karöltve a 
tőzsde irányzata is szilárdabbá változott. Na-
gyobb hausse-mozgaloui ugyan oein fejlődött! 
ki, ami főleg  arra vezethető vissza, bogy a 
közönség es a spekuláció is a politikai hely-
zetre való tekintettel még némi tarlozkodáat 
mutat. Az alapirányzat azonban mind végig 
szilárd volt és babár a vezető értékeknél a 
forgalom  szűkebb keretek közt mozgott, a 
helyi értékek piacán egyes papírok iránt ua-
gyobb erdeklődés mutatkozott és ezeknél en-
nek megfelelően  a forgalom  is élénkebb volt. 

A vezető papírok közül ezúttal is magyar 
hitel ás Kimamurányi vasmű, mai napon a Ma 
gyar bank es átmenetileg a Magyar leszámí-
toló és pénzváltóbauk részvényekben volt elen-
kebb üzlet, az árfolyamok  azonban lényege-
sebb változást nem tüntetnek fel. 

A helyi értékek piucan nem volt egysé-
ges az irányzat. Keresetek voltak egyes kó-
széubánya erteket, miut Észak magyarországi, 
valamint Esztergom-szászvári kószeubáuyareaz 
venyuk is élénkebb erdeklódes tárgyat-kepez-
tek, mig a Magyar általanos köszéubauya rész-
vényéi e héteu inkább el voltak hanyagolva. 
Jól tartott árfolyamok  mellett kerüluek forga-
lomba a Nasici tanuingjári es Uauz-Dauusuie 
részvények és álnielileg a Budapesti állula-
nos, valamint Magyar villamossági részvények-
bon is elenkebb üzlet fejlődött  kt. A Magyar 
cukoripari reszvények nagyobb arhullamzasuak 
voltak aluvetve, de régül szilárdan zárulták 
es igen számottevő áremelkedést ertek el a 
Horváth cukuripari részvéuyek, kedvező oszta-
lék becslésekre. 

A helyi baukpapirok közül a „Mercur" vál-
tóüzleti részvények nagyobb te telekben vatta 
roltak es árolyamuk 300 fölé  emelkedett. Ag-
rárbank és Kereskedelmibank részvények jui-
lai-tolt évfolyamok  mellett kerülnek forga 
lomba. 

A sorjegypiac nem tüntet fel  lényeges 
változást. A konverzált jelzálogaosjegyek to-
vábbra is keresetet voltak, árfolyamuk  az előzú 
hét színvonalán mozgott. 

A „Színházi Ujság '-ból. 
A f.  tfi  ftlraár  2,3,4 CD lartuló Mikiit a mesél-

„Hit és haza". 
Schönlierr Károly, világhírű, tanulságos 

színmüve; tárgya a vallásvillongásokból 
merítve. Nem kell ám egy unalmas iskola-
drámára gondolni, mert a modem színmü-
vek egyik igazi kincse ez a 3 felvonásos 
szép darab. 

Rúili Kristóf  és családja boldogan él-
nek, dacára, a vallásháborúknak, amikor a 
szomszédokat a Mária lovagja, tüzzel-vassal 
gyikolja-

Dc amikor olt az ö szobájukban hal 
meg egyik szomszédjuk, egy asszony, akit 
a vad lovag kegyetlenül megvagdall kard-
jával ; felébred  benne a kálvinista vér és 
ellene szegül a vad lovagnak. 

Szándékában semmi sem ingatja meg, 
megy ö is a számkivetésbe. Csak amikor 
megtudja azt, hogy kis fiát,  Verebet nein 
viheti magával akkor érzi agyonsujtoltnak 
magát A szive vérzik, ahogy látja a kis 
szeleburdi fiu  készülődését, mert tudja, hogy 
ezl is elkeli hagynia. A menetnek indulnia 
kellene és ő búcsúzni készül feleségétől  és 
fiacskájától,  akiket itt kell hagynia. De a 
kis sasfejü  gyerek hallani sem akar az i 11-
honmaradásról, és á vad lovaggal is szembe 
száll és annak fenyítése  elől a vízbe veti 
magái, de fejét  egy malomkerék lapátja 
agyonsebzi, ekkor éli a hithű ember leg-
válságosabb óráit, neki megy a lovagnak 
és már-már megöli, amikor észbe kap és 
felveszi  halott kis liál a lalyigájára és még-
indul, uj hazát keresni, de Istenét nemta-
gadja meg. 

„A kis .gróf". 
Agárdi gróf  kissé még tapasztalatlan fiát 

szerelné Miss Dorottya amerikai milliomos 
nővel összeházasítani, azonban a nö nem 
találja még elég critinek a fiatal  grófot  a 
házasságra és ezért 6 hónapra szabadsá-
golja, hogy egy kissé megismerje a világot. 
Budapesten aztán megismerkedik Csillag 
Rózsi városligeti kis színésznővel és na-
gyon megtetszik a leány a Kis grófnak.  Ezt 
látván az apja, megalkuszik a kis színésznő 
fogadóit  mamájával, hogy 6 hónapra en-
gedjék a fiatatokai,  hogy éljék világukat. 
Rózsi és Laci olyan nagyon megszeretik 
egymást, liogy csaknem boldog házaséletet 
élnek Sorrettlóban, persze, azt Rózsi nem 
is sejtette, hogy ez a boldogság kiszabolt 

határidőre szól, amikor összetalálkozik Miss. 
Dorottyával, a Laci menyasszonyával. Ter-
mészetesen magánkívül van, mikor meg-
tudja, hogy Lacinak menyasszonya van és 
ekkor megjelenik a Kis gróf  apja és tudtára 
adja a leánynak, hogy tovább nem tarthat 
az idillié, a 6 hónap szabadság lejárt és 
Lacinak nősülni kell. itózsi most bosszúból, 
volt ripacs-direklorál, ki érte jöll Sorren-
lóba, hogy társulatához visszacsalja prima-
donnáját, arra használja föl,  hogy a Laci 
ugratására egy milliomos bankár képében 
tünteti föl,  es mint regi jó barátját mulatja 
be, akivel most folytaim  fogják  a régi jó 
barátságot. Laciban kitör a féltékenység  és 
kétségbeesetten kéri a leányt, deaz tovább 
folytatja  a játékot, míg Zápolya (a direktor) 
cinem mondja az igazai, hogy csak játék 
volt az egész, mert megtudta Rózsi, bogy 
Lacinak menyasszonya van. Most aztán a 
fiatalok  kibékülnek, de a papa előtt ugy 
tesznek, mintha már nem érdekelnék egy-
mást. Titokban megesküsznek, a Dorottya 
tudtával, aki a Rózsi javára lemondott La-
ciról és később ö engeszteli ki a papát is, 
hogy egyezzen bele a házasságba, és a 
vége az. hogy ő anyós lesz, mert ót veszi 
feleségül  a Laci papája, ki mire megtudja, 
hogy fia  már nos ember, még egy kis uno-
kával is megajándékozzák, ilt aztán szent 
a béke. 

„A pesti gyerek". 
Dalnoky N. L., egy szegedi, szerény 

asztalosmester, ezzel a müvével nagy hír-
nevet és vagyont szerzett. Müvét Berlinben 
is előfogják  adni. 

Az előjátékban megismerjük, a falusi 
ember gondolkozását és jó szivét, a talált 
gyermekek sorsát illetőleg. 

A többi részben pedig, azt vesszük 
észre,, hogy a falusi  pletyka milyen sze-
rencsétlenséget okozott, a szegény, becsü-
letes Barázda Lacinak, aki felnevelte  a sze-
gény kis Pesti gyereket, akit habár el is 
veti a gazdag Bódi Pali feleségül,  mégis 
vágyik a börtönben ártatlanul raboskodó 
Lacibácsija után, cs bánatjában addig ug-
rál és táncol a cigány muzsikája mellett, 
amíg meghasad a szive. 

Érdekesebbnél, érdekesebb igazi alföldi, 
paraszt típusokkal találkozunk, euben a ki-
tűnő nyelvezetű, eredeti, jóizű, énekes szép 
történetben. 

A rég kihalt, szép színműveknek, egészen 
modern, újítása ez a jól megirt remekmű. 

SZTOBODA JÓZSEF-FÉLE 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR-, RAJZ- és IRÓSZERKERESKEDÉS 

n n n CSÍKSZEREDÁBAN. n o n 
Elfogad mindennemű könyvnyomdai munkát, u.m.: 
Községi es irodai nyomtatványokat, gyásszjelen-
téseket, lakadalmi és báli meghívókat,  falra-
gaszokat, röpiratokat, eljegyzési kártyákat stb. 

KooyvkţrţskţdţSţi^bţQ Cizlţti köoy^k 
ţS kţpţS lapok oagy Vâlaszt^kbai). 
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401/1011. számhoz. Terveset. 

Faeladási hirdetmény. 
A esikmindszenti róm. kath. egyház, 

lelkész és kántor eladja Csikmindszent 
községházánál 1912. evi február  hó 
19-én délelőtt 9 órakor 
nyilvános szó- és zárt írásbeli 

Szám: 6935-911. tikv. 

Tégzea. 

»-3 

Csikmenaság község közhelyeinek arányo-
sítása tárgyában bemutatott munkálatok a 
részleges bevezetésre vonatkozólag megvizs 
((áltatván azok helyeseknek tnláltattak, minél-

Órakor kezdődő fogva  a 24366-893. BZ. illetve 6400-904. I. 
á rve ré - ' M - rendeletek értelmében kibocsáttatik a ko-

sén a tulajdonát képező és Csikmind-
szent község határában fekvő  „Szőr-
havas nevil erdejében 38912—1911. P. 
M. számú rendelettel szólaló kihaszná-
lásra engedélyezett területen a keres-
kedelmi célra alkalmas és törzsenként 
kibélyegzelt luc- és erdei fenyőfa  ál-
lományát. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti felvétel  alapján a követ 
kezónek van becsülve. 

a) A róm. kath. egyház 5.94 k. hold-
nyi erdejében 1109 darab átlag 24 cm. 
alsó (mellmagassági) átmérőjű élő luc-
fenyöfa  í's 545 darab száraz és per-
zselt lucfenyöfa,  oiely együttvéve mint-
egy 326 m* baszonfát  tartalmaz 

b) A róm. katli. lelkész 17.46 k. 
holdnyi erdejében 3854 darab átlag 23 
cm. alsó (mellmagassági) átméröjtl éló 
lucfeuyöfa  és 139 darab élö erdei le-
uyöfa,  mely faállomány  egylltvéve miut 
egy 921 m' haszonfát  tartalmaz. 

c) A róm. kath. kántor 7.38 k hold-
nyi erdejében 2546 darab élö és 33 da-
rab száraz és széldöntött, átlag 21 cm. 
alsó (oielmagassági) átmérőjű lucfenyöfa, 
mely egylltvéve miutegy 516 m' haszon 
fut  tartalmaz. 

Az a) c) alatt felsorolt  erdóbirtokok 
egymással közvetlenül szomszédosok. 

Ezen erdők az országúttól 4.5, és a 
legközelebbi vasúti állomástól 10.4 kiló-
tneiernyire feküsznek. 

Kihasználási időtartam egy év. 
Kikiáltási ár a róm. kath. egyház 

erdejénél 1970 korona, a lelkész erde-
jénél f>640  korona, a kántor erdejenél 
pedig 2968 korona. Ajánlatok az egyes 
erdórészek faállományára  külön is te-
hetők. 

Bánatpénz a kikiáltási árnak lega-
lább 10 százaléka. 

Árverési és szerződési feltételektől 
eltérő vagy későn érkező és utóajánla-
tok nem fogadtatnak  el. 

Eladás becsáron alól uetn törtéilik. 
Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli ár-

verés megkezdése előtt az árverési bi-
zottság elnökéhez (róm. kath. lelkész-
hez) nyújtandók be s ezekben poutosau 
megjelölendő, hogy az ajánlat rneiy er-
dórészre, mekkora összegei tétetik : va-
lamint az is, hogy ajánlatiévá az árve-
rcsi és szerződési felteteleket  ismeri és 
azoknuk magát aláveti. írásbeli aján-
latok bélyeggel és megfelelő  bánatpénz-
zel ellátandók. 

Az árverési és szerzúdési feltételek 
a csikinindszenti róm. kath. lelkészi hi-
vatalnál és a csíkszeredai m. kir. járási 
erdógoodnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Csikuiindszejt, 1911. docember 30. 
Az erdőbirtokos uevébeti: 

i-2 Kádár József, 
plébános. 

Jelen szervezetet az 1898. évi XIX. 
t. c. 11. § a f.)  pomjii értelmiben álli-
tottam össze. 

Csíkszereda, 1911. december 7 én. 
Láttam : 

vetkező. 
II. 

Hirdetmény. 

Bodor Gydla s. k., 
m. kir. crdötauácsos. 

Bartha Sándor s k., 
in. kir. erdöinérnOk. 

E l s t d - ó l s O e é i s . 
Karezfalván  a vasút állomással szem 
ben a mai korszaknak megfelelő  bárom 

szoba, egy konyha és pince 
berendezéssel, úgyszintén az ott lévő 
gazdasági épületekkel és mint-
egy 250 D-öl k e r t t e l e l a d ó , 
értekezni lehet Qidró Félix tulajdo-

nosnál, Karcafalva.  3—« 

Csikmenaság község telekkönyve birtok-
szabáhozás következtében átalakított és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve a 
melyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, 
és az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 
1892. évi XXIX. t.-cikkben szabályozott eljá-
rás a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyes-
bítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.  Az 
azzal a felhívással  tétetik közzé ; 

1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. 
t.-e. 16. é» 17. §8-ai alapián ideértve e §-ok 
nak az 1889. XXXVIII. t-c. 5. és 6. §-aiban 
és az 1891. XVI. t.-c. 15. §-a pontjában fog-
lalt kiegészítéseit és valamint az 1889. 
XXXVIII. t.-c 74. a) és az 1891. XVI. t.-c. 
15. § b.) pontja alapján eszközölt bejegyzé-
sek vagy nz 1886. XXIX. L-e. 22. §-a alap-
ján történt törlések érvénytelenségét kimu-
tathatják, e végből törlési keresetüket 6 hó-
nap alatt vagyis az 1912. évi julius 15-ig be-
zárólag a tlkvi hatósághoz Dyujtsák be, mert 
az ezen meg nem bosszabith-itó záros határ-
idő eltelte után indított törlési kereset annak 
a harmadik személynek aki időközben nyil-
vánkönyvi jogot szerzett hátrányára nem szol-
gálhat ; 

2. hogy mindazok akik az 1886. XXII. t.-c. 
16. és 18. §-ainak eseteiben ide értve az 
utóbbi § nak az 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. 
§-aiban foglalt  kiegészítésért és a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kivannak írásban ellen 
mondásukat 6 hónap alatt vagyis 1912. julius 
15-ig bezárólag a tlkvi hatósághoz nyújtsák, 
mert ezen meg nem hosszabilható záros ha-
táridő letelte utáu ellentmondásuk többé 
ligyelembe vétetni nem fog; 

3. bogy mindazok, akik a tlkvi átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által nemkülön-
ben azok ukik az 1. es 2. pontban körlllirt 
eseteken kivlil az 1892. XXII. tervszerinti el-
járás és az ennek folyanáu  történt bejégyzé-
sek által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik ideértve azo-
kat i« akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII. t.-c. 16. §-a alapjáu történt bejegy-
zését sérelmesnek találják e tekintetben fel-
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a tlkvi 
hatósághoz 6 hónap Matt vagyis 1912. julius 
15-ig bezárólag nyújtsák be, mert ezen ineg-
nein hosszabbítható záros határidő elmulta 
után az átalakításhoz közbejött téves beveze-
tésből származó bármineinli igényeket jóhi-
szemű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik az említett bejegyzésüket 
esetleg csak a törvény rendes utján és csak 
nz időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek  akik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak át, hogy a mennyiben azokhoz egy-
szersmind egyszerii másolatokat is csatoltak 
vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak az ere-
detieket a tlkvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Csikszcntmárton, 1911. december 3l-én. 

A kiadvány hiteléül: 
Berze Árpad s. k., Kovács Antal, 

kir. aljárásbiró. kir. llkvezetfi. 

3—912. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
A kilyénfalvi  közbirtokosság eladja 

Kilyénfalván  a községházánál 1912. é v i 
február  hó 26-án délelőtt 10 óra 
k o r kezdődő nyilvános szó- és Írásbeli 
árverésen a tulajdonát képező és Ki-
lyénfalva  község határában fekvő  Be-
nedek Ferenez és András Elek utja 
között levő 12577/1910. P. M. sz. ren 
delettel kihasználásra és legelővé való 
átalakításra engedélyezett erdejének 
e'adó fáját. 

Az áruba bocsátott fa  álló lucfenyő, 
mellmagasságban kéreggel együtt 10—84 
cm. átl. 25 cm. átmérőjűnek 105030 
darabnak és körülbelül 54140 köbmé-
ter nettó baszonfát  tartalmazónak van 
becsülve. 

A vágásterület mintegy 238 4 kh. 
kiterjedésű, a legközelebbi vasúti állo-
mástól 9 kmnyire fekszik. 

Kihasználási időtartam 6 év. 
Kikiáltási ár 381582 korona, amelyén 

alul ajáulatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

10 százaléka. 
Az erdőbirtokos alulírott képviselő-

jénél hivatalos órák alatt megtekint-
hető árverési és szerződési feltételektől 
eltérő, vagy későn érkező ajánlatok és 
utóajáulalok nem fogadtatnak  el. 

Az eludás tárgyát képező vágás te-
rület kitakaritási költsége nem vevőt 
fogja  terhelni. 

Kilyénfaiva,  1912. január 27-én. 
Az erdőbirtokos nevében: 

Bicsak József, 
kOzb. elnök. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem Csikvármegye 

nagyérdemű közönségét, hogy Vécsey 
Gábor úrral mindennemű közösséget 
megszakítottam, ezután csakis a magam 
neveni alatt folytatom  iparomat. Kérve 
a nagyérdemd közönség becses párt-
fogását  és jó indulatát. 

Csikszereda, 1912. január lió 28-án. 
Tisztelettel: 

Rudics István, 
képesített kámlveBniester, 
mint építkezési v&llalkozó. 

DR. NANKÓ D0M0K0SNÉ 
zongora-raktára 

Brassó, Kolostor-utca 28. szám. 
Ajánlja k ü l ö n f é l e  gyártmányú 

zongoráit és pianinéit 
dus választékban a legolcsóbb árakon. 
Zongorákat és planlnikat bérbe ad. 

2-3 
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Vegcés. 
Kászonfeltíz,  Kászonaltiz községek köz-

ségek közhelyeinek arányosításai tárgyában 
bemutatott munkálatok a végleges bevezetésre 
vonatkozólag megvizsgáltatván, azok helyesek-
nek találtattak, minélfogva  a 24360-893. I. 
M. számú rendelet, valamint az 1886. évi 
XXIX. t.-c. 1. és 2-ik bekezdése értelmében 
kibocsáttatik a következő : 

Hirdetmény. 
Kászonfeltíz,  Kászonaltiz községek telek-

könyvei birtokszabályozás következtében át-
alakitatlak. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé, .hogy 
mindazok, akik a telekkönyvek átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, ennek fo-
lyamán történt bejegyzésen által előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve 
vélik — e tekintetben felszólalásukat  tartal-
mazó kérvényeiket a telekkönyvi hatósághoz 
hat hónap alatt, vagyis 1912. év julius hó 
15-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
elmulta után az alakításkor közbenjött téves 
bevezetésekből származó bárminemű igényeket 
jóhiszemű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik, az emiitett bejegyzése-
ket pedig csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a hitelesítő-bizottságnak eredeti okiratot ad-
tak át, hogy amennyiben ezekhez egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyujtanak, az ered tieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik." 

Csikszentmárton, 1911. évi december hó 
31-én 

A kiadmány hiteléül 
Berze Árpád s. k., Kovács Antal s. k., 

kir. aljárásMró. kir. telekkftuyvvezetű. 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 
- Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

65,100,160,300 és 620 liter Űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt 

Hordozható pálinkafőző 
Üstök 

100—400 liter űrtartalom. — Az n j 
saeszadótörvény előírásai szerint. 

Angol marha- és lényiró-
gépek és ollók. 

Sz 16-1912. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc 102. §-a értelmében -z nne1 közhirré 
teszi, bogy a csikszentmártoni „ír. járásbíróság-
nak 1909. évi V. 360. számú végzése következté-
ben dr. Nagy Jenő ügyvéd által képviselt Kéz-
divásárhelyi takarékpénztár javára ellen 657 
korona s jár. erejéig 1910. évi decem-
ber hó 16-án foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján le- és felülfoglalt  és 650 ko-
ronára becsült következő ingóságok, úgymint: 
házibutorok nyilvános árverésen eladatuak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1911. V. 196/5. sz. végzése folytán 
217 K. 73 tillér tőkekövetelés ós bíróilag már 
megállapított költségek erejéig, Kászonaltiz 
községben végrehajtást szenvedő lakásán leendő 
megtartására 1912. február  7-ik napjának 
délelőtti 9 órá ja határidőül k i t ü z e t i k 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, BzükBég esetén becsáron alul ÍB el-
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1831. évi LX. tc. 120. g-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csiksztmárton, 1912. évi január hó 
26-lk napján. Ambrus Lajos, 

kir. bü".végrehajtó. 

KÜLÖNLEGESSÉGEK 
szőnyegekben, függönyökben,  Li-
nóleumban. Nagy választék: női és 
férfi  fehérneműben  és divatáruban 

B r a s s ó , Búzasör 9. szám. 
Olcsó árak! Szolid kiszolgálási 

e-10 
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LeLíntányosabt) bevásárlási forrás  | 
úgymint: hajtápokban, manUkör- » 
készletekben, zsebkésekben, pénz- o 
erszényekben és mindennemű 9 
kolönlegeségekben, valódi YES o 
porcellán púder, Dlanna sosbor- O 
szesz és Nestlé-féle  gyermek o 

tápllszt, főlerakata 

FEKETE VILMOS 
Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 

14-

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és Apaífy-ulcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cim: Schier Ferenez kir. mérnöknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. 5— 

F " * EGY T A H o i ? ' 
ki két-négy középiskolát 

végzett, felvétetik  a 

Szvoboda és Székely 
nfii-  és férfi-divat  áruházában, 
C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

H1RDETESEK 
olcsó árszámltás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 



5. szám. C S Í K I L A P O K 7-ik oldal. 

I 
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BOR! BOR! BOR! 
Tisztán kezelt kfikQllómenti  borok kaphatók 

Qzv. Karda Lajosné borpincéjében, Csíkszeredában. 
(A m. kir. Törvényház mellett). 

Asztali l e á n y k a és r i z l i n g b o r o k literenkint 76 fillértől  kezdve. 
50 literen felöli  vételnél rendkívüli olcsó árak. Csakis kilküllömentl borok. 

Kitűnő likörök és tea rumok. 6—10 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! I 

Rnlocph FPÍÍTUOO kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
DVlPatU r i l g J P J kötött arait, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban. milieu, lutó, divátipárua 

és gobelin képek. 
Nagy raktár mindenhemii kezdett, kész kézimunkák és kézimuuka szövetek, sely-

mek, gyapjú és gyapott Ibnulakhan. 
Dus valaszték férfi,  női és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet, mintákkal készségesen szolgál. 12—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan Eszközöltetnek. 

9 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miazei int n Rákóczi-utca 23. szám ajattl saját házamban levö 
NYERGES fiS  KÁRPITOS Ü Z L E T E M Ii EN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olesú árak uielletc pontostul elké-
szíteni. ítaktáron tartok a iuai kornak megtelelő, mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS D1VÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
á rban , mint bármely nagyold» városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is. hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szives ügyeimét felhívom  azon körülményre, hogy 
a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák juvitását elvállalom. 
Alagainot a mélyeu tisztelt k'izöuség jóiudiilulutu pártfogásába  ajánlva. 

maradtam kiváló tisztelettel: 25—26 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

© 

© 

1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgyközönség szives tudomására hozni, hogy a mnmzelem 
P á r l s b a n van tanulmány utnn, a honnan február  hó dSCjén jön vissza. 

S Z E Z O N S Z E R Ü ÚJDONSÁGOK 
március hó elején már raktáron lesznek. Színházi sáli ujdonságok már megérkeztek. 

A t. hölgyközönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

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

24—52 
Vidéki megrendelések gyoraan éa pontoaan eszközöltetnek. 

/nvm TT> »nvm itv/itv ,-irvM vTT» /IN/TI>/itvnviM/it>ţ/nv <nv Ttyrtv /rt» >irv -tiv <nv/n» /m/m 

Szám 1133-1911. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. te. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 58/2. számú végzése következ-
tében dr. Tnuber József  ügyvéd által képviselt 
Uajzágó Gergely csíkszeredai lakos javára 
ltiO koroua s jár. erejéig 1910. évi február  hó 
5-én fogauatositott  kielégítési végrehajtó utján 
le- és felülfoglalt  és 7(K) koronára becsült 
következő ingóságok, u. m. marhák és juhok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  114 korona 
10 fillér  tőkekövetelés '/V'.o váltódij és eddig 
összese 75 korona 00 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig, Antal János 
(nótárius) gyimesközéploki lakos lakásán leendő 
megtartására 1912. február  6-ik napjának d. 
u. 1 óraja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
száudékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tc. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén beesáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi január hó 
17. napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

04. 05-1911. vgrh. sz. 
ÁRVKKÉSI HIKDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíró-
ságnak 1908 évi V. Sp. 658 és 1910. Sp. 
720 számú végzésé következtében .dr. Nagy 
Jenő ügyvéd által képviselt Kovács (iyírgyné 
szül. Kelemen Terézia kozmási lakós javára 
14. 00 és 80 korona s jár. erejéig 1911. évi 
december hó 2Ü-án  foganatosított  kielegitési 
végrehajtás utján le- és 1912. január 3-án 
foganatosított  végrehajtás alkalmával fellil-
foglalt  és 2000 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m : egy motor cséplőgép teljes 
felszereléssel  felerészben  nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1910-ik évi V. 420 és 1911. V. 516 
számú végzése folytán  Kozmásközségben vég-
rehajtást szenvedő lakásán vagy esetleg Péli 
József  lakásán 1912. 3VÍ február  ltl-ik nap-
jának d. u. 2 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. 
íjai érteiméber. készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet Ígérőnek, szükség esetéa becsáron alul 
is el fegnak  adatni. 

Atnennnyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton, 1912. évi január hó 
30-ik nnpjáu. 

Ambrus Lajos, 
kir. bir. végrehajtó. 

I 

PESZKA, PALLÓ, LÉC, 6YALULT PAPLÓ PESZKA ÉS GERENDA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

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

állandóan kapható: 

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 
TELEFON 19. 

Szvoboda és Székely női- és férfi-divatáru raktár a, C&ikszereda. 
' r ó t é r , e a r o l c ü z l e t . 

ERTESITES. 
Van szerencsénk nagybecsű vásárló közönség szives tudomására juttatni, hogy Székely 
Ödön ur női- és lerlidivaláru kereskedését társas üzleté alakítottuk át, mely üzletet 

Szvoboda és Székely cég alatt fogjuk  tovább vezetni. 
líaklánitikon Ü5.UOO korona értékű téli áru vau összelialmozva. s tekintettel n téli saíson 
rövidségére, az üzletünkben levö minden női- és férfi  divutárucikkeket nem leszállított árban 
mint azt legtöbbször hirdetik és teszik mások, hanem minden költség felszániittása  nélkül 
vételáron árusítunk el 40 százalékkal olcsóbban mint bárhol. 
Mimién takarékos vevőnek a jeleu nehéz megélhetési viszonyok mellett jól felfogott  érdeke, 
hogy évtizedeken át nlig akad ily kedvező, süt szerencsésnek mondható vételei kedvez-
ményt felhasználni,  s meggyőződést szerezni az igaz állításainkról, mérlegelve a mélyen 
leszállított és saját ár közötti óriási nagy különbséget. — Nnj;y tekintettel leszünk arra, 
liogv mind elsőrendű cégeinktől készpénzes bevásárlásokat eszközlünk, módot nyújtunk 
a Csikszereda és vidéke nagybecsű vásárló közönségének arra. hogy minden saísoura a 
mai kor igényeinek meglelelü minden ujabb és divatosabb árucikuél Üzletünkben meg-
találja szükségletét. Jelen árkedvezménnyel n tavaszi saisonig állunk rendelkezésre, a 
tavaszi snisoura pedig személyesen vásárolt ízléses bámulatba ejtő uj divatcikkekkel lépünk 
az umngy is nagy divutnnk hódoló városunk és vidéke közönségének elébe s meggyő-
ződve vagyunk arról, Jiogy saját vevőink lógják szolid és megbízható üzletünket egy-

másnak nagy dicsérettel ajánlaui. 
A I :\ z.'ttoí! í t o l o t t ü l 

SZ-VOTOOCLSL é s S z é l c e l ^ . 

E l a d ó e g y tel jesen felszerelt 
Magnesium világítási berendezés 
csőhálózattal, 5 taszterrel és 2 álló 
asztaU lámpával. Cim a kiadóbi vatal ba. 

2 - 3 

Modern kutépités. 
t"., kotak építését cementgyürük-

el, sülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kntak lennebb sülyesz-
teset ju tányos áron elváüalom. 

Nagymihály Sándor, 36— 
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

A hygienii'.us i 

Csak a 
• »# 

minőség 
Tévén lett 

világhírű 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

Palmakaucsukl 
ágybetét 

minÖség< 
M M elsőrangú 

VIP0R ÉS TÁRSA (SÓZFÜRÉSZE CSIKSZENTSItyON 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m.: 

PESZKA, LÉC, PALLÓ és ÉPÜLETFÁBAN 
miDdenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n d ó a n , i s a p b a t ó . 15-52 

Minden szombaton bérvágásoka t elfogadnak. 



6-ik oldal. C S I K I L A P O K 4. mám. 

GÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UTCA 2L SZÁM-
Elvállal ugy épület- mint bútorasztalos munkákat bármily kivánt kivitel-
bon. — Síját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely liáz ablakait 
IIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIillllllllllHIIIMIIIIIIIIimilll 10 llup alatt elkészíti. IIIMHIIIMIIIIHIIIIIIIMIIMIIHIIIMH IIIHIMIIIIIIIII20—52 

Elvállal különösen épület munkákat szakszerű gépei által kidolgozni az 
asztalos mester urakuak mérsékelt munkadíj ellenében és a megmunkáló 
iiiiiiMimmmiiiMiimiiiiiiimiiimiiiiiiii anyagot el- és visszaszállítja, iiiiimiiiiMimimimininiiMmiimmiiiiii 

r r Inga-, rali-, ébresztő- éa uebórák állandóan nagy raktáron. 

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

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

bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: 

BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csikszereda, Kossuth L-utca. 
26-52 

3 
Óraláncok, gyürük, fülbevalók,  szemüvegek ói hömórök állandóan kaphatók! 
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HALLÓ! 
Épitési anyagraktár, vasbeton, miikö- és cementárugyár. 

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

Állandó nagy raktárom van: 
Mesz darabos és oltott. Portland-csment friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz stnka-
lur és szobrász. Nad fűzve  staknlurokra és egyéb Iák eltakarására. ValAdi aszfalt 
fedéllemsz  töhliféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elsiigetelfi  lemez és kauc-uk-aszMt nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carkoliueum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnvü és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tűzálló 

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

CEMENTÁRU-GYÁR. 
Kutkarikák betonból -80-100, 120, 1-őO-'i OO-3 00 és +00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
fele  színben, betoucsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- es mdkölépcsök, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itatő- é( etetivaluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, külöuösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkövek.  Mindi'iiuemii beton- és cementi|iar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani elsdasoknál megfeleld  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával es rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csikszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szives támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor építész, Csikszereda. 

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 N E R - S Ö R T I 6 Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fflszer-  és csemegekereskedésekben. 

FáxalEtár OfflllET7-ájme£rya  r&sz&re: 
Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponkén t friss  c s apo l á s — 

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

(151 2 -52 

» 6 6 
SL 2 0 . s z á z a d . T r a . x x ö g ; é p e . 
Csakis cégünk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján 

vásároljunk. ; 

Singer Co. varrógép részvénytársaság, Sepsiszentgyörgy. 
Csíkszeredában értekezhetni lehet a megbízottal, Kossuth Lajos-u. 13. sz. a. 

Eir i fehérnemaiflmésliex  valA nlasilisl tartalmúi) Itat bárkinek ingyen kiadatik. 
13-24 

<U< <11< U< Vl[< Vll< VU< Vll< VllxU< Vll< Vu< <ll< ^ fflffiflffl  HE! 
Uj bútor , varrógép- es kerékpár-nagyraktár! 

a-i-" " ^ EB Nffl  a I 
ELSŐ MAGYAR VIl.LAMOSERŐRE BERENDEZETT HANOSZERQYAR. 

STOWASSER JÁNOS 
cs. HS kir. udvari szállító, színházak, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató es a liaugfiikozó  gerenda feltalálója  Budapest, II.. Lânchid-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. 

Ajáiil.iit H siiját gvúiHlmti készült liuros, vonós, íuvq és (ltu 
liuhí:̂ /.ci-«'il és ii/nk IIIkiiLrénzoit, l̂ uiiiUi-/.tu húrokat. 

Hegedűk 3. 4 5. A loiinttúl feljebb  « l,.|ciot.l> Mszerclós 
szerint. — Tárogató rii/inItiIkiI. uicziist billentyűvel és is-
kolával 30 forint.'iil  li lj. l.l.. — Harmonkük legjobb clpus*. 
t it Imiül Imi luin̂ olikul 2.50, 3. 4. 5 Intól leljebli. Kalönli-
ce*si-ir ui'i'lliuimu liunţ;vi'rsi.|iv liiirinoulkák, naját minták. 
STOWASSER a hangfokoao  gerenda feltalalója,  mely 
áltul lii'irinilv lir-,.,lu vupy gordonka jolili, enW'bli ós lá-
cvulili liiuiuol iiy.-i il.i/.toi siker) lii-̂ cillilif  javításául 4 írt 
Harmónium vifiitliirii  legjobb gyártmány G5 Intól fcljcbli. 
Javítások nz ii--<es hangszereken kii 1 ii1111'L'i'" H/iiks/.eril 
pontosságul. jutányos áron. — Zenekarok teljes falasé-
reiese eliuiviis feltételek  mi'lIrtI, jutányos árban, elismert 
kilüuií minőség. — A legtöbb katonai zenekar szul 1 iluju. 

Magyarország legnagyobb vonós ós. fiivófl  hangaaerek gyára általánosan a legszolidabb kisz.nl. I 7 — hálásról elismrrve. — Arjegyatk kívánatra ingyen éa bérmentve. —20 

P|-+£iQÍtÁQ I Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagy-
t l l C o l l C o I érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 
Csikszeredaban a Kossuth Lajos-utca 9. szam (Lakács Juliska 
bérpalota) helyiBegeben egy teljesen u j modernül Derendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitot tam, hol raktáron tartom a legkényesebb igényeknek meg-
leleló összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon-, ebéillo-
és hálószoba berendezések, valamiut vas- és rézbuiorok a legjobb gyárt-
mányú, hajlított és bőrszékek és saját gyártmányú töltött székek, inudcrn 
ebedló díványok, valódi lószőr- és afrik  madracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok 6—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az össze9 
legjobb es legmegbízhatóbb gyártmányokat mindeuféle  szabó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és 
central bobbin varrógépek díszes kivitelben is, a legjutáuyosabb árak 
melleit, kedvező fizetési  feltételekkel  is uz eredeti árban számítom, min-
den árlelemelés nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
párakhoz mindenfele  alkatrészeket, lavitasokat jutányos árért eszközlök. 
Klvállalok továbbá mindeuieie kárpitos és bútorasztalos, valamint mindeu 
e szakmába vágó munkálatok jutányos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azou 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 J </> . 
Aokermann Ignatz asztalos, kárpi tos és díszítő, Csikszereda. I 

Főraktár Oyergyószentmlklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. I 
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Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

majdnem határtalan tartósságu, Igen kőnnyfi  fődőanyag,  olcsó áron kapható 

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 . Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 




