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(£'./ Al elmúlt het politikai esemé-
nyei gvors egvm.isut.iiiban ismét válságba 
juttatták az országot. Álmélkodva kell 
megállaiumk a korinjnybukás ténye előtt, 
iiicfv  -M «-•diliiii<-,rLiól sokban eltér és csak 
lényegében egyezik azokkal. 

Magyarors.'.igon szokva vagyunk a 
politikai válságokhoz, hisz országunk 
( i;ész története a válságok láncolata. — 
[iclsü megerősödésünket és fejlődésünket 
mindig a belviszályok, a válságok tartóz-
tatták fel  s bár állami létünket nem tud-
lak megsemmisíteni, legfőbb  okai voltak 
annak, hogy önállóságunk korlátok közé 
szoríttatott. 

Kilenc hónapig sínylődött az ország 
az obstukció posványában. A parlament 
egy kis töredéke, a Justh-párt technikai 
okslrukdót rendezett a katonai javaslatok 
ellen, melyet a házszabályok megfelelő 
rendelkezéseinek hiányában tétlenül né-
zett a kormány és parlamenti többség. 
Megakadt a képviselőház munkája, mert 
a Justh-párt a katonai javaslatok levételét 
és az általános, egyenlő, titkos és köz-
ségenként választó jog napirendre tűzé-
sét követelte. A kisebbség vergődését 
nagy türelemmel fogadta  a kormány, bár 
a parlament munkaképességének helyre-
állítása érdekében minden lehetőt meg-
telt". A Justh-pártnak azonban nem volt 
elégséges, hogy az ország majdnem va-
lamennyi törvényhatósága elitélte az ob-
strukciót és hogy Khuen Héderváry a 
kormány nevében kötelező nyilatkozatot 
tett arra nézve, miszerint az általános 
választójogról szóló törvényjavaslatot 
még ez év őszén a képviselőház asztalára 
teszi, mert a technikai obstrukciót még 
akkor is folytatta,  mikor már a Kossuth 
part és Andrássyék békét kötöttek s a 
nemzet egykilenced része békés munkát 
akart. 

Itt következett a meglepő fordulat, 
mely rövid pár óra alatt a hatalmas több-
séggel bíró kormány bukását idézte elő. 
Az volt a meglepő Khuen bukásában, 
hogy akkor, midőn nagy többséggel bir, 
midőn békét köt a Kossuth-párttal, mi-
dőn az ország tiszteletreméltó közvéle-
ménye pártján áll, midőn a katonai ja-
vaslatokat már-már tető alá hozta, — 
hirtelen szembekerül a korona politikájá-
val. Szinte érthetetlennek tűnt fel  ez a 
váratlan fordulat,  hogy egy miniszterel-
nök azért bukjék meg, mert a reá bizott 
törvényjavaslatot védelmezi s midőn a 
magyar nemzet alkotmányát védi, ugyan-
akkor egy parlamenti töredéket képviselő 
obstruálló ellenzék politikája találkozzék 
a korona politikájával. 

Mi-az oka ennek? Magyar érdek 
vagy párt nem lehetett a kormánybukás 
előidézője, hiszen Khuen-Héderváry a 
Kossuth-párttal kötött országos határo-
zatban az 1889. évi XVIII. t.-c.-ben be-
fektetett  nagy elvnek, az országgyűlés 
ujoncmegajánlási joga hatályosabbá téte-
lének adott kifejezést,  mely egyszersmind 
a katonai javaslatok sorsát is biztosította 
volna. — Kutatásunk tehát ismét a régi 
nótára vezet, hogy a mostani politikai 
válságnak oka megint az átkos osztrák 
politika, az osztrák érdekek, melyeknek 
szolgálatába szegődött a magyar Justh-
párt és okozója lett egy beláthatatlan 
időkig elnyúló politikai válságnak. 

Csodálni lehet de tényleg igy van 
— hogy Bécsből elbolondithatnak egy 
magyar pártot az ő szociáldemokratáival 
s propagandát tudnak csinálni a trialis-
tikus katonai monarchia eszméjének és 
az általános titkosnak. Erőszakos dema-
góg politika ez, melynek atydmesterei 
Justh, Kristóffy,  Bokányi és a többi. 

Súlyossá teszi a helyzetet, hogy 
munkapárt ragaszkodik áz országos ha-
tározathoz és kitart Héderváry mellett. 
Ily körülmények között el sem lehet 

képzelni egy provizoriumos megoldást, 
melyre a parlamenti többség nem vállal-
kozhatik, mivel szemben áll vele. Ez tu-
lajdonképen a Justh-párt uralomra jutását 
jelentené, melyet ha fel  is tennénk, — 
kormány lenne többség nélkül, melyet az 
első nap kivégeznének. Ha pedig uj vá-
lasztásba menne bele, számolni kellene 
egy jól szervezett, meglevő párt túlnyomó 
többségével, az általános titkos ezernyi 
ellenségeivel, ami a sikert legalább is 
kétessé lenné. Többség nélkül kormá-
nyozni pedig rövid élelü szerep lenne. 

Marad tehát egy másik megoldás, 
melynek bekövetkezését legvalószínűbb-
nek kell tartanunk, hogy t. i. a király 
újra Khuen-Héderváryt jelöli ki minisz-
terelnöknek. A mostani zavaros állapot-
ban ez látszik leghelyesebbnek és célra-
vezetőnek. Ezzel a lépéssel a magyar 
nemzet elégtételt kapna a koronától, mert 
nem huzhatunk rövidet a'tkor, midőn a 
közös hadügyminiszter belekontárkodik 
egy magyar közjogi kérdésbe, mely el-
járása egyúttal kiválóan alkalmas arra, 
hogy a magyar nemzetet kisebbítse, amint 
Tisza mondta, — degradálja. 

Meg kell szűnni vcgre-valahára Auszt 
ria örökös gyámkodásának, mely nem 
engedi, hogy az országban rend és béke 
legyen. — Évek meddő küzdelmei után 
most jutottunk odáig, hogy a katonai 
kérdés végleg és gyökeresen megoldva 
levétessék napirendről, s ezzel helyet ad 
jon más, régen megoldásra váró orszá-
gos feladatoknak.  Ez azonban nem tudott 
bekövetkezni, mert az álnok osztrák po-
litika az utolsó pillanatban megbénított 
mindent és felfordította  a magyar politi-
kai helyzetet. 

Az országos határozat kérdését a ma-
gyar nemzetnek pártokon felülemelkedve 
magáévá kell lennie. Nem a pártok küz-
delme ez, hanem a nemzetnek sérelme 
Ausztriával szemben. Épen ezért nemzeti 
üggyé kell tennünk a kérdést, mert el-

lenkező esetben pótolhatatlan erkölcsi 
veszteség éri a nemzetet, mely ezzel meg-
mutatta gyengeségét a maga elszomorító 
valóságában. 

— A király Gödöllőn. A gödöllői 
királyi kastélyban a napokban fogják 
megtenni az előkészületeket a király fo-
gadására. Ö felsége  ugyanis az eddigi 
dispoziciók szerint e hó végén Buda-
pestre jön hosszabb tartózkodásra, mely 
idő alatt, hacsak az időjárás megengedi, 
több napot fog  tölteni Gödöllőn is, mely-
nek klimatikus levegője a mult évben is 
rendkívül jótékony hatást gyakorolt a 
felségre. 

Gál Sándor. 
Soha el nem feledhető  rügy fakadása  az uj 

Magyarország felszabadulásinak  évről-évre tisz-
lultabb, fenköllcbii  emlékezetben éled lel már-
cius IS-cn. A lenyűgöző, béklyóit széltört gon-
dolat, szó- és sajtószabadság első telszárnyallsa 
mindőrökké becses és nemes ilnnepe marad  a 
magyar nemzetnek. ^ 

Az ifjúság,  a társadalom, a nemzet kedély-
világa ezt ai első vulkánikus mozzanatot meg-
ragadta s rajongó lelkesedéssel övezi. 

Oly kevés igazi örömünnepe van ezeréves 
történetünknek, hogy szívvel-lélekkel kell meg-
ragadnunk az ilyen alkalmat, mely a nemzeti 
érzület szabad és liszla fellángoláséra  kínál-
kozik. 

Ezl az örömnapot válaszlom ki, hogy me-
gyénk szülöttének Gál Sándornak, szabadság-
harcunk e kimagasló alakjának emigrációban 
irt levelét a nyilvánosság előli bemutassam. E 
levél az ő ideális lelkületéről s az akkori álla-
potokról tanúskodik. 

Emlékirat 
ai erdélyi  honfiak  számáru, tAjéko'á*  végett. 

Miután hároin kedvező alkalom a haza fel-
szabadítására, tudniillik 1853, 1859. és 1860-ban 
elmulaszlaloll, én az elmull évben üaribáldi 
hadjárata vége felé  szeptember hó 28-án Ná-
polyba érkeztem, azon szándékkal, hogy Ga-
ribâkţi pártfogását  igénybe veszem és őtet rá-
bírjam, hogy Erdélyben és Nagymagyarorszá-
gon felkelést  szervezzünk. 

A „QSIKI L A P O K " T Â R C Z Â J A. 
I i t é l l «acki 

No még, ne szállj le fátylas  alkonyat. 
Ne terítsd szét addig homályodat: 
Mig lelkem elbuzogja csendesen, 
Nagy nevedet, én édes Istenem. 
Kinek kegyelmed nem borul homályba... 
J6voltodnak soha sincs éjszakúja. 
Te vagy, te voltál nappal is napom, 
Kézen te hordasz élct-utamon. 
Én menedékem, törhetlen paizs. 
Tiéd, tudom, az éj nyugalma is. 
Sátra alatt a lappangó sötétnek, 
Te vagy csak a világló szövétnek. 
Szivembe hát oltárt rakok neked. 
Mondok dicsérő, hangos éneket, 
S magamra öltve bűnöm tudatát: 
Megzörgetem kegyelmed ajtaját. 
Az éj — Uram — már itt kisért felettem' 
Szárnyad alá, hamar, fogadj  be engem I 
Oltalmad ne vond töltik se' meg, 
Kinek szivével tudod szivem egy. 
Ha köny között sóhajtanak feléd. 
Tedd át szivemre bánatok felét: 
S ne hagyd felednllnk,  hogy fényben,  viharban, 
Te állsz felettUnk,  örök Változatlan I 
— Ezt, ezt jelentsd meg a világ felett, 
Hol elhagyott sir, árva kesereg 
Kzzel kötösd be a szegény baját; 
E hittel adj nyugodt, jó éjszakát 
Hogy sziv, ahol csak dobban a világon: 
Holnap, s örökre, téged, téged áldjon I 

Szabolcska  Mihály. 

H&xeiu« i&asáa. 
Kibujt  a nap a felhők  mögül 
Megihlet  n (nvnsz, az álom 
h'rrló,  mező pompában Hl 
Harmat  ragyog  fűn,  a virágon. 

Március  van. De nem az a régi. 
önmagáért  küzködik  ti tábor 
Ha  sem látni  senkit  se henyélni, 
Vörös  lángok  égnek:  az világol. 

Mátrai  í'emu-  Urla. 

B f t t  k e e e k . 
— Kép a szabadságharcból. — 

— Méltóságos asszony, jön a muszka I 
Az aranyszőke hajú, Hatni grófné  felkö-

nyökült hófehér  karjára B döbbuuve nézett a 
sápadt leányra. 

— Meneküljünk, mindjárt itt lesznek 1 
A grófné  szelíd, jóságos kék szemében 

zavar és rémület tükröződött. Még gyenge 
volt, csak pár napja kel föl  a gyermekágyból 
A komorna sürgette, hogy keljen Tói. 

— De semmi zajt se hallok — szólt csen-
desen, amiot a lábát kidugta a selyem pap-
im alól. 

— Akkor már késő lesz, méltóságos asz-
szony. Most még menekülhetünk I — felelt  a 
szepegő komorna. 

A grófné  felkelt,  a leány ráadta h&zi pon-
gyoláját 

— Fogass be — parancsolta a grófné. 
- Itt hagyjuk ezt a sok drágaságot? — 

sióit pityergő húgon a komorna, 

— Első a gyermekem. 
Ks u lintiil grófné  uz unyaí szeretet isteni 

fenségével  nézett bölcsőben alvó fiacskájára, 
a pár hetes Gézáru, aki kék szalagokkal dí-
szített fehér  pólyúbau nyugodott, s piros pu-
fók  arcocskájával olyan volt, mint Murillómtk 
egy augyulképe. 

A komorna kifutott,  de csnkhninnr berolmnt. 
— Méltóságos asszouyom, már nem lehet 

menekülni! 
Haügju elfúlt,  a rémület és izgalom fojto-

gatta a torkát. 
— Azok sem emberevő vaduk — mondta 

a grófné. 
— Már a templom előtt vannak a kozákok. 

Imádkoznak. 
— No, ha imádkoznak, ne félj,  nem fog-

nak megölni bennünket 
— Ki tudja, borzasztó emberek azok. 
— Tudd meg, hogy aki imádkozik, az nem 

lehet Bzörnyeteg. 
— Mit tegyek, — mit tegyek, — tördelte 

a kezét a komorna. 
— Ne óbégasB. Nyugalom és hidegvér a 

veszedelem Idején ezerszer többet ér az esz-
telen jajveszékelésnél. 

— De nyársba búznak. 
— Ostoba I Hivd be a cselédséget I 
Ezek hívás nélkül is befutottak.  Sírtak és 

jajgattak. 
— Ne verjétek fel  a gyermekemet, hanem 

szedjétek le a falakról  az órákat 
Gyönyörű antik műkincsek, évszázados em-

lékek voltak ezek. A grófné  attól félt,  hogy 
összetörik a kosikok. Ai órákat aitáa egy-

más mellé rakatta az ágyra s a terítővel bo-
takarta. 

Már a kastély előtt hallatszott a kozák 
fegyverek  csörgése. A cselédek kifutottak.  A 
kis gróf  felébredt  és pityeregni kezdett A 
grófné  felvette  a bölcsőből, keblére szorította 
és csittitgatto. Aztán fel  és alá sétált vele a 
szobában és ringatta, csókolgatta. De a gyer-
mek tovább sirt, mintha érezné a veszedelmet 

A grófné  egyedül maradt gyermekével. 
Mindenki elbujt a kastélyban. A szive hango-
san vert, halovány arcát lingpirosra festette 
az izgalom. A kis grófot  gyöngéd Bzeretettel 
babusgatta és közben halkan, félig  öntudatla-
nul csatadalt dúdolt neki: 

Fel, fel  vitézek a csatára, 
A szent szabadság oltalmára. 
Cseng, dörg az ágyú, csattog a kard, 
Ez lelkesíti csatára a magyart, 

Hirtelen fölpattant  az ajtó. Egy vad ko-
zák rohant be. Jiegyes puskáját döfésre  emelve 
közeledett. Az arca vörös volt, szájából vutki 
gőze áradt. A grófné  döbbenve hátrált 

A szive kongott, mint a vészharang. 
— Istenem, ha ez a vad kozák kereutOl 

döfi  gyermekemet 
A gondolat borzasztó volt Szinte a vére 

is megdermedt tőle, a fejében  még mintha 
tüzes karikákat gurítottak volna. 

A kiB gróf  elhallgatott Parányi keiével 
hadonásni kezdett A kozák körülnésett Va-
lamit kiáltott, de a grófné  nem értette meg. 
Mozdulatlanul állott a szoba közepén. A féle-
lem odaszögezte. A kozák most i i awtaln 
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Garibáldi első ajánlatomat 2-ikokt 1860-ban 
el is fogadá  és két gőzöst igére rendelkezé-
semre adni. 

De egyfelől  az irigység és a nagyravágyás 
némely hazafiak  részéről Garibáldit rábírta, 
hogy adott szavát nem tartá meg (ezen tény 
a történelem lapjaiban fog  bővebben napvilá-
got látni), másfelől  a harc csak hirtelen bevég-
ződék és Garibáldi Capcsa szigetére vissza 
vonulL 

Klapka azután, mint a magyar comite tagja 
felkérte  Vetlert, hogy a légiónál nekem ran-
gomhoz képest illő foglalkozást  és állást ad-
jon. Vetter azonban a történelet és a székely 
nemzet közakaratát — miszerint én 49-ben a 
székely nemzet vezérévé ismertettem el — va-
lamint a voll magyar kormányzó Kossuth ál-
tal szeptember 11-én 1849-ben történt tábor-
nokságrai kineveztetésemet, lábbal tapodva, a 
légió tisztei előtt engemet compromitálni kí-
vánván, ezredesi cim alatt tudatta belépési 
szándékomat; e miatt én kinyilatkoztattam, 
hogy mint független,  puritán embei kész va-
gyok a légió liszteivel hetenkint kétszer isko-
lát tartani, de semmi rangot és fizetést  el nem 
logadni. Különben is mielőtt az illő sorba be-
léptem volna, szándékom volt a légió vezér-
ségének hazánk Ogyébe vágó posicióját kiis-
merni és csak annyiban hozzá csatlakozni, 
mennyiben azon pozíciót a nemzet érdekeinek 
megfelelőnek  találtam volna. 

Nemsokára azután csakugyan nyomában 
kerültem, mikénl az Árpádok trónját, Szent 
István koronáját és az igazságos Mátyás király 
s Rákóczi hazáját idegen dinasztiáknak árul-
gassák és idegen hatalmak gyámnokságát va-
dásszák. 

Ez volt az oka, hogy elhatározám maga-
mat saját kezemre, de függetlenül  nemzetem 
sorsa fölött  őrködve, a haza felszabadítása 
ügyében minden kitelhető morális intézkedé-
seket megtenni, hogy ennek nyomán a pénz 
és fegyvererőt  előteremthessem. Ily működé-
semet folyó  évi januárius 1-én megkezdém. 

Vetter ezt észrevéve, valódi zsarnoki kém-
rendszer szerint, hazafias  intézkedésemet ellen-
súlyozni igyekezett, maga az oláh és francia 
kormányt arra birta, hogy küldöttemet Buka-
restben 3 napig letartóztatták és útját tovább 
folytatni  gátolták. Ő saját segédtisztjei állal 
ellenem hirlapilag vádat emeltetett és engemet 
az olasz rendőrség kezébe akart játszani. To-
vábbá azt híresztelték, hogy én Muralista, ké-
sőbb Burbonisla és végre osztrák vagyok és 
ezek érdekeiben dolgozom. Végre azon égbe-
kiáltó bOnvádat íratták alattomosan, körök ál-
tal, kelet nélkül, mintha én a kinevezésekért 
minden olasz tiszttől 300 frankot  vettem volna 
fel  és több hasonló rágalmakat kohollak ki, 
hogy működésemet ellensúlyozzák. 

Ily akadályok dacára is nem csüggedvén, 
a hálót kivetem. Garibáldit minden intézkedé-
semről értesítettem, mert hadseregéből 25000 
ember iratá be magát 3 hónap alatt rendelke-
zésem alá állani. Keleten a különbféle  nem-
zetiségek képviselőmnek megajánlák, hogy több 
mint 60000 embert lábra állitnak, mihelyt a 
zászlót felemelendjük. 

A pénzgyűjtő bizottmányok januáriusban 
működésűkét megkezdék, de részint a Vetter 
intrikái, részint a többi pártok által ellenem 
terjesztett gyanusitgatásuk mindenhol vissza-

ijesztette az adakozásra készen levőket, ugy, 
hogy a begyült pénzekből még csak futárokat 
se lehetett kellően útiköltségekkel ellátni. Ga-
ribáldi szigetenni visszavonultságában nem so-
kat telt. O az olasz nemzetre bízta a teendő-
ket, egyszerűen proklamációjával, mely a nem-
zetet fegyverbe  szólítja, visszaléptekor meg-
elégedett és igy engedte, hogy ellenei az egész 
országot pártokra darabolják, minek követke-
zése lőn, hogy az olasz nemzet még saját ol-
talmára is tehetetlenné váll a balpártok mű-
ködései által. 

Most miután látta Garibáldi, hogy az osz-
trák fenyegeti  Olaszországot, fellépe  az ország 
gyűlésen, de minoritásban lévén, nem marada 
egyéb hátra, mint elleneivel kibékülni és a 
kormány gyeplőt kezeikben hagyni. 

Ó tehát most a törvényes téren áll és na 
gyon óvakodik; nem kívánja még az álarcot 
levetni. Megírta nekem, hogy működésemet 
folytassam  és időnkint értesítsem, de megkér, 
hogy nyilvánosságra nc hozzuk nevét, mig el 
nem vagyunk készülve, t. i. mig elegendő, 
pénz, fegyver,  ágyú és gőzös nincs beszerezve, 
ekkor kész a dolgok élére állani. 

Most már láthatják önök, minő nagy ba-
jokkal kell újra küzdeni, hogy a megtört mo-
rális ulon pénzt is teremthettek. Nem szabad 
önöknek illúziókba, álmodozásba mélyedni, 
mert a nemzet vérével nem lehet játékot űzni. 
Miután a mult évi legkedvezőbb alkalom el-
mulasztátott most újra készen kell lennünk az 
orosz ellen is a harcot felvenni,  mert Lengyel-
országnak nem akarja a muszka kormány, 
hogy a magyar mozgalom táplálékot adjon, 
e miatt bizonyosak lehetünk, hogy a muszka 
azonnal beleavatkozik, mihelyt felléphetünk. 

Ez az ok és nem egyéb, miért én az elő-
készületeket mentől nagyobb kiterjedésben 
intéztem el, hogy az első csapásra legalább 
100,0000 emberrel rendelkezhessünk és a 
szükséges ágyuk fegyverek  és gőzösökkel, mire 
tehát pénz kell. Pénzt pedig teremteni a leg-
nagyobb baj. A hazában mitsem tesznek e 
részben, mindigjcsak idegen pártfogást  várnak. 
Hogy pedig pénzre szert tehessek, szükség 
volna, hogy Erdély engemet felhatalmazzon, 
valamint megtettem a rendelkezéseket, hogy 
Magyarországon is a többség mellettünk nyil-
vánuljon, minek alapján én majd teremtek 
mindent. Hasonló felhatalmazások  készülnek 
most az Olaszok, Bolgárok, Szerbek stb. nem-
zetiségek részéről is. Ezek megérkezvén egy 
nemzetiségi Congressust fugok  titkon tar-
tani. Néhány hetek telnek el, hogy ez meg-
történhessék és ott a nemzetiségek képviselői 
által megszavaztatom a hadi költségeket és 
aláírást nyittatok, mire megint idő kívántatik 
és ahhoz szerencse is, hogy sikerüljön. Ezek 
megtörténhetésére legjobb esetben is 8, vagy 
10 bél szükséges. Azután kezdhetünk a dolog-
hoz, mert a legkissebb calculus szerint 3 mil-
lió frankra  volna szükségünk, hogy oly hatá-
lyosan felléphessünk,  mely által bizonyos a 
válalkozás sikeres folytathatása.  Még egyszer 
mondom, én a nemzet virével nem akarok 
játékot űzni. A nemzet lörténeteért az utódok 
előtt felelősek  vagyunk. Következőleg, mi a 
légió sorsát illeti, azt igen nyomasztónak lá-
tom lenni, de szűkség vaskitűrés, egyetértés 
és bizalom a jövőben, hogy a hazafiak  kebe-
lében gyökeret verjen. 

Magyarország ügyeiben nézetem ez: 

I. hogy király Rákos mezején választassák, 
II. hogy törzsökös magyar legyen a had-

vezér, 
III. hogy az ideiglenes kormányban min-

den hazai nemzetiség képviseltessék, 
IV. hogy kormányzót, vagy dictátort az 

ideiglenes kormány élére a legelső független 
országgyűlés válasszon, 

V. hogy a kiválasztandó magyar hadvezér 
a betörést függetlenül  orgánizálbassa ; 

VI. hogy ezen hadvezérnek (akárki legyen 
az) jogában álljon a betörő erőt haladék nél-
kül organizálni és annak számát itt már Olasz-
országban pár hónap alatt 50000 emberre fel-
emelni ; 

VII. kötelessége legyen az uj magyar had-
vezérnek az összes emigránsokat, minden ki-
vétel nélkül, ide Nápolyba meghívni és an-
nak tartásáról rendelkezni, gondoskodni. 

Az ö s s z e s e m i g r á t u s o k , mint 
törvényes külföldi  magyar nemzeti képviselő-
ség választatja meg az ideiglenes három lagu 
kormányt, mely a pénz- és politikai ügyeket 
kezelendi. Megválasztandja egyszersmind az 
expedíció fővezérét  is és etTe bízza az expe-
díció sorsát. 

VIII. Miután Kossuth a hatalmat 49-ben 
Görgei kezeibe letette és ez állal a nemzet 
bukkása következett, nem lehet törvényes kor-
mányzása a nemzetnek; ő csak tagja lehet az 
ideiglenes kormánynak, ha megválasztatik, de 
nem dictátor, mint rendelkezései mutatják. 
Mint érintőm, a diktátort csak a hazai ország-
gyűlés választhatja meg az expedíciók sikerű-
lése folytán. 

Nézetem tehát ez: hogy a három tagu 
külföldi  kormányban 1. Kossuth a politikai 
ügyeket, 2. Somogyi, vagy Vukovits a pénz-
ügyet (olvashatlan írás) 3. a hadügyet, mint had-
ügyminiszter kezelje. 

Expedíció vezérei legyenek Percei, Thali. 
A megválasztandó fővezér  rendelkezései alatt 
ugy kell számítani, hogy három vonalon kell 
történni az expedícióval való betörésnek. 

Kell tehát három vezér. 
Ezek azon eszmék, melyeket a légiónak ki 

kell mondani és Kossuthnak megírni egy fér-
fiason  hangzó emlékiratban. Szóllitson fel  en-
gem a légió többsége a hadügyek vezetésére, 
organizálására stb. és irja meg ezt Kossuth-
nak, majd én megteendem lépéseimet és pedig 
hatályosan. 

Külömben nem szólhatok az űgy lénye-
gében. 

Odvözlöm a hazafiakat  I 
Nápoly, 1. május 1861. Gál Sándor. 

Közigazgatási bizottsági Ülés. 
Csíkszereda, 1912. márc. 11. 

A vármegye közigazgatási bizottsága 
folyó  hó 11-én tartotta Gyalókay Sándor 
főispán  elnöklete mellett rendes havi ülé-
sét. Az ülésen a bizottsági tagok teljes 
számmal jelentek meg. 

Az Ölés elején Gyalókay Sándor főis-
pán szép szavakban emlékezett meg az 
államépitészeti hivatal főnökének,  Pap Do-

dobta a puskáját. Nagyot csörrent az. A gt őfué 
szivén hideg futott  végig. 

A kozák most egyenesen bozzárohnnt és 
kikapta kezéből a gyermeket. A grófné  fél-
őrülten meredt rá. Sikoltani akart, de a hang 
torkába fagyott.  A kozák oly erével ragadta 
ki kezéből a csecsemőt s ugy meglóbálta a 
levegőben, hogv azt hitte, menten a falboa 
vágja. 

A szemét lehunyta, nem akarta látni ezt 
a Bzörnytt pillanatot. A fájdalom  ugy tépte a 
szivét, miutba vasprés csavarta volna. A vi-
liig minden kínszenvedése ott sirt a Bzemében. 

De nem hallotta azt a tompa koppanást, 
amely anyai lelkét megtébolyitotta volna. Fül-
emelte lecsuklott szempilláját. Irtózattal né-
zett a kozákra, de a másik pillanatban már 
kivilágította lelkét az öröm. Ugy tűnt fel  előtte 
a kozák, mint egy szörnyeteg, akiről hirtelen 
lebull A rémítő álarc és egy deli lovag áll a 
helyén. 

A kozák gyöngéden az asztalra fektette  a 
gyermeket és megáldotta. Nagy, csontos ke-
iével keresztelt vetett a homlokára, szeliden 
megsimogatta, majd magára is keresztet vetett 

Aztán fölemelte,  visszaadta a grófnénak  és 
zsebébe nyúlt. 

Előkotorászta az erszényét és hat kopeket 
olvasott le az asztalra. 

E pillanatban a pontosan járó Arák egy-
szerre mind Btni kezdtek. Az egyik öblöe, 
bogé hangon, a másik mélyen, mint a havasi 
kttrt, a harmadik vékonyan és ezüstös cail-
Ungeléssel, a negyedik komoran és tompán, 
mint • távoli ágyúdörgés. 

I 
A kozák az első ütésre ijedten kapta fel 

a fejét  és kereste az árát. Mikor aztán min-
denik kongani kezdett és egy órát se látott, 
a babonás orosz elrémült és felkapva  puská-
ját. banyathomlok rohant ki a csodálatos szo-
bából. 

— Kísértet van abban az ágyban, — gon-
dolta és eszeveszetten futott  a maga szotuyá-
jáboz. 

A grófné  ajkához kapta gyermekét s mi-
közben a csókjai záporként csattogtak göm-
bölyű kis arcán, a lelke kacagott a boldogság* 
tói. És ugy nevetett, hogy a könnyek is vé-
gigcsorogtak az arcán. 

Majd az asztalhoz ment és érdeklődve 
nézegette a bat kopeket. 

Hány százezer kézen mehettek keresztül. 
Még egy penészes is volt köztük. Gondosan 
elzárta azt a hat kopeket. 

A kozák áldása megfogant  A kis Géza 
gróf  gyönyörűen fejlődött  Már gyermekkorá-
ban virtóuz volt a zongorán. Édesanyja gyak-
ran emlegette a hat kopeket és a kis gróf 
kíváncsian nézegette a penészes pénzdarabo-
kat. Tizenhstéves korában súlyos csapás érte. 
Vadászaton golyó roncsolta szét a jobb ke-
zét B azt tőből le kellett vágni. Ettől fogva 
mis Öltöztette. 

Egyszer észrevette a tükörből, hogy az 
Inas a háta megett tozképeket vág és kigú-
nyolja. < 

— Ezentúl senki segítségére se akarok 
szorulni B magam fogok  öltözködni, — hatá-
rozta el a gróf. 

Első Ízben htom ériig vesződött, mig fel 

tudott öltözködni. De az akaraterő, a férfias 
energia csodákat müveit: Később már félkéz 
zel épp oly gyorsan fel  tudott öltözni, mint 
más két kézzel. 

És balkezének ujjai oly tüneményes gyor-
sasággal siklottak végig a zongora billentyűin, 
hogy aki messziről hallgatta, el se bitté, 
hogy félkézzel  tud ilyen varázshangokat ki-
csalni. Az akaratban rejlő csodás erő euró-
pai hirü zeneköltővé és zongoraművésszé tette. 
A nyolcvanas évek elején Péterváron hang-
versenyezett s a cári család estélyt adott a 
tiszteletére. Az egész orosz főúri  világ meg-
jelent ezen az estélyen. A pétervári lapok kö' 
zölték, hogy Zichy Géza gróf  hatezer rubelt 
adott a szegényeknek. 

— Kedves gróf,  — kérdezte tőle a cár 
estélyén Wladímlr nagyherceg - miért éppen 
hatezret ? 

— Fenség, annak régi története van, — fe-
lelte Zichy gróf. 

Aztán elmondta, miképp áldotta meg őt 
egy kozák csecsemő korában. 

— Hej, ha élne, de örömeBl ráznám meg 
a kezét annak az öreg kozáknak, — fejezte 
be a gróf  érdekes elbeszélését 

— Lám, mégis csak van szív az én vad 
kozákjaimban, — mondotta Sándor cár, aki 
szintén végighallgatta a gróf  történetét 

— Felség, nincsen annyi vlzcsöpp a ten-
gerben, ahányszor az édesanyám emlegette és 
ha csak ezredrésze valósult meg annak a sok 
jónak, amit neki kívánt, nagyon boldog és 
gazdag emberré kellett lennie azóta, — felelte 
Zichy gróf. 

mokos kir. műszaki tanácsosnak váratlan 
elhunytáról. Kifejtette,  hogy elhunyt 24 
évig volt a közigazgatási bizottságnak lel-
kes és munkás tagja, ki hosszú közszol-
gálata alatt elévülhetetlen érdemeket szer-
zett az állami és törvényhatósági utak 
kiépítése és jókarban tartása körül. Indít-
ványára a bizottság Pap Domokos el-
hunyta felett  őszinte részvétét fejezte  ki. 

A bizottság a csikdánfalvi  közbirto-
kosság „Barátos kiskaszáló" nevü erdős 
legelőjén levő fatömegének  122,560 ko-
rona vételárért az .Unió" erdőipar r. t.-nak 
történt eladását jóváhagyta és a szerző-
dés megkötésére elnökét felkérte. 

A bizottság a csikszentimrei r. kath. 
iskolaszék által 1909. évi szeptember hó 
21-én megtartott árverésen elért faértéke-
sités eredményét szintén jóváhagyta és az 
ezzel ellenkező képviselőtestületi határo-
zatot megsemmisítette. 

A csikdánfalvi  közbirtokosságnak tu-
lajdonát képező 50,000 korona pénztőke 
miként leendő gyümölcsöztetése tárgyá-
ban 1910. évi december hó 17-én és 
1911. évi május hó 2-án hozott határo-
zatait a bizottság megsemmisítette és ki-
mondotta, hogy a közbirtokosságnak ezen 
ügyben 1910. évi augusztus hó 1-én ho-
zott az a jogerős határozata, mely sze-
rint ezen 50,000 korona pénztökét a csik-
dánfalvi  hitelszövetkezetbe elhelyezi, ér-
vényben áll s ezen határozatból kifolyó-
lag a szükséges intézkedések megtételére 
a közbirtokosságot utasította. 

A csíkszeredai vadásztársaság azon ké-
réssel fordult  a bizottsághoz, hogy az 
orvvadászok pusztításainak megakadályo-
zása céljából rendelje el a.- 1883. évi XX. 
tc. 38. §-nak azon kivételes intézkedését, 
mely szerint vadat nyilvánosan árulni, 
venni, avagy postán vagy vasúton szál-
lítani vadszerzési igazolvány nélkül nem 
lehet. A bizottság méltányolva a kérés-
ben felhozott  és valónak elfogadott  ténye-
ket, a kérést pártolólag terjesztette fel  a 
miniszterhez. 

A tiszti főorvos  közegészségügyi je-
lentése igen kedvező, ugy szintén az ál-
lamépitészeti hivatal jelentése szerint az 
állami és törvényhatósági közutak álla-
pota februárban  jó volt, közlekedést aka-
dályok nem fordultak  elő. 

Csíkszereda r. t. város vizelőbeli te-
rületeinek köztér és uj utcák - nyitására 
szükséges kisajátítását a kereskedelemügyi 
miniszter engedélyezvén, a bizottság a 
tárgyalást folyó  évi április hó 15-én dél-
előtt 9 órakor Csíkszereda város hivata-
los helyiségéhez kitűzte és az eljáró bi-
zottság elnökéül Szász Lajos vm. főjegy-
zőt, tagjaiul dr. Csiky József  és dr. Ko-
vács Gyárfást,  jegyzőjéül dr Gaal Endre 
vm. aljegyzőt küldötte ki. 

A kir. erdőfelügyelő  jelentését az er-
dők mult évi állapotáról a bizottság tu-
domásul vette. A jelentés szerint talajmi-
nőség tekintetében véderdő van 12591-9 
kat. hold, feltétlen  erdötalajon álló erdő 
382,659 8 kat. hold; fanemekre  nézve 
tölgyerdő 1120-6kat. hold; bükk és más 
lomberdő 418531 kat. hold; fenyőeidő 
352,278 0 kat. hold; a tulajdonos jogi 
minősége szerint állami erdő 0 5 k. hold, 
községi erdő 174,946 0 kat. hold, egy-
házi erdő 15080-4 kat. hold, közbirto-
kossági 150,082-8 kat. hold, magán erdő 
55142 0 kat. hold. Mult évben erdösi-
tendő volt 56867 kat. hold, melyből 
beerdősiltetett 2341-6 kat. hold, hátra-
lékba maradt 3345 1 kat. hold, melynek 
erdösilése folyamatban  van. Erdőégés az 
elmúlt évben csak egy esetben fordult 
elő, ez is igen csekély kárt okozott. A 
jelentést a bizottság felterjesztette  a föld-
mivelésügyi miniszterhez. 

Állategészségügyünk állapota február-
ban kielégítő volt. Szórványosan fellépett 
a sertésvész Ditró és Szárhegy községek-
ben, a sertésorbánc Gyergyószentmiklóson 
és a juhhimlő Gyergyóbékás, Salamás és 
Tekerőpatak községekben. Ezzel szemben 
megszűntnek nyilváníttatott a sertésvész 
Gyergyóremetén, Zsögödön, Csikszentta-
máson, Csobotfalván  és Csatószegen. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése haladást 
mutat a népoktatás terén. Az elmúlt hó-
napban erélyes intézkedések tétettek a 
tankötelesek beiskolázására. A vármegye 
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területén levő Összes népiskolákban az 
elmúlt hóban 1178 félnap  igazolatlan és 
1539 félnap  igazolt mulasztás fordult  elő. 
Kiróvatott összesen 521 korona bírság-
pénz, melyből befolyt  98 tanuló után 118 
korona. A hátralék felhajtása  folyamatban 
van. Szépviz a legnagyobb hanyagságot 
tanúsította. A történt szigorú intézkedé-
seknek már is számba vehető eredménye 
mutatkozik. Több helyen folynak  az is-
kolán kívüli előadások (szabadoktatás), va-
lamint az analfabéták  tanítása is. A kul-
tuszminiszter által elrendelt alkohol elleni 
fölvilágosító  oktatás február  1-én minden 
iskolában megtartatott. A kultuszminiszter 
Csutak Gáspár csikrákosi és Éltes András 
fiyimesi  áll. el. iskolai igazgató-tanítóknak 
egyenként 50-50 korona pénzbeli jutal-
mat ajándékozott. 

A kir. pénzügyigazgató, az árvaszéki 
elnök és kir. ügyész kedvező havi jelen-
téseit a bizottság tudomásul vette. 

A ülés délelőtt 11 órakor Gyalókay 
Sándor főispán  lelkes, éljenzése között 
ért véget. 

Doktor Elekes Márton községi jegyző. 
.Az országos és vármegyei jegyzői  egyesületek 

i'vtizedek úta kftadenek  a jegyzők anyagi helyze-
tinek rendezése és javítása érdekében • ha néha-
néha, különösen az országos egyesület vezetősé-
gének, alkalma volt a küzdelem jogosságát a leg-
magasabb körökben élő szóval is előadni, a leg-
felsőbb  helyen e törekvés elutasítására miudig u 
szolgált indokol, hogy vannak több mellékjövedel-
met biztosító jegyzőaégek s ezek alkalmat nyúj-
tanak a fölfelé  törekvő jegyzőknek, hogy Bzorgal-
ninkkal, tudásukkal ilyen állásokat vívjanak ki és 
nyerjenek eL 

Ha a gyergyóremetei jegyzői állásra nem Dr. 
Elekes Márton ügyvéd pályázott volna, ha a jegy-
zői karnak az A személyét ismerő tagjai át nem 
lettek volna hatva, attól a tudattól, hogy dr. Ele-
ken Márton, mint ügyvéd is épen olyan közel ál-
lutt a jegyzői karhoz, — talán ehez még köze-
lebb, — mint eredeti hivatásához és végre, ha az 
őt ismerő jegyzők nem tudnák, fel  nem tételeznék, 
lutgy dr. Elekes Mártont nem annyira a gyargyó-
ívmetri jegyzőséggel járó mellékjövedelem utáni 

uiiod inkább a közigazgatás iránti szeretete 
voozultu a jegyzői állásra, — akkor ennek a cikk-
nek más formában  kellene megjelenni s talán ezzel 
a címmel „Kenyér  mesei harc.J 

Igen, mert a jegyzői karnak minden esetre az er-
kölcsi színvonalát emeli, ha soraiban Ügyvéd dokto-
rok foglalnak  helyet, de ugyan akkor a jegyzői 
karnak előhaladási, anyagi, de lóként erkölcsi te-
kintélyét sérti, ha az elavult kandidálási jog, 
avagy bsrmiléle rendszer gyakorlatba veszi, hogy 
az ügyvéd doktorokat mindjárt a jobban jövedel-
mező jegyzőségekhez segítse. Hisz kétségtelen, 
hogy a kilyénfiüvi,  vagy pálfalvi  jegyzőség nem 
biztosit annyi jövedelmet, mint a gyer{Q-óremetei, 
avagy a békási. A jegyzői karnak különleges mi-
'••ísitése és képesítése pedig nem biztosit más elő-
Ixiladást, minthogy annak törekvő és szorgabnas 
tHgjai a kisebb jegyzőségeltl>en érdemeket szerez-
zeuek a joblian jövedelmező nagyobb jegyzősé-
Kekre. És ha a 4—5, de nem ritkán 10 éven át 
i.i segéd jegyzősködő képesített jegyző, megelég-
szik a kisebb jegyzőségekkel s ott kíván énleine-
ket szerezni a nagyobb jegyzőségekre, akkor igen 
szerény kívánsága a jegyzői karnak az, hogy az 
ügyvéd doktorok is kezdjék a jegyzősködést, — 
nem a segédjegyzőség keserű kenyerén, — de 
legalább a Kilyénfolvákon,  vagy Páltalvákon. Itt 
szerezzenek érdemet a nagyobb jegyzőségekre. 
Vannak a jegyzői karnak is több évi tapasztalat-
tal, gyakorlati ismeretekkel biró tagjai, a kik min-
den esetre helyüket bármelyik jegyzőaégben meg-
áldják. 

Ismételve, távol áll a gondolat is. hogy dr. 
Elekes Márton választásával szemben ily értelmű 
kifogása  a jegyzői kainak jogos lenne, de le kell 
azögnzni ezeket, mint arany igazságokat és elvi-

tényeket, a jövőért, nehogy csakugyan 
bekövetkezzék a „kenyér mezei harc." 

Abból az alkalomból, hogy dr. Elekes Márton, 
községi jegyző lett, nem időszerűtlen egy rövid 
átfutó  pillantást vetni a községi közigazgatásra. 

Több évtizede annak, hogy a magyar közigaz-
gatásnak az ugy nevezett nagy általános  reformja 
Mszinen tartott kénlés, de eltekintve egy pár lé-
nyegtelen kérdéstől, még mindig késik. A Sza-
|'úrv-l'£U kormánytól kezdve, minden kormány 
|uup.n „iában benne volt ez a reform,  mint a 
konuány legfontosabb  programra ponţja, de a mint 
megbuktak a kormányok, megbukott mindig a 
prupr.iaiuak az a ponţja ia, a nélkül, hogy a kőz-
iguzgatá* 30 éves ósdiaágából csak egy araaznyi-
vui is előbb vitetett volna. Ma a közigazgatás re-
formra  szórni, akkor annak a reformnak  elaő sor-
biui a községeken kell kezdődnie. 

A községi közigazgatás annyin ujjitásra szo-
rul, hogy a való élet be nem várva a törvény-
hozás alkotását, maga kezdi meg a reformot  Az 
elmeit év őszén megtartott vármegyei jegyzői egye-
sületi gyOUaaek volt a szomszédos Udvarhely 
megyéből dr. Keacz János kSqagyzt vendége a ima 
most a eaikvázmegyei jegyzői kanak is meg vaa 

a maga dr. Elekes Márton községi jegyzője. — 
Ha a törvényhozás nem ér rá s ha sz illetéken 
körök még miudig nem látják elérkezettnek az 
időt, legalább a községi közigazgatást reformálni, 
azt meg kezdi az élet maga. (iyergyóremete köz-
ség nj jegyzője nem rég megnyitott, de inár is 
keresett ügyvédi irodáját cserélte fel  a pipa füs-
tös jegyzői irodával, hogy azt a tudását, amit 
eddig megbízói érdekében az igazságszolgáltatás 
terén érvényesitatt, ezután egy községi je;ţyzfti 
irodában, egy község énlekében s a szorosan vett 
községi közigazgatás érdekében érvényesítse. Hát 
inie uda jutottunk a községi közigazgatással, hogy 
a régi peleskniek örökébe doktorok ülnek be az-
zal a tudattal, liogy nz állásban légterük nyílik 
tudásukat, legmagasabb képesítésüket érvényre jut-
tatni t Ha a jegyzők országos és vármegyei egye-
sületei hiába mutatnak rá azokra a fenleségokre, 
a mik B községi közigazgatásban évtizedek óta 
fenn  állanak, íme a való élet maga miltatju meg 
az irányt, hogy a közigazgatás reform  munkáját 
hol kell megkezdeni. Ott a hol a törvéuyliozús, 
a kormányhatalom munkáját át kell ültetni az 
éleibe. Oda kellenek a doktorok a községekbe, s 
hol a törvények és országos rendeletek végre haj-
tásával kell megküzdeni s a hol ezeknek a vég-
rehajtása kiván igazi tudást, igézi bölcseséget és 
igazi szakképzettséget Mert régi igazsúg, hogy a 
legjobb törvény, a legnemesebb indulatok által 
létre jött rendelet a rossz végrehajtással nem csak 
nevetségessé vállik, de kiszámíthatatlan károkat 
okoz a körnek. 

De hol van a községeknek e tontos teendők 
végrehajtására kellő szenük ? A három évről há-
rom évre falusi  bácsikból választott elöljáróság 
legyen az, ava^y az olyan szerencsétlen közjogi 
helyzettel biró, Gyergyóremetén most már doktor, 
jegyző ? A falu  jegyzője kelleue az legyen aki e 
fontos  teendőket elvégezze és ma tényleg sz élet-
ben végzi is. Ennek a falusi  jegyzőnek azonbau 
hatásköre, közjogi helyzete annyira nevetséges, 
hogy arról köteteket lehetne irni, egy cikk kere-
tében azonban leírni, Isten kisértés volna. 

Dr. Elekes Márton látni fogja  majd, hogy an-
nak a jegyzőnek, aki az életben tnlajdonképen a 
községi közigazgatás megtestesítője, közjogi hely-
zete, hatásköre nevetségesebb az utolsó vasúti 
liakteré-éuái. Csak inint snyakönyvvezetőnek van 
tételes törvényben részére kellő hatáskör megálla-
pítva s lám az az anyakönyvvezető, a melyik egy 
személyben községi jegyző is, annyira meg tud fe-
lelni e fontos  kötelességének, hogy sok oldslu te-
e idői között épen ez az, a hol a mtiködése nagy 
általánosságban a legcsekélyebb kifogás  alá esik. 
És ezzel szemben látni lógja dr. Elekes Márton, 
hogy aiuig annak elbírálása, hogy X—V-nal köt-
het i házasságot és milyen feltételek  mellett, első-
sorban az ő kizárólagos hatáskörébe tartozik, egy 
szobaleány cselédkönyvének kiadásához, vagy szol-
gálatba Űlitásához IBszolgabirói hatáskör szük-
séges. 

Látni fogja  ezt is, liogy annak az előljtu'iWu/~ 
ltok,  amelyiknek irott törvényeink szerint a köz-
ségi biró a feje,  az életben ő mindene. Ha ő dol-
gozik, akkor rendben van minden, pkkor az velól-
jtirtMli/" jól végezte dolgát, dicséretet érdemel s 
talán kap is. I)e ha ő nem dolgozik, akkor az 
elöljáróságnak  semaii baja, ő azonban mint a hogy 
a villámhárító kifogja  a villám szikrákat, kell ki-
lógja a minden oldalról jövő dorgálásokat és bír-
ságokat Mert a jegyző joga és hatásköre semmi, 
a kötelessége pedig aanyi, hogy ha mindezeket a 
ma rendelkezésre nem álló  szakképzett munka-
társak nélkül, — nein elvégezni, — liauera csak 
naponként átgondolni, elszámlálni akarja, ezzel már 
eleget dolgozott. És látui fogja  az is, hogy ezen 
sok oldalú elloglaltságálioz, munkájához nincs meg 
a kellő számú és felelősséggel  taltozó képzett 
•nnnkaerő, mert a községi elöljáróság 1'ognlma alatt 
álló, vállasztott elöljárók, csak akkor dolgoznak, 
l>e akarnak s munkájukért csak ugy felelnek,  ha 
akaruak. S mindezt még rossz néven sem lehet 
venni tőlük, hisz élethivatásuk minden egyéb, csak 
az nem, hogy községi elöljárói állásukat szakér-
telemmel töltsék le. 

Látni fog  sok mindent dr. Elekes Márton uj 
állásában. Sokoldalú elfoglaltságában  a pihenésre 
szánt rövid órákban maga is elmerenghet azon, 
hogy a XX-ik században Bzép Magyarországban 
a községi közigazgatásnak, — ha hivatását lelki-
ismeretesen akarja betölteni, — ő az egyedüli 
napszámoaa, akin legalább is akar uralkodni min-
denki, mig ellenben neki csak annyi joga és kö-
telessége vaa, hogy ha a falusi  baktert kötelessé-
gének teljesítésére találja figyelmeztetni,  önérzete-
sen vágja a szemébe, hogy kérem  kUépek  az elöl-
járóságból.  Arra azonban ranr nincs joga, hogy 
ugyan ennek a bakternek okot ailjon, erre a szí-
vességre meg kell kérje, a község fejét  az egy-
öntetű eljárásra. 

De maradjon ezekből más alkalomra is. Épen 
most foly  a harc a jegyzők részéről (úgyszintén 
a segéd jegyzők és községi alkalmazottak részéről 
is t í. a hol ilyenek ia vannak) egy országos 
jegyzői kougrosama megtartása érdekében, mely 
kongresszusnak a jegyaAk anyagi helyzetének ja-
vításán kivül, egyik legfontosabb  adatjai kell le-
gyenek, a jegyzői közjogi helyzetének szabályo-
zása, és a községi közigazgatás elvégzésére keUő 
szakképzett, állandó munkaerő beállítása. — A 
községi közigazgatásnak ezek is a legnagyobb ba-
jai. Ha ezen bţjok orvosolva nem lesznek, daoára 
annak, hogy itt-ott egyes jegyzői állásokra ügy-
védek ia pályáznak, a részvétlenség miatt már be-
zárt egy jegyzői tanfolyam  ntáo, mţjd csak évről-
ávn be lehet zárai a többit ia a ha ma egy aa-
f i^ japr i i  állásra S-l Ízben kall pályázatot hir-

detni, majd kelleni fog  nemsokára a jegyzői állá-
sokra is a pályázati hirdetményeket megismételni. 

A jegyzői karnak kougresszuson, vagy azon-
kívül, de küzdeni kell, hogy ez be ne következzék. 
Küzdeni kel, nemesak a kar egyéni, személyi ér-
dekében, de leglőképen a községi közigazgatás 
érdekében, mell ők tudják, ők a közvetlen és leg-
bivatottab ismerői annak, hogy igy a községi köz-
igazgatásban uiss nem jöhet, mint a csőd. 

Dr. Elekes Mártonban a jegyzői kar s a köz-
ségi közigazgatás egy uj embert nyert s a jegyzői 
kar szívesen üdvözli öt most a mikor tudására 
oly ungy szükség vau. 

A-t. 

Monstre büntető per. 
Két hét óta , megszak í t á s né lkül tar-

tott Kerenczy György és 30 t á r sa el len 
gyú j toga tás , m a ţ â u o s o k el leni e rőszak 
li l ln 'ette, s zemé lyes szabadság megsér -
t e n e k vé t sége , i n g ) vagyon r o n g á l á s , 
lopJt-s é j o r g a z d a s t g v é t s é g e miatt fo 
lyámatba te t t bün te tő ügyben az esküdt-
sséki főtárgyalás,  a cs íkszeredai kir . 
tö rvényszék , mint e sküd tb í róság előt t . 

A tényá l lás nemcsak a középkor i 
csopor tos h a d j á r a t o k r a emlékez t e tő vol-
tánál fogva,  h i n e m bünte tő jogi szem 
pontból is egy ike az ország, sőt a kon-
t inens l egé rdekesebb mons t re bünpö-
rének . 

A főtárgyalás  adata i szer int vádlot-
tak Romániában , Verde le nevü havason 
1908. év márc i tu hó '28-án Nicoara 
Kuaclie román pap fűrésztelepét  fejszék-
kel ö s szevág ták , kan t iu jábó l ami meg-
fogható  volt e lhozták , a felügyelőt  meg-
kötözve a román ha tá ron á t behozták 
magya r t e rü le t re é s e l jöve te lük e lőt t 
az é p ü l e t e k e t s a má r kész faanyagot 
pe t ró leummal tör tén t leöntözés után fel-
gyú j to t t ák . 

Amikor mngyar t e rü le t r e é r t ek , i t t a 
Csutak Albert é s társai t u l a jdoná t ké-
pező sz i t aké reg te lepet , a kész a n y a g -
gal e g y ü t t ugyancsak forgácscsá  aprí-
to t ták össze . 

Amikor mindezekke l készen vol tak , 
a felügyelőt  szabadon bocsátot ták é s 
v i ssza té r tek az Erdélyi e rdó ipa r rész-
v é n y t á r s a s á g fa te lepére ,  hogy famun-
ká ika t tovább folytassák. 

Hogy a vád lo t taknak , akik egy tői-
egy ig csíki é s gye rgyó i e m b e r e k vol tak , 
mi okuk l ehe te t t e r r e a rombolásra , 
megfoghat lannak  tűnne fel,  ha magya 
ráza t nélkül hagynók . 

T u d n u n k kell, hogy Csíkból állán 
dóan mennek székolye ink famunkára , 
a háromszéki román és magya r e rdő ipar 
r é szvény tá r s a ság szoigálatábu. 

A . S o c i e t a t e Anouima Romana" fa-
ipar r é s z v é n y t á r s a s á g n a k k o n k u r r e n s e 
volt a románja i , ha társzél i fűrész te lep , 
a m e l y n e k tu l a jdonosa volt a román pap . 

A r é szvény tá r s a ság szomszédos er-
d e j e á l landóan vi tás é s pe r t á rgya volt 
a c é g é s a román pap között . 

Az erdőhöz mindkét fél  j o g o t for-
mált é s a cég ál l í tása szer int a román 
pap a cég tu la jdoná t képező e rdőt lop-
kodta volna is. 

Azonban a romáu papot az e rdőbe , 
mint t u l a jdonába a román biróságok ve-
ze t ték be. 

I lyenformán  a c i g a román paptól 
nem tudot t megszabadulni . 

E r r e 1908. é v márc iusában a c é g 
egyik e rdésze Száva Leou gondol t egy 
nagyot é s merésze t , összeszede t t 30 
munkás t a c é g te lepérő l , é s ő k e t fej-
székkel , puskáva l felszerelve,  pá l inká 
val é s sza lonnával bíIí'.v i, m i ^ i i l t t t a 
rómániai ha tá r ra . 

A ha tá ron á t k e l v e 30 emberéve l 
a román pap fűrészét ,  épü le te i t össze-
vága t ta , l e é g e t e t t e é s a felügyelőt  meg-
kötözve á thoza t t a a m a g y a r t e rü le t r e 

Másnap reggel ugyancsak a három-
széki konkurrens szitakérgesek fatele-
pét Is összevágatta. 

Tehát az értelmi szerző Száva Leon 
volt és a oaiki munkások a leirt cse-
lekmények elkövetésére kaphatók voltak. 

Ez volt tárgya a két hétig tartó es-
kűdtazéki tárgyalásnak, amely tárgyalás 
nagyon igénybe vette ugy a kir. tör-
vónyszék, mint a kir. ügyészség mun-
kaerejét és képességét. 

Csupán c sak a r r a h iva tkozuuk , hogy 
350 ké rdés t ke l le t t feltenni,  megszö-
vegezni é s leírni . 

I lyen kérdés ha lmaza t nem tö r t én t 
még Mttgyarazágon, amióta az esküdt-
széki in tézmény fennáll . 

T e r j e d e l m e 96 ívnyi volt éa bá rom 
napig gépe l t ék . 

A főtárgyaláson  K o v á c s L a j o s kir . 
törvsz. biró e lnököl t . Szavnzó birák 
voltak Báldi Aurél , Maraschky Róber t 
törvsz. birák és pótbiró dr. Szabó Ala-
j o s kir. törvsz. biró, akik három napon 
keresz tü l folytonosan  csupán csak a 
kérdések napszövegezésén fáradoztak. 

A vádha tóságo t dr. Encsy Kálmán 
kir. a lügyész kepvise l te . 

A véde lme t dr . Nagy Béni , dr . Za -
ka r i á s J á n o s (brassói), dr . Szán tó S a m u 
és dr. K o v á c s Alber t ü g y v é d e k lát-
ták el . 

A sé r t e t t Nicoara E n a c h e r o m á n p a p 
képv i se l e t ében dr . Él thea Zoltán ügy-
véd é s Csu tak Albert képv i se l e t ében 
dr. Hin léder -Pels J d u ő é s dr . F e k e t e 
András ügyvédje lö l t volt j e l en . 

A pe rbeszédek nagy készül t séggel , 
jog i tudással , a nagy űgy minden rész-
l e t ének t e l j e s i smerése mel le t t folytak  le . 

És bá r a kir . ügyészség mél tó bün-
te tés t ké r t , az e s k ü d t e k n e m b ű n ö s 
ve rd ik te t hoztak az összes v á d a k r a é s 
ez a lapon a kir . t ö rvényszék Í té le te is 
felmentő  lett , ame lye t m á r c i u s 12-én 
e s t e h i rde t tek ki. 

Csupán Solyom József,  Fe rencz i 
György é s Qál P é t e r l e t tek valami cse-
ké ly ségé r t lopás miat t e l i té lve . 

A felmentő  í té le thez szavunk nincs, 
de é r t h e t ő n e k ta lá l juk , hogy j o g á s z k ö -
rökben mél tóan ke l t e t t fel tűnést  az , 
hogy vádlot tak bünte t lenü l maradnak 
akkor , amikor a vádbel i c s e l e k m é n y e k 
nagy részé t s a j á t maguk be i smer ték . 

A korcsmák vasárnapi bezárása. 
Körlevél  a z ország törTéojrbatóaigaihot. 

Fisher-Colbrie Ak.'n dr. Kassai pilspök, a 
fiatalkorúak  kassai felügyelő  hatóságának el-
nöke, körlevelet intézett az ország összes tör-
vényhatóságaihoz és a törvényhozás tagjaihoz, 
amelyben rámutat azokra a veszedelmekre és 
pusztításukra, amelyet az alkohol túlságos él-
vezete okoz. Körlevélben azzal ,t kére'ammel 
fordult  a kormány éa a törvényhozás összes 
tagjaihoz, hogy a nemzetnek jól felfogott  érde-
kében egy messzemenő és nagyszabású pénz-
ügyi reformot  kezdeményezzenek, amely meg-
szünteti azt az állapotot, hogy a i államháztar-
tás egyik legfontosabb  oszlopa az alkoholizmus-
ban gyökeredzik. 

Addig is amíg egy ily nagyobbszabásu reform 
keresztülvihető lenne, a k u s w feltlgyelőbató-
ság a következő ohajokat terjeszti elő: 

A vasárnapi munkaszünetet terjesszék ki 
sürgősen a : ország összes kocsmáira és pílinka-
méréseire. — A kormány ne tagadja meg jó-
váhagyását azoktól a szabályrendeletektől, 
amelyek a kocsmák és pálinkaméréseknek 
szombat estétől hétfő  reggelig való zárvatar-
tását rendelik: és hajtsák végre kérlelhetetlen 
szigorral a kocsmárosok ós pi'in'titnirö't stb. 
visszaólléseire vonatkozó törvényes rendelke-
zéseket Különösen gátolja meg a közhatalom 
minden rendelkezés jre álló eszközzel a 18 
éven aluli fiatalkorúak  alkattól fojyaitását  A 
közhatóságok munkássaik hat' bérét ne szom-
baton, hanem a bét első felébsu  fizessék  s 
hassanak oda, hogy müküdő munkaadók Is a 
heti bérfizetés  napját megfelelően  megváltoz-
tassák. Ennek az intézkedésnek a fontosságát, 
igazolja az a tény, hogy a munkás — mint-
hogy vasárnaponként a munka szünetel —• már 
szombaton este s vasárnap is rendszerint szó-
rakozást keres, amelyet hiányos intelligenci-
ája mellett, megfelelő  kultúrintézmények hi-
ányában legtöbbször a kocsmában talál fel. 
Az alkobol mámorában megfeledkezik  önmaga, 
családja s a társadalomiráat való kötelessége-
iről s egész heti munkabérét könnyelműen el-
issza. Ezt nagyban gátolná, ha a bérfizetés 
más napon történnék. 

A felhozott  okból égetően szükségéé a 
nép számára alkalmas nemes szórakozások biz-
tosítása, megfelelő  kultúrintézmények létesí-
tése is. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Klnevesesek. A marosvásárhelyi tábla 

elnöke Vass Jeni brassói törvényszéki díjtalan 
joggyakornokot a marosvásárhelyi tábla kerü-
letébe dijas joggyakornoká nevezte ki. 

— A földmivelésügyi  miniszter Klima Re 
zsó X. fizetési  osztályú m. kir. állatorvost a 
IX. fizetési  osztályba és Szaiay József  XI. fi-
zetési osztályú m. kir. állatorvost a X fize-
tési osztályba kinevezte. 

— Jegyzőválasztás Bemetén. Mult hó 
29én Uyergyóremete nagyközség képviselő-
testülete a Kénosy Géza nyugdíjazásával meg-
üresedett községi jegyzői állásra egyhangúlag 
dr. Elekes Márton gyergyószentmiklósi tehet-
séges fiatal  ügyvédet vallasztotta meg. Az uj 
jegyzőnek sok takarítani valója lesz s ezért 
érdeklődéssel nézünk működése elé. 

— Nyugdíj választmányi ülés. A vár-
megye tiszti nyugdíj választmánya f.  hó 9-en 
Fejer Sándor alispán elnöklete mellett UléBt 
tartott, melyben özv. Gál Ferenczné korbáz-
gondnok özvegye a teljesített szolgálat arányá-
ban nyugdíjaztatott ésdr. Borbátb Jenő gyer-
gyói korházi orvos felvétele  a nyugdíjintézet 
tagjai közé megtagadtatott. 

— Kinevezes. A földmiveléBUgyi  miniez 
ter moóri Kőnig Gyula fizetésteleu  gazdasági 
segédfelügyelőt  a X. fizetési  osztályba gazda-
sági segédfelügyelóvé  nevezte ki. 

— Zivatar Szentsimonon. Szombaton 
délután ö és ü óraközött Csikszeutsiuionou 
erős nyári zivatar vonult át. A zivatart villám-
lás és erós menydörgés kisérte, miközben sü-
rün hullott az eso. Ritkaság Bzámba megy, hogy 
nálunk még a télben ilyen zivatar keletkezzék. 
Az idő különben Szentsimonon oly enyhe, hogy 
a virágok kint a kertben már kinyíltak. A he-
gyekről a patakokban foly  a viz, mely az Olt 
vizét hatalmasan megnövelve, elöntötte telje-
sen a mezőket. A viz ilás igen nagy. 

— A szanatórium egyesület gyűlése. 
A csíkszeredai József  kir. berceg szanatórium 
egyesület f.  hó 17-én délután 3 órakor a pol-
gári leányiskola tanácskozási termében gyűlést 
tart, melynek tárgya a titkári és pénztári je-
lentés, továbbá általános tisztújítás. 

— A csendőrseg sxaporitasa. Folyó 
bő ü-án Fejér Sándor alispánál bizalmas érte-
kezlet volt, melyen részt vett a minisztérium 
képviseletében egy csendórezredes, Cseresz-
nye» Kmil cseudórdzázodos éH a né y járási 
főszolgabíró.  Az értekezlet célja volt inegalla-
pittani a romániai határon azokat a poutokat, 
ahová a megszüntetett határrendőrség helyébe 
uj csendőrörsük felállítása  elkerülhetetlenül 
szükséges. A csendőrség országos létszámát 
ugyanis még ez evbeu felemelik  -4, jobbára ha-
társzéli szolgúlutru rendelik ki. Értesülésünk 
szerint vármegyénk 20 uj csendőrörsöt fog 
kapni, mely szaporodas folytan  a cseudórtiszti-
kar száma ÍB megnövekedik, köztük még egy 
századossal. 

— Maroins 15 Csíkszeredában. A csík-
szeredai dal és zeueegylet március 15-én fé-
nyes nemzeti ünnepélyt rendez, melynek prog-
rammja a következő: Délelőtt 9 órakor a róin. 
katholikus, 10 órakor az ev. ref.  templomban 
ünnepélyes istenitisztelbt. 11 órakor a Vigadó-
ban nyilvános ünnepély veszi kezdetet a kő-
vetkező műsorral: 1., Himnusz. Énekli a csík-
szeredai dalárda. 2, Szavalat. 3., .Talpra ma-
gyar." Zongora kiserettel énekli a dalárda. 4., 
ünnepi beszéd, ö , .Tavasz elmúlt" énekli a 
dalárda. 6., Szavalat. 7., „Szózat' énekli a da-
lárda. A zenet a helybeli zenekarok szolgáltat-
jak. Cunepély után a 48 as honvédeket a vá-
ros megvendegeli. A hazafias  ünnepél y re fel-
hívjuk varosunk és vidéke közönségének fi-
gyelmét. 

— Meghalt a forint.  A pénzügyi miniszter 
már kibocsátottá rendeletét a kötelező korona-
érték számításról, a mely március 1-én lépett 
életbe. Ezentúl hirdetéseken, számlákon, árjegy-
zékeken, kirakatokban stb. thos a forint  elne-
vezés használata. A reudelet elleu vetők 2U0 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújthatok. 

— Fizeteskeptelen kereskedő. A bécsi 
hitelezői védegylet jeleuti, hojy Fried Endre 
csíkszeredai kereskedő fizetéskeptelen. 

— Uj postahivatal. A kolozsvári posta 
éa távírda igazgatósága Gyergyóremete köz-
ségben működő postaügynöKseget 1912. már-
cius lö-én megszünteti s helyette marc. 16-ával 
teljes fel  és leadó szolgalattal postauivalalt 
létesít. 

— Csak Mauthner-féle  magvakat vá-
sárolnak helyesen gondolkodó, szamitó gazdák 
és kertészek még akkor is, ha mások olcsób-
bak volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy 
ez csakis a magvak rovására és a vevők ka-
rára lehetséges. 

— A brassói honvedezred köréből. 
1 m r e b László, b r a s ó i 24. honvédgyalogez-
redbeli százados, áthelyeztetett a népfelkelés 
ügyi honvédtisztek állomány csorortjába, nép-
felkelésügyi  tisztül a csíkszeredai 60. népfölkeló 
járásparancsnoksághoz való beosztás mellett. 

— A fősorozáosok  elhalasztása. M. kir. 
honvédelmi miniszter 16693 számú leiratával 
értesítette a törvényhatóságokat, hogy as Idei 
fősorosások,  as ujoncjutalekok meg nem ssa-
vasása miatt, márczius—április hónapban nem 
tartatnak meg. 

— Dohánytermékek eladása a kávé-
házban. A kir. tábla összes tanácsai mult hé-
ten tartott teljes ülésén kimondotta, hogy a 
kávéházakban és vendéglőkben alkalmazott 
személyzet á'tal történt nem kincstári dohány-
termékek eladásából a büntetőjogi felelőség  a 
tulajdonost terheli. 

— Honvédség köréből N a g y Sándor 
brassói 24. bonvéd gyalogezredben őrmester 
III. osztályú törzsőrmesterré neveztetett ki. 

— A napfogyatkozás.  Április elején rész 
leges holdfogyatkozás  lesz, amelyet április 17-en 
napfogyatkozás  követ. A csillagászok feszült 
várakozással néznek ez elé a napfogyatkozás 
elé, amelynek az lesz a főérdekessége,  hogy 
gyűrűs (esz, de olyan vékony gyűrűvel, hogy 
nem lehet előre megmondani, nem lesznek e 
olyan helyek is, ahol teljes napfogyatkozásnak 
fog  tetszeni. A napfogyatkozás  központjának a 
vonala Dél-Amerika északi részén kezdődik és 
Venezuelán, Angol-Guyanán, az Atlanti nczeá-
non, északnyugati Spanyolországon, Észak-
Francziaországoa és Németország északi ré-
fczén  át, egészen Oroszországig fog  terjedni 
Venezuelában a napfogyatkozás  napkeletkor 
éppen véget ér, Szerbiában pedig éppen nap-
nyugtakor fog  kezdődni. Európában a megfi-
gyelési viszonyok rendkívül kedvezők lesznek. 
A középvonal például csaknem pontosan át-
halad a párizsi csilagászati intézeten, továbbá 
Hamburg, Kiel és Pétervár városokban. A kö 
zépvonal mentén a hold a napnak több mint 
kilencztizedrészét elfödi.  Magyarországon dél-
előtt 11 és 12 óra között következik be a nap-
fogyatkozás.  Dél felé  a fogyatkozás  egészen 
Afrika  és Arábia északi részéig leaz latható. 

— n j százkoronasok Az osztrák-Ma-
ţyar Bank vezetősége elhatározta, hogy u) 
nzazkoronás banjegyeket fog  kibocsátani. A 
jelenlegi százkoronásokat ugyanis meglehető-
sen könnyű hamisítani és az Osztrák-Magyar 
Banknál eddig tizenöt-féle  hamisított Bzázko-
ronást fedeztek  fel.  Elhatározták tehát, hogy 
a jelenlegi százkoronásokat lassoukint bevon-
ják és ujakat bocsátanak ki. 

— UJ székelyföldi  gyár. Marosvásár-
helyen egy uj Bzékelykályha és agyagáru gyár 
kezdte meg működését, a melyben elsőrendű 
tűzálló anyagból égetett kályhákon és kandalló-
kon kivüí díszedényeket, terrakotta vázakat s 
a legizlésesubb zoinánczozósi munkákat ké 
szít. Annál örveudetesebb e gyár létc.sülése, 
mert a régen híres és kiváló népies székely 
agyagipar teljesen elenyészett, míg most a 
gyáripar révén ismét érvényesülhet az eredeti 
székely iparművészet. Másfeléi  pedig felsza-
badítja Erdélyt a szász unyagipari mono-
poiiuin alól. 

— Mároius 16. Karcfalván.  A karcfalvi 
Olvasókör március lö-ikén d u. hazafias  ün-
nepélyt rendez a következő műsorral: 1. Him-
nusz : Énekli az énekkar. 2. Elnöki megnyitót 
tart: H a n k ó Antal gyógyszerész. 3. Talpra 
magyar: Szavalja B a l o g Antal. 4. Ünnepi 
beszéd: Tartja F e r e n c z József  tanító köri 
elnök. 5. Vízaknai honvédek : Szavalja J á n o s 
Mihály. 6. Őszi violának: Énekli T u r i György, 
K o m i n Antal. 7. Zárbeszédet tart: H a n k ó 
Antal. 8. Kuruc tábor dal : Énekli az énekkar. 
Este társas vacsora s az öreg honvédek raeg-

— Hl as első teendő a gyümölcsös-
ben ?. A szolnokdobokamegyei egyesület leg-
utóbbi vitaülésén a gyümölcs telepítés elBŐ 
legsürgősebb feladatának  mondotta, mem a 
tali'jreudezéBt, liauem a gyümölcsösnek kisze-
melt terület elkerítését. Aki modern, haszon-
hajtó gyümölcsöst akar, az mindenekelőtt ke-
rített, és pedig nem palánkkal, nem deszkává', 
mely tudvalevőleg jeles kitelelő helye a gyü-
mölcsöt tönkre tévő élősdieknek, hanem eod 
ronnyal. Szerencsére vau hazánkban egy re-
normes cég, Kollerits Pál és fiai  (Budapest, 
IV. Ferenc József  rakpart 21 sz.) amely cég 
Delta néven forgalomba  hozott sodronya ver-
senyen kívül áll. Tartóssága, erőssége és ol-
csó volta egyaránt ajánlja. A cég bárkinek, 
aki árjegyzeket kér, díjtalanul és készségesen 
azonnal küld. Megjegyezzük, hogy e neves 
cégnél rendelte meg a mult évben a keritke-
zésre szükséges sodronyt József  Főherceg kis-
jenőí és bánkutl uradalma, Festetich Pál, Som-
slcb János, Széchényi Aladár grófok  uradal-
mai, Kollerits Pál és fiai  általában vevói közé 
számítja Magyarország nagy és kisgazda vilá 
gát, amit szolid üzleti elvei, mgbizbatósága 
és páratlan produktumaival ért el. 

— Vidéki eaetek. Hiába, a vidéki szer 
kesztőségek némelyikéből még nem halt ki a 
humor iránti érzék. Egy vidéki lap vezércikké-
ből, amely a véderőjavaslat ellen dörgedezik 
— vészük a következő hatásos kijelentést. 

És nagy Deákunk megfordult  volna a sírjá-
ban, ha ezl megélte volna . . . 

• 

Ez is egy vidéki lupban volt, de nem a 
vezércikkben, hanem a hirdetési rovatban: 

Figyelmeztetek mindenkit, hogy ne tévessze 
össze intézetemet más hssonló szélhámos in-
tizettel. 

— íelülflsetósek.  A gyimesi ifjúság  ál-
tal február  bó 17-én a róm. kath. templom 
alapja Javára rendesett tánezgiulataágon felül-

fizettek:  Dájbukát Zakl, Zakariás Pét;r 10-10 
PotsaSándor, Bermán Mihály, Vajda Qyala kor., 
7-7 kor., Tausinger N., Komjáti József,  Oá-
Ödön, Deáky Vidor, Meisel Kálmán, Eckerl 
Ferencz 5-fi  kor., Fülöp 8. Elek, Gergely Ödön, 
Deáky Béla, Zathureczky Leó, Bermann Far-
kas 3-3 kor, Zakariás István, Botár Bálint, 
Bermánn József,  Szalay József,  Róth Sándor, 
Bisenlus N., Pikler Gyula, Wagner Adoll. Hera-
kovits Mózes, Marenreller N., Sárosy Gyula, 
Elthea András, Gergely Viktór, Jánik József, 
Sóth Jenő. Gergely Andrásné, Polatsek Ferencz, 
Klug Félix, Kueschaüzek U.. Vass István, 
Szántó Mihály, Dr. Sántó László 2-2 kor., 
Szántus Elek. Neufeld  Miklós, Neufeid  Samu, 
Frbdlender Emil, Márkovica N„ Fischer Ár-
pád, Bermánu Izidor, Mátyus Pál, Márkus Már-
ton, Dájbukát látván, Dr. Zakariás István, Re-
géezy Károly, Kovács Ferencz, Angyal Mózes 
és Tamás Gyula l-l koronát. A tlsztajövede-
lem az alaptőkéjéhez való csatolás és jöve-
delmeztetés végett a róm. kath. lelkésznek át-
adatott. Fogadják a nemes adakozók a rende-
zőség és a hitközség hálás köszönetét. 

— Országos tornaverseny. A pünkösdi 
ünnepek alatt Kolozsvárt országos torna és 
atbletikal verseny lesz, melyre a nagybizottság 
báró Jósika Gábor elnöklete alatt tartott gyű-
lésén nz előkészületeket minden irányban meg-
tette. Megválasztották dr. Szabó Dénes egye-
temi tanárt a sportünnepély társelnökének, a 
versenyt rendező bizottság elnökei pedig Dr. 
Somodi litván. Fekete Nagy Béla helyettes 
polgármester és Dr. Féder Ottó tanácsos lettek. 

— Meghívó. A csíkszeredai főgimnázium 
„Önképzőköréinek folyó  hó 15 éu d. u. fél  4 
órakor tartandó díszgyülésére. A főgimn.  ifjú-
sága és tauári kara a következő műsorral üli 
meg a modern Magyarország hajaalhasadásá-
nak emlékét. — 1. Zene. .Nahukó" nyitány. 
Játsza az ifjúsági  zenekar. 2. Onnepi beszéd. 
Tartja Karda István VIII. o. t önk. elnök. 3. 
„Három Március*. Irta és szavalja Ambrus Já-
noB VIII. o t. 4. Riadó, énekli a férfikar.  5. 
Alkalmi felolvasás.  6. Hegedű-duett. Játsza 
Baky József  VIII. o. t. és Wender Tibor V. 
o. t 7. Beszámolás a pályatételekről. Kádár 
Ferenc önk. vezető tanár. 8. .1848—1912.' 
Dialog. Irta Bene János VIII. o. t Előadja 
uzerző és Baky J. VIII. o. t. 9. .Kuruc dalok*, 
énekli a férfikar.  10. .Március 15". Irta Zaka-
riás Báliut V111. o. t. Szavalja Ferenczy Béla 
VII. o. t. 11. Rákóczi induló. Játsza a zene-
kar. Erre az eredeti programmal dicsekedhető, 
nivóa emlékünnepünkre minél nagyobb számú 
érdeklődő közönséget szeretnénk együtt látni. 
Hisszük, hogy sokan lesznek, kik kedves em-
lékekkel térnek inajd haza, minthogy névre 
szóló külön meghívót nem bocsátunk ki, kér-
jük a mi kedves és hazafias  közönségünknek 
becses figyelmét  jelen sorainkra. 

— Marci as 16. Csikszentmártonon. 
Csikszentmárton község hazafias  közönsége a 
nagy idők emlékére március 15-én szép ün-
nepélyt rendez, melynek programmja a követ-
kező : Délelőtt 10 órakor ünnepélyes isteni 
tisztelet a templomban, atután bevonulás az 
iskolába. 1. Énekel az iskola gyermekkara. 
2. Megnyitó beszéd: Tsrtja N a g y Antal. 3. 
Énekel nz iskola gyermekkara. 4. Nemzeti dal. 
5. Kuruc dalok: Férfi  négyes kar. 6. Onnepi 
beszéd: Tartja dr. N a g y Jenő. 7. Énekel az 
iskola gyermekkara. 8 Szavalat: Előadja K o-
r o d y Juliska. 9. Kuruc nóta: Énekli S z a b ó 
Antal. 10. Szavalat: Előadja G y ö r f  f  y Ignác. 
11. énekel az iskola gyermekkara. 12. Záró-
beszéd : Tartja dr. V i t o s Pál. 13. Szózat: 
énekli az iskola gyermekkara. 

— Csendháborítók. Az elmúlt éjszaka 
B i r ó József  és B a r b u r a (Gyulai utóda) 
fényképészek  kirakatait ismeretlen tettesek be-
törték. A hasonló csendháborítókat a rendőr-
ség figyelmébe  ajánljuk, különössen akkor, 
midőn ez a város Icellö közepén történik. 

— köszönet nyilvánítás. Csikvárdot-
falván  1912. évi február  hó 10 és 18-án ren-
dezett színielőadás alkalmával felülfizettek  a 
következők: Bálint Lajos, Grossraan Ödön Sán-
dor 5-5 kor., Holanda János 4 kor., dr. Todor 
Antalué, Keresztes András, Péter Sándor, Markos 
Ignác, Orbán János 3-3 kor., Sípos Jenő, Bíró 
Dénes, Markos Dénes, Lakatos Izra, Lajos 
József,  Péter Lajos, Pál Gáborné, özv. Ador-
ján Imréné, Kassai Lajos, Eröss Domokos 
2-2 kor., Orbán István, Sípos Jenóné, Domo-
nyáncz Péter, Markos Sándor, Hajnód József. 
Lukács Ferenc, Kovács József,  Sánta Simon, 
Ferencz Imre, Farkas Lajosné, Barta Gyula, 
András Ferenc, Molnár Domokosáé, Kovács 
István, Berkovica Lina, özv. Kálnoky Jánosné, 
Salamon József,  Kálnoky Annuska, Orbán Mi-
hály, Molnár István, Szabó István, Ambrus 
Dénesné, Petres Antal, Fosztó Géza, ifj.  Ador-
ján Imre, Sántus Elek, Balázs István, Csiscer 
Péter, Brassay Károlyné, KrauBz Simon, N. 
N. l-l kor., György János, 90 flIL,  Grozberg 
Náthán, Márton Antal, Köllő István, Petres 
Károly, Váncsa András 80 80 flU.,  András Bá-
lint, Véger Ferenc, Antal Károly, Orbán 

Gyula 60-60 flll..  Pál Iguácné, Májer Lipót, 
Zsögön Zoltán, Bálint András, Raner János 
50 50 flll.,  Ambrus Károly, Keresztes József, 
Kovács Ignác, Komán Józsefné,  Domokos 
Károly, Salamon Erzsébet, Balla József.  Da 
mokos Elek, Kósa Leó, Fodor Ferencné, 
Egyed Elek, Potyó István, Salamon Erzsi, Far-
kas Lajosné 40 40 flll.,  Buiján János, Burján 
Róza, Péter István, N. N. 20-20 fillér.  Fogad-
ják bálás köszönetünket a rendezőség. 

— Elszámolás A csíkszeredai Tanszer-
kiállításra befolyt  adományoknak a Csíki La-
pok 1911. évi október 11-lki számában történt 
nyugtázása után a fenti  címre befolyt:  Csik-
csomortán községtől 20 kor, Csíkszeredától 
50 kor., és Csikbánktalva községtől 10 kor.. 
Hivatkozással ugyanezen lapnak fenti  számára,' 
melyben Lórincz Sándornak adománya tévesen 
1 koronában nyugtáztatott, kiigazittatik 2 ko 
rónára. Ez időig az összes bevétel voll 360 
kor- 16 fillér,  melyből a bizottság a Tanszer-
kiállitási költségeket fedezte,  a fenmaradó 
összeget a csikvárinegyei r. k. Tanító Egye-
sület pénztárához csatolta, mint Tanszer-mu-
zeumi alapot. 

— Egy faipari  vállalat Marosvásár-
helyen. Smilovita Zílig és társai JóbirU fa-
kereskedő cég Marosvásárhelyen telepedett le, 
ahol zongora alj- és fedőlap  gyárat létesít. Ugy 
e vállalat létesítésénél, mint más hasonló eset-
ben, a városi tanács nagy támogatást nyuit a 
vállalatnak. 

— A Magyar Figyelő március elBejei szá-
mában Seress László folytatja  és befejezi  „Kos-
suth, Görgey és Szemere" cimü nagyérdekü 
tortenelmi tanulmányát, amely a szabadság-
harc történetéhez uj, eddig ismeretleu adato-
kat szolgáltatott. Roszner Ervin báró „A suff-
rage universel Franciaországban" cimü dolgo-
zataval a választójog egyenlőségét a gyakor-
lati valóságban mutatja be. Nagyon érdekes dr. 
Zavodszky Levente cikke az 1437-iki paraszt-
lázadaBrol, amely e történelmi folyamatnak  ha-
mis világításba való beállítása ellen a történet-
író igazsagait állítja szembe. A szépirodalmi 
részben Bársony István bájos novelláját és 
Krúdy Gyulának korfestő  rajzát találjuk. A 
„Feljegyzes* rovatban, amely e számban a 
rendesnél is gazdagabb, Tisza István, Vdlecz 
János, Adorján Andor, Aimásy László és még 
szauiosau írtak különböző tárgyú, de egyaránt 
érdekes dolgozazatokat A Magyar Figyelő elő-
fizetési  ára negyedévre 6 kor. Mutatványszá-
mot kérésre ingyen küld a kiadóhivatal: Bu-
dapest, VI., Andrássy-ut 10. 

— Fel tamadt halott . Zilahról írják, 
hogy Kovácskápolnán Salamon Lázárm , eaj 
százeves öreg asszony meghalt Amikor azon 
ban koporsóját a halottas szobában fel  akar-
ták ravatalozni, a halott a házbeliek nagy 
rémületete, megmozdult, magahoz tért es 
noha az eset még a mult hó 28 án történt, 
azóta a legjobb egészségben tovább él. A 
koporsóját azonban nem engette elvinni, ha-
nem mela sejtelemmel azt mondotta: 

— Ha már itt van, csak maradjon itt, 
hátha sürgős szükségem lesz reá. 

— A katonaság oktatáaa. A katonaság-
guzdasagi és szövetkezeti oktatása rendszeres 
szervezess mihamarább megvalósul. A bonvé-
delmi miniszter közelebbről értekezletre hívja 
meg az országos gazd. egy fületek  vezetőit a 
czélból, hogy a gazdasági oktatás tananyagára, 
az előadók kiválasztásara és kiképzésére a 
tanfolyamok  rendszeres szervezesére vonat-
kozólag véleményt adjanak. 

— Nevelós-tanitáa. A székely segély 
akció, hogy a teli tanításokat jobban értéke-
sítse, gazdasági kirándulásokat is rendez. 

Ezek voltaképpen tanulmányutak, mik ál-
tal okos rairányitassal az egyszerű ember is 
Bokát tanul. 

Csikmegyéból 154, Tordaaranyosból 37, Kis-
kUküilöból 37, Udvarhelyből 52, Háromszékből 
100, Szolnokdobokából 83, Szilágyból 50 gazda 
járt 1910-beu tanulmányúton. 

A példa vonz, a példa nevel. Egyik legsarka-
latosabb nevelési telel. 

Ezek az emberek jó példát láttak. Ha ki-
vetik is, nagy hasznát veszik. 

32 gazda a kolozsvári gazd. kiállításon is 
részt vett 

A nevelés-tanitás harmadik fontos  eszköze 
a haz-ipari tanfolyamok.  A nép mindenfele  »z 
valamely kezdetleges háziipari. Ezt tökélete-
síteni s tömegtermelésre kepesiteni a fóetl  •' 

De rendeztettek a méhészeti nui'uljamok 
is, a székelyföldi  méhészet terjesztene céljából. 

Tanítók, papok es gazdák egyaránt szere-
tettel látogattak e tanfolyamokat,  áthatva ve-
vetői hivatásuktól, mint az otthonokban betöl-
teniök kell. 

Hogy milyen eredménye lesz annak, a Jövő 
mutatja meg. 

— A peszgő megadóztatása. Az osz-
trák kormány aszal a tervvel foglalkozik,  hogy 
a magyar kormánynyal egyetertően életbe-
léptéd a pezsgőidét A magyar kormány ed-
dig nehézségeket támasztott, arra hivatkozva, 
hogy az ado súlyosan érinti a fejlődő  magyar 
pezsgőipart. Ausztriának kis pezsgőipara vau, 
de néhány pengőgyáros már is tiltakozott a 
kormány terve eilen. A tárgyalások még 
folynak. 
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— A góbé forrásvizet  iaalk. Nem 
messze, a határszélen, a gyergyii havasok 
táján, kis társaság barangolt. író, festó,  kik 
népművészetben utaztak: régi templomok fa-
lain, alacsony házak kapubálványain, Bzemöl-
dökfóin,  tulipános ládákon, menyecskék, leá-
nyok ruháiu keresték nyomait a nép primitiv, 
tiszta, ösztönös törekvéseinek a szépre, szí-
nekre, tormákra, l'ersze, nem vasúton men, 
az utazás, hanem tengelyen. Parasztszekér 
kocogott, döcögött utasainkkal a hepehupást 
kacskaringós, begyes-völgyes uton. A nap ke-
ményen tűzött a kövek közé. Egyszer csak 
rurras locsogását hallják a völgyi bozótból. 
Az utasok arca fölragyog.  Jobb lesz lesz ez 
[a iiilitó ital, mint amit magunkkal hoztunk a 
szopokás korsóban 1 Nosza, leugrálnak a Bze-
terrúl. Előkerülnek az iszákból a bádogpoba-
rak. Az urak isznak. Aztán odanyújtanak egy 
poharat a kocsisnak. De bizony az csak neki 

a forrásnak  és nagy kényelmetlenül, de 
im-Ki- ugy iszik. Mikor föltápászkodik,  a tár-
sasa- egyik tagja megkérdi: 

— Hát aztán miért nem ittál a pohárból, 
mikor kéznél van ? Tán nem akarsz utánnnnk 
iuui'! 

Amire a góbé megcsóválta a fejét,  aztán 
jóízűen megtörölte a száját I 

— Dehogy uram. Csak azért ittam így, 
mert a pohárból csak annyit ihatok, amennyi 
iiele fér,  a forrásból  meg annyit iszom, 
amennyi én belém féri 

— Aa .Erdeiyi Pénzvilág" legutolsó 
száma erdekes biralatot mond az eidélyrészi 
pénzintézetek működéséről. Ezenkívül ket ma-
gas színvonalú közgazdasági cikket közöl. 
Lutmann Lajos a Magyar Pénzintézetek Köz-
ponti Hitelbankja és Detre Samu marosvásár 
uelyi bankfőtisztviseló  tollából. Igen változa-
tossá teszik az .Erdélyi Penzvilág'-ot gazdag 
hírrovatai, mely felöleli  egész Erdély pénzügyi, 
kereskedelmi és ipari híreit. . Az .Erdélyi 
Penzvilág"-uak, melyet Miklós Ármand tanár 
szerkeszt, előfizetési  ára negyedévenkint 8 
korona, minek ellenébén Bok kedvezményben 
részesülnek az előfizetők.  Szerkesztőség és 
kiadivatal: Marosvásárhely, Verbőczi-utca 4. 
1. emelet. 

— Alkoholellenes nap aa elemi is-
kolákban. A vallás- és közoktatásügyi mi 
niszter a lanfelü;yelóségek  utján elrendelte, 
hogy 1912. évtől kezdve minden állami, köz-
ségi, társulat és magán elemi népiskoiábau 
miuden évben a tanfelügyelő  által meghatá-
rozandó külön nap szenteltessék kizárólag 
:>rra a célra, hogy az alkoholizmus káros ha-
lasai az iskolák növendékeivel behatóan meg-
ismertessenek. A jelzett iskolák tanítóinak a 
tanév végén jelentést kell küldeniök ebbeli 
munkásságukról s az elért eredményről a 
lanfelügyelóaéghez,  hogy a tanfelügyelőség 
beszámolhasson a miniszternek. 

— A trónörökös Erdélyben. Mint már 
jelentettük, az osarák-magyar hadsereg az idén 
a honvédség bevonásával Erdélyben folytatja 
le hadgyakorlatait. A hadgyakorlatok főparancs-
noka Ferencz Ferdinánd főherceg  és trónörö-
kös lesz. Ueszlveaznek a manővereken a VII. 
es a XU. hadtestek. A temesvári (VII.) had-
test élén Seefrans  táborszernagy, a XII. (.nagy-
szebeni) hadtesnek ellen pedig kövessbázi Kö-
vess gyaloksági tábornok fog  állani. A fóber-
czeg előbb Kolozsváron, majd Déván fo^ja  fel-
ului főhadiszállását,  ahol már most folynak  az 
előkészítési munkálatok Déváról a fóbercsag 
gépkocsin. Brádra és Abrudbaynára megy, 
bol a záróütközetek folynak  majd le. A maros-
parti Deva területre meglehetősen nehéz köve-
teimenyek elé âlliţja a csapatokat. Habár az 
erdélyi hegyek általában nem nagyon magasak 
(a Kukurbetta pl. 1H49 méter magas), de a Fe-
her es a Feketekörös, az Aranyos es a többi 
kisebb folyók  mély bevágású völgyei helyen 
ként nehezen járhatók. A hadgyakor.atokoi 
előreláthatólag ti gyalog hadosztály, 4 lovas-
dandár, továbbá 2 tábori taraczk, 6 mezei tüzér-
ezred és egy lovasitott tüzirbadosztály vesz 
részt. 

— Aa állatkínzások és a földmive-
lésügyi miniszter. Serényi Béla gróf  föld-
mivelesügyi miniszter igen helyes rendeletet 
adott ki. Szinte naponta láthatók az utcán 
azok a felháborító  esetek, amelyek arcul Űr-
nek minden állatvédelmi intéskedésL Fiakke-
resek, de főleg  nehéz tárBsekerü fuvarosok, 
gyenge, elerótlenedett gebéket fognak  a ko-
csi elé. A Bzegény pára ló a legtöbb eBetben 
nincs is élesre vasalva. A BÍkos fényes  uton 
nem tud kapaszkodni, esetük-botlik, egyéb-
kent sem büja a nagy terhet, * gazdája pe-
dig vad kegyetlenséggel esik neki és üti veri, 
kínozza a nyomorult állatot. A földmivelés-
'ii\i miniszter most kibocsátott rendeletében 
1 eitmju az összes törvényhatóságok ügyei-
met, Uogy a maguk hatáskörében szigorúan 
ügyeljenek fel  as ilyen felháborító  esetekre, 
és ugyancsak szigorúan járjanak el az állat-
kínzókkal szemben. A rendelet igen üdvös s 
most már csak az a kívánság marad hátra, 
hogy a törvényhatóságok tényleg szigorúan a 
rendelet értelmében jarjanak el. 

— Hazai bezzeraesl források q) cím-
tára. A marosvásárhelyi keresk. és iparka-
mara tudatja, hogy a Hazai ipari beszerzési 
források  c. címtár III. kiadása a napokban 
megjelenik. A cimtár ára 2 korona. Megren-
delhető a JL kir. kereskedelmi muzeumnál 
(Budapest, Akadémia-utca Ş.) 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
B i k a v á s á r . 

Csikvármegye Gazdasági Egyesülete mint 
megyei mezőgazdasági bizottság március bó 
20-án Csíkszeredában bikavásárt rendez. 

Az állatoknak a szükséges vezetőkkel d e. 
9 órakor a helyszínén kell legyenek. 

A bíráló bizottság állal alkalmasnak talált 
tenyészbikák tenyészigazolványnyal láttatnak el. 

Idegen vármegyékből hajtott bikák is vizs-
gálat alá vétetnek, de a vármegyei község által 
csak az esetben vásárólhatók meg, ha itttenyész-
igazolványt nyernek. 

A vármegyei járási mezőgazdasági bizott-
ságok által tenyészigazolványnyal ellátott bikák 
vizsgálat alá nem vétetnek. Felülvizsgálut alá 
állíthatók azonban olyan bikák is, melyek ré-
szére a járási mezőgazdasági bizottság a tenyész-
igazolványt ki nem adta. 

A tenyészigazolványos bikák közül a köz-
ségek eloljárÓBágai, vagy a közbirtokosságok 
megbízottai szabadon vállasztbstnak 8 a vételárt 
a tulajdonossal kialkudhatják. 

A kerületi kir. gazdasági felügyelő  a köz-
ségek részére a tenyészbikákat a felhajtáshoz 
és szükséglethez képest lehetőleg ezen vásáron 
fogja  beszerezni s azok árát az arra igényt 
tartó községek helyett 10 százalék árkedvez-
mény és két félévi  kamatmenteB részletfize-
tés engedéleyezése mellett kiutalni. 

A községek részére n kir. gazdasági fel-
ügyelőség közvetítése utján vásárolt bikák az 
átvétel napjától számított egy évre államkölt-
ségen biztositlatnak. 

A bíráló bizottság csak olyan tenyésztők 
bikáit vizsgálja díjtalanul, kik az egyesületuek 
legalább évidijns tagjai. Azok, kik az egyesü-
letnek nem tagjai, ha tenyészbikájukra igazol-
ványt akarnak nyerni, kötelesek az egyesület 
pénztárába 6 koronát a vizsgálat megkezdése 
előtt befizetni  s az erről szóló nyugtalványt a 
helyszínén felmutatni.  Azon községi Gazdakö-
rök tagjai, melyek a Gazdasági Egyesületbe 
tagul fel  vannak véve, ha gazdaköri tagsá-
gukról Írásbeli igazolványt mutatnak fel,  az 
előbbi féltétel  mellett csak 3 korona fizetésére 
kötelesek. — Azon községek elöljárói, vagy 
megbízottjai, melyek részletfizetésre  kivánuak 
tenyészbikát vásárolni, ezen szándékukat elő 
legesen a helybeli kir. gazdasági felügyelőség-
nél iidsban jelentsék be s a vasár alkalmával 
hozzák magukkal a község pecsétjét. 

A kir. gazdasági felügyelőség  utján vásárolt 
bikák ára eladóknak csak egy hónap múlva fi-
zettetnek ki. Eladók, ha a Gazdasági Egyesü-
letnek nem tagjai, kötelesek a vásár megköté-
sénél uz eladási ár 2 százalékát a Gazdasági 
Egyesület pénztárába nyomban lefizetni. 

A .Nermea* Magyar Általános VáltMzIet Rezz 
vseytárssság, Beds^est, heti Jsleatáse a tftzide-

férgaiearái es peazptaciról. 
Budapest, március 7. 

A bel- éB külpolitikai helyzetnek egyaránt 
kedvezőtlen megítélése, a magyar kormányvál -
ság egyrészről, másrészt pedig a török olasz 
béke elé háruló nehézségek, valamint a kínai 
forrongás,  továbbá az angol szénbányász-
sztrájk és végül a pénzviszonynak egyáltalá-
ban nem kielégítő helyzete a tőzsde forgalmát 
a legutóbbi bét folyamán  hátrányosan befolyá-
solták és csaknem az egész vonalon az ár-
folyamoknak  kisebb-nagyobb visszaeBéae állót 
be. A tőzsdén mindenütt tartózkodás volt ész-
lelhető és a közönség, miután a helyzetét! bi-
zonytalannak tartja, inkább realizálásokra haj-
landó, ami azokban csak csökkenő árfolyamok 
mellett lehetséges. Tartózkodóvá teszi a tőzs-
dét azonban a pénzviszonyok helyzete is, mi-
után a pénzpiacon ez idótájboz mérten kissé 
szokatlan a feszültség  és a devizárfoiyamok 
igen magas színvonalon állanak. 

A lanyha irányzat hatása különösen bank-
értékeknél mutatkozol', melyek kivéteinélkül 
áresést szenvedtek és a műit héthez viszonyítva 
közel 10 koronával alacsonyabb árfolyamokon 
zárultak. Egyéb vezető értekeink közül a Ri-
mamurányi vasmű részvények a vasipar ked-
vező helyzetére való tekintettel átmenetileg 
é énk kereslet tárgyát képezték és emelkedő 
árfolyamok  mellett kerültek forgalomba.  Kis-
sebb visszaesés után az Osztrák-magyar állam-
vasút részvények is tartott árfolyamon  voltak 
keresetek. Ezzel szemben tt közúti vaspálya 
részvények részben az általános irányzat, réBz-
ben pedig azon körülmény folytán,  hogy az 
osztalék a tavalyinál nem lesz magasab nagyobb 
kínálat tárgyát képezték. 

Iparvállalati részvények közül ismét a Bzén-
értékek iránt mutatkozott legiukább éidekló-
dés, különösen Esztergom-Bzsssvári és Salgó-
tarjáni kőssénbánya részvények iránt; utóbbiak 
átmeneti emelkedés után körülbelül az elmúlt 
bét színvonalán zárultak. Egyéb Ipari papírok 
közül leginkább Nasici tanningyári részvények-
ben volt üzlet. 

A sorsjegypiac nem tüntett fel  lényeges 
változást 

Szerkesztői üzenetek. 
— Z.  B. Nem alkalmas, sajnálatunkra nem 

kötflhető, 

C S A R N O K . 

Messze, messze tul sok vármegyén 
El egy asszony: árva bus szegény, 
Ajka most talán imát rebeg 
Megérti ő minden könnyemet. 

Sok éve már nem láthat engem 
Pedig de régen megszerettem, 
így esténkint tudom, vár reám 
Az én édes drága jó anyám. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

Kaszás Gyuri története. 
Pitymallani kezdett és még mindig ugyunaz 

a nóta járta, amit a búslakodó legény rendelt 
a cigánybandának. 

Az este még élénk volt a korcsma körül, 
nem egy szép leány és menyecske lopózott el 
pár percre hazulról, hogy betekintve az abla-
kon: lássa mulatni azt a híres, szép legényt 
éa hallja azokat a gyönyörű nótákat, mik aj-
kain kelve, százszor, szebbekké bttak; ben a 
hosszú fenyőasztal  mellett is vig élet pezs-
gett, jókedvű legények borozgattak együtt, 
közben vidám beszélgetéssel űzték a gondot, 
de a leselkedők régen eltávoztak, a mulató 
legények is rég az álom karjaiban pihentek 
már, mikor Kaszáa Gyuri még mindig csak 
oly szilaj kedvvel dalolta: .Hej, az éjjel utol-
jára, utoljára mulatok." 

Nagyon IIOSBZU volt, nagyon sokáig tartolt 
az az éj. Már az arató leányok is régen el-
vonultak u korcsma előtt, csak egy félénk, 
futó  tekintetet vetve arra az oldalra, honnan 
a daluak édes rezgése halolt ki feléjök,  mun 
kára kelt az egész kis falu  népe, csak Gyuri 
huzatia még folyton  a cigánnyal. 

Nagy volt a keserve, nem tudta teljesen 
kiönteni egy éjszaka, át kellett menni a má-
sik napba is. 

Hej, nem így volt ez még csau tegnap 
sem. Egyike volt ö a legszorgalmasabb és 
legjózanabb életű legényeknek, ki mintaké-
péül szolgálhatott volna bárkinek is, de meg-
igézte, elcsavarta a fejét  az a tüzes szemű, 
csalfa  szivü, csábos barua bány. 

Tárt karokkal fogadta  a legényt minden 
eBte kapujokban. Szava elbűvölte, ölelése édes 
érzések liouába vitte el, tüzes ajkának Coókjai 
elszédítették. 

Hamis voit a szava, álnok ölelése és csók-
jai a legény megrontója. 

Tegnap estefelé  volt a legény náluk utol-
jára. Elment még egyszer megkérdezni, hogy 
áll-e esküjének, hogy lesz-e elég bátorsága 
szülei akaratával dacolni éa visszautasítani 
azt a pennarágó, széllel bélelt segédjegyzőtt, 
ki ujyis csak a pénzéért akarja feleségül 
venni. 

Még sohasem részesült oly hideg fogad-
tatásban, mint ekkor. Bezzeg nem tárta ki 
most ölelésre karjait. Szeremi Julcsa; szava 
nem volt oly édes, nem volt bűvölő, szemei 
sem fénylettek  oly ragyogón, kereken tudtára 
adta a legénynek, hogy mÚBt gondolt hogy a 
Begédjegyzóhöz megy feleségül,  miért kínlód-
nék, mikor uriusszony válbatik belőle. 

Kaszás Gyuri megbűvölten állt ott egy 
darabig. Ugy érezte, mintha, valaki hirtelen 
összeszorította volna a torkát és ez visszatar-
totta az átkot, mit a leány fejére  akart zudi-
tani, s mikor végre Bzóhoz juthatott volna, 
már akkor a leány eltűnt a pitvarajtóban. 

Kaszás Gynri leverten távozott hűtlen ked-
vese lakása elöl. Léptei a korcsma felé  ve-
zették, hol mulató legények voltak együtt. 
Önkéntelenül lépett be és egy, a sarokban 
levő kis asztal mellé húzta meg magát. 

Kezdetben csak néma szemlélője volt a 
mulatóknak, de egyszerre csak felvillant  a 
szeme; oda, maga mellé rendelte a bandát, 
az asztalt borral rakatta tele és rákezdte: 
Húzd. rá cigáuy, húzd rá cigány itt a tízes 

banknóta..* 
És járta a nóta folyton,  mindig csak 

ugyanaz az egy. Már a delet is elharangoz-
ták, a cigányok keze is elzsibbadt, alig tud-
ták már tartani a hegedűt, de azért egy pil-
lanatig sem volt Bzabad pihenniök. 

— Hej aki világa vau, huzd el még egy-
szer, utoljára, de ugy, hogy a szive hasadjon 
meg tőle hűtlen kedvesemnek. 

A fenyegetően  rémes szemek hirtelen más 
kifejezést  öltöttek, valami fájó,  bánatos tekin-
tet tört ki belőlük és két nehéz könycsepp 
is megjelent azokban. 

A szép Julcsa ott haladt el a korcsma kö-
zelében, azt látta meg a legény. — A lány 
azonban méz csak lopva sem nézett a korcsma 
felé  pedig megismerte a hangot, tudta, hogy 
megcsalt kedvese mulat ott 

— Jól van, fluk  1 — szólt a legény, daco-
san felvetve  a fejet,  amint eltűnt a lány 
szeme elől egy utcakanyarulatnál, — itt van 
minden pénzem, ez a tietek. Én most megyek, 
s míg oda leszek, búzzatok egy keserveset, 
de olyat, hogy még a fák  is sirva fakadjanak  I 

A banda rá is kezdte : „Szomoran zug, 
bug a szél..." 

Elhúzta ötször, el hatszor, de a legény 
csak nem akart visszatérni... És nem is tért 
vissza többé Bohasem. 

...Ugy este felé  egyszerre két hírrel lépett 
be a kisbíró a Szeremi Gáspár házába. Egyik 
az volt, bogy Kaszás Gyurit sz erdőben ta-
lálták meg felakasztva,  s s másik, hogy a 
Begédjegyzőt hivatalos pénzek elsikkasztása 
és okirathamiBltásért a főszolgabíró  letartóz-
tatta. 

A szép Szeremi Julcsa előbb a szivéhez 
kapott, majd vadul felnevetett,  azután bam-
bán bámult maga elé — megtébolyodott sze-
gény. 

N Y I L T T É R . * ) 

Értesítés. 
Értesíteni  kívánom  vármegyénk  t. kö-

zönségét,  hogy hosszabb budapesti  tanul-
mányom és gyakorlatom  után Csíkszere-
dában  építészeti  és építőmesteri  irodái  nyi-
tottam. 

Elvállalok  bármily munkát,  a mely as 
építészet  körébe  tartozik.  így  pld.  villák, 
lakóházak, bérházuk,  gyárak,  templomok, 
iskolák  stb. terv és költségvetésének  el-
készítését,  azok felépítését,  esetleg  azok 
műszaki ellenőrzését.  Komplikáltabb  átala 
kitások,  terv és költségvetésének  készíté-
sét azok erőmütani  (statikai)  számításával 
együtt.  Adok  szakvéleményeket. 

A midőn  vármegyénk  közönségének  a 
fentieket  tudtul  ado  n. egyben arra hívom 
fel  szivei Rgyelmüküt,  hogy tudomásom 
szerint vármegyénkben  alig van több oly 
magángyakorlatot  folytaié  építész  vagy 
építőmester,  aki törvényileg  jogosítva  volna 
emeletes és ennél nagyobb építkezések  ön-
álló  teljesítésére 

Kérem  tehát az épitetö közönségünk 
b'zalmát,  melyet olcsó, szakszerű  és Ízlé-
ses munkámmal  óhajtok  kiérdemelni. 
Központi  iroda:  Antal  Vidor, 

Csíkszereda.  fpMiz,  ipiUuuter. 
Lux-féle  házban. 

•) E rovatban kflzlOttekért  nem vállal felelős-
séget a szerkesztőség. 

Szám 109—1912. vgrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 181. számú végzése következ-
tében Dr. Szántó Samu ügyvéd által képvi 
aelt Póra István társai javára 16 kor. 70 fül., 
s jár. erejéig foganatosított  kielégítési vég-
rehajtás utján le- és felülfoglalt  és 730 ko-
ronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
tehenek, kancák, szekér nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  fenti  tő-
kekövetelés, bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig végrehajtást szenvedők lakásu-
kon Gyimeslels'lokon leendő megtartására 
1912. - évi márolos hó 16-lkl napjának dél -
előtti 11 órája határidőül kitüzetik és ah-
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX.tc. 107. és 108. S-a1 

értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöb-
bet ígérőnek, szükBég esetén becsáron alul ig 
el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégtéBi jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmiben ezek 
javára is elrendeltetik. 

. Kelt Csíkszeredában, 1912. évi február  hi 
24. napján. Kerezztea Gyula, 

Ur. blr. rifrahsJtO. 



0. oldal. C S Í K I L A P O K 11. aaém. 

Sz. 221—1912. 1-» 
Ártejtési hirdetmény. 

Alólirott községi elöljáróság a községi 
képviselőtestületnek 35—1911. jkvi pont 
alatt hozott s törvényhatóságilag jóvá 
hagyott határozata alapján az átalakítandó 
apaállat istáló és gondozó lakása építé-
sénél felmerülő  munkálatok biztosítása 
céljából 1912. évi március hó 23-lk 
napjának d. e. 10 órájára a község há-
zához nyilvános szóbeli versenytárgyalást 
hirdet az alábbi feltételek  mellett. 

Előirányzott összeg 3461 korona 18 
fillér,  azaz háromezernégyszázhatvanegy 
korona 18 fillér. 

Az ajánlatok 5 százalék bánatpénzzel 
adandók be a községi elöljárósághoz. 

Az építkezéshez szükséges faanyagot, 
követ és fövényt  a község természetben 
szolgáltatja. 

A terv és költségvetés az árlejtés nap-
ján a községházánál, az azt megelőző 
időben pedig a földmivelésügyi  miniszteri 
kirendeltség megbízottjának csíkszeredai 
helyiségében a hivatalos órák alatt bete-
kinthető. 

Csikszentmihály, 1912. évi március 
hó 5-én. 

Községi e löl járóság: 
Pál Dénes, Ladó Péter, 

k. jegyző. k. birú. 

Szám 202—1912. 

Pályázati hirdetés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és 

iparkamara a keresk. m. kir. minister 
urnák 1912. évi dec. 31 én 60167. sz. a. 
és illetve 1911 évi dec. 8-án 83282 sz. 
a. kiadott rendelete értelmében 4 (négy) 
egyenként 100 (egyszáz) koronás ipari 
munkás jutalomra pályázatot hirdet. 

Pályázhatuak munkaadójuk ajánlá-
sával (mely esetben a pályázatok a in. 
kir. pénzügyminister ur 11453— 905 sz. 
a. kiadóit rendelete és az illeték díj-
jegyzék 14 tétel g) pontja értelmében 
bélyeg mentesek) a kamara kerületében 
illetékes, magyarhonos iparimunkások 
kapus, kocsis, gyáriszolga és ebhez ha-
sonló szolgálatot teljesítők kivételével) 
kik legalább 15 évig (tanonc évek be-
számíthatók évadhoz kötött ipari mun-
kánál egy teljes évad, teljes évnek ve-
hető) megszakítás nélkül ipari munká-
val foglalkoztak  s keresetük összege a 
2000 (kettőezer) koronát tnegnein ha-
ladja s akik kiváló szorgalmat és hű-
séget tanúsítottak. 

A pályázatok munkakönyvvel és e-
gyéb a szolgálati viszonyokat igazoló 
hiteles bizonyítványokkal felszerelve,  a 
munkaadó utján 1912. évi május 15-ig 
a marosvásárhelyi keresk. és iparka-
mura elnökségéhez adandók be. 

Marosvásárhely, 1912. február  29. 
Tauszik B. Hugó, Sz. Szakáts 

elnök. titkár. 

1 - 2 Sz. 355—1912. 

LocÉoyö és littMailási hirüetmnny. 
Csikszentkirály község erdőfülei  „Hit 

tod" lm tárán 1346—1911. keb. sz. a. ha-
hározattal engedélyezett, Tányéros, Ve-
resbánya, Tetófenyó,  Vitossarka, erde-
jében kijelölt 4375 drb. luezfenyő  és 
8903 drb. bükk, hivatalos becslés sze-
rint 5161 m* fenyó  műfa  éB 10351 
ma bükk tűzifa  készletét a köszéghá-
zán 1912. évi április hó 30 án del-
elött 10 órakor t»rtand> írásbeli zárt 
ajáulatokkal összekötött nyilvános szó-
beli árverésen egy tömegben kikiáltási 
áron télül tövön az erdőben eladja. 

Kikiáltási ár 35, 652 korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szá-

zaléka. 
Pót- és utóajánlatok nem fogadtat-

nak el. 
Részletes becslés, árverési és Bzerző 

dési feltételek  Csikszentkirály község 
házánál és a vargyaai m. kir. erdógond 
nokságnál megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1912. márcz.hó 1-én 
Oseh Károly, Benedek Gábor, 

k. jegyző. k. biró. 

Faeladási hirdetmény. 
A tekeröpataki közbirtokosság eladja 

Tekeröpatakon a községházánál 1912 
évi márczius 26-án d. e. 10 órakor kez-
dődő nyilvános BZÓ- és írásbeli árveré-
sen a tulajdonát képező és Tekerőpa-
tak község I. határában fekvő  erdejé 
ben Szánduj oltpat.ki 71729 - 909. P. M. 
sz. alatt engedélyezett vágós eladó fáját. 

Az eladó fa  álló lucfenyő,  mellma-
gasságban, kéreggel együtt 10 - 72. áll. 
21 cm. átmérőjűnek, 43690 darabnak 
és körülbelül 20188 köbméter nettó ha 
szonfát  tartalmazónak van becsülve. 

A vágásterület mintegy 89 2 h. hold 
kiterjedésű, az országúttól 16 és a leg-
közelebbi vasúti állomástól 18 kmnyiie 
fekszik. 

Kihasználási időtartam 2 év. 
Kikiáltási ár 131368 kor., amelyen 

alul ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

10 százaléka. 
Az erdőbirtokos alólirott képviselő' 

jéuél hivatalos órák alatt megtekinthető 
árverési és szerződési feltételektől  el-
térő vagy későn érkező ajánlatok és 
utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Tekerőpatak, 1912. február  29-én. 
Az erdőbirtokos nevében: 

Bálint Ferenoz, Bögözi Fülöp, 
kb. elnök. 1—2 kb. jegyző 

Sz 210-1912. vbtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. te. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1912. évi 783. polg. számú végzése követ-
keztében dr. Nagy Jenő ügyvéd által képviselt 
Berei Krisztina menasági éa Miesselbacher cég 
javára l'JGl kor. 17 fillér  és 2375 korona s 
jár. erejéig 1912. évi február  hó 13-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
és felülfoglalt  es 1839 korona 12 fillérre 
becsUlt következő ingóságok, úgymint: végre-
hajtást szeuvedó tulajdonát képező üzlethelyi-
ségben levő összes bolti cikkek és rövid áruk 
tételenként nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoní kir. já-
rásbíróság 1912. évi V. 73/2. sz. végzéBe folytán 
2375 kor. és 1951 kor. 17 fillér  tőkekövetelés, 
ennek a jegyzőkönyvben kitüntetett kamatai, 
és eddig összesen 224 kor. 63 fillérben  bírói-
lag mar megállapított költségek erejéig, 
C B i k m e n a s á g u j f a l u b a n  végrehaj-
tást Bzenvedó lakásán leendő megtartására 
1B12. evi március ho 20-lk napjának 
délelőtti 0 óraja batáridőül k i t ü z e t i k 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in' 
góságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-»i 
ertelmébeu készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el-
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
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 Csikszentmártou, 1912. évi március bó 
8-ik napjáu. Ambrus Lajos, 

klr. btr. végrehajtó. 

Hirdetés. 
Tusnádfürdőn  (Csikmegye) a Gyógy-

csarnok étterme folyó  évi junius hó 1-től 
kezdödöleg 5000 korona évi bérösszegért 
bérbeadó. 

A bérlet feltételeit  kívánatra közli 
A fflrdőigazgatóság. 

Hirdetinéoy. 
Csikdánfalva  község elöljárósága köz-

hírré teszi, hogy a község és közbirto-
kosság tulajdonát képező majorsági java-
kat 1912. évi március hó 16-án délelőtt 
9 órakor a község házánál nyilvános szó-
beli árverésen egy évi időtartamra haszon-
bérbe adja. 

Árverezni kívánók tartoznak a kikiál-
tási ár 10 százalékát bánatpénz gyanánt 
az árverező bizottság kezéhez az árverés 
megkezdése előtt előre letenni. 

Utó- és jobb ajánlatok nem fogadtat-
nak el. 

Árverési feltételek  a jegyzői irodában 
megtekinthetők. 

Csikdánfalva,  1912. február  14. 
Szöcs Béla, Antal Dénes, 

k. biró. k. jegyző. 

Sz. 216—1912. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1912. évi V. 
125. számú végzése következtében dr. Nagy Jenő 
csikszentmártoní Ügyvéd által képviselt Kánya Ist-
ván és társai javára 1152 korona 26 fillér  s jár. 
erejéig 1912. évi január hó 1-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás ntján le- és fellllfoglalt  éa 
2100 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
40.000 égetett tégls és 1 emelőgép nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Hely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 1912. éviV. 125. száma végzése folytán  1152 
korona 2ti fíllér  tőkekövetelés, ennek 1910. december 
3. napjától járó 5*/( kamatai, '/«*/« váltódij és eddig 
összesen 1439 korona 80 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig a végrehajtás tár-
gyát képező ingóságok fekvési  helyén CBikzsögödön 
leendő megtartására 1 9 1 2 . m â r o l U S 2 8 - i k n a p j ă -
nak délutáni 5 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t-c. 107. és 108. g-a ér-
telmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- éa felülfoglaltatták  és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
x L tc. 120. jj. értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi február  29-ik 
napján. Molnár Sándor, 

kir. bir. végrehajtó. 

1074 szám. 

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

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

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

Hordozható pálinkafőző 
üstök 

100 -400 liter űrtartalom. — A« u j 
szeszadótör vény előírásai szerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

Szám 1 - 9 1 0 . 2 - 2 

Hirdetmény. 
A csiksotnlyói régi gimnázium s ta-

nítóképezde fő  és melléképületeinek a 
Csikmegyei árva- és szeretetház cél-
jaira való átalakítása 18013 kor. 69 fill. 
ősszeg erejéig engedélyeztetett. A fent 
említett munkálatok kivitelének biztosí-
tása céljából az 1912. évi március hó 
30-ik napjának d. e. 10 órája a megyei 
árvaszéki eluök iroda helyiségében tar-
tandó zárt ajánlati versenytárgyalást 
hirdetek. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálatok végrehaj-
tásában elvállalására vonatkozó zárt 
ajánlataikat (az ajánlati költségvetéssel 
egyűtl) a kitűzött nap d. e. 10 órájáig 
a megyei árvaszéki elnökhöz annyival 
inkább igyekezzenek beadni, mivel a 
később érkezettek nem fognak  figye-
lembe vétetni. At ajánlathoz az általá-
uos feltételokbcu  előirt, uz engedélye-
zett költsegösszeg (illetve az ajáulati 
költségvetés végösszege) 5 százaléká-
nak megfelelő  bánatpénz (vagy a bánat-
pénznek az állampénztárnál) kir. adóhi-
vataloknál történt letetelét igazoló pénz-
tári nyugta) csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki müvelet és részletes fel-
tételek alólirott elnök irodájában a ren-
des hivatalos órákban naponkint meg-
tekinthetők. 

A csikmegyei árva- és szeretetház 
igazgató választmánya nevében 

Csíkszereda, 1912. február  hó 27-én 
Blrtha J ó u e f 
árvaasékl és Igazgató 
választmány! etnOk, 

1911. Vgrtl. 
ARVKRÉ3I HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. évi V. 845. Bzámu végzése következ-
tében dr. Nagy Jenő csikszentmártoní ügyvéd 
által képviselt a Központi takarékpénztár r.-t. 
javára 300 korona s jár. erejéig 1911. évi 
szeptember hó 7-én foganatosított  kielégíteni 
végrehajtás utján le- és lelülfoglolt  és 25C0 
koronára becsült következő ingóságok u. m.: 
marhaállomány stb stb. nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1911. évi V. 845. számú végzése foly-
tán, 800 korona tökekövetelés, ennek l'.lll. evi 
április 29. napjától járó 6"/o kamatúi, '/,•/o 
váltódij és eddig összesen 105 kor, 79 fillérben 
birúitag már megállapított költségek erejéig, 
a végrehajtást szenvedő lakásán Csikdeloén 
leendő megtartására 1912. március 27. nap-
jának délelőtti 9 óraja határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi február  bó 
29 ik napján. 

Molnár Sándor, 
klr. bir. végrehajtó. 

Szám 214—1912. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. evi V. 1038. számú végzése következ-
tében dr. Nagy Jenő csikszentmártoní ügyvéd 
által képviselt Központi takarékpénztár r.-t. 
javára 300 korona B jár. erejéig 1911. évi 
Bzeptember bó 28-án foganatosított  kielégítést 
végrehajtás utján le- és fellllfoglalt  és 2-5U0 
koronára becsUlt következő ingóságok, u. m.: 
marba állomány nyilvános árverésen eladatnuk. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1911. évi V. 1038. számú végzése foly-
tán 300 korona tőkekövetelés, enuek 1911 
évi május hó 13. uapjától járó 6'/u kamatai, 
7j°/s váltódij és eddig ötszesen 93 korona 43 
filterben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig a végrehajtást szenvedő lakásán 
C s i k d e l n e n leendő megtartására 1912. 
evi maroius 27-lk napjának d. e. 9 órája 
határidőül kitüzetik és althoz a venni száude-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szűkség 
esetén becsáron alul ia el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi február  hó 
29 nupján. Molnár Sándor, 

ktr. bír. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszeniuiiklós község a képviselő-

testület határozata értelmében, közhirré 
teszi, hogy a tulajdonát képező 1 da-
rab bika nyilvános árveréseu a legtöb-
bet ígérőnek eladatik. 

Az árverés 1912. évi március hó 
20-án délelőtt 11 órakor Csíkszo 
redában a baromvásár téren fog  meg-
tartatni. 

Csikszentmiklós, 1912- inárcius9 én. 
A k ö z s é g i elöljáróság. 

HIRDETÉSEK 
olosó ársxámitás mellett 
közöltetnek B felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
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ţ Van aserenosém a n. e. Ucf iuég  beoaea 
• tudomására komi, hogy r a k t á r o n tartok 

5 FKRFI-, NÖI- ÉS GYIBEKCIPÖT 
1 a legegyszerűbbtől, a legjobb kivitelig Oyer-
M mek eipok minden salnban. nagy válaaaték. 
™ Mertékutáni rendelést gyorsan éa pontosan 
I easköslök. Kívánatra háahoa la elmegyek. 
• Kérem a nagyerdemii vevő- éa rendeld kö-
% aónsog Bzives pártfogását,  kéa smolgálattal 
* M A N D E L I Z I D O R Z 
% Csikssereda, Kosauth^LsJos-ntoa 63. sa. a . ^ 

OOO0OOOOBO3SO9O99OO993OI 

g Értesítés. 
§ Van szerencsém a n. é. építtető kö- i 
g /öii=óg becses tudomására juttatni, ] 
o hogy miután i 
o Rudics István úrral minden-1 
Snemii közösséget megsziin-
S tettem, vállalataimat magam | 
§ : tovább fogom  vezetni. 
O l -l v állalok bárminemű építkezési ter-1 
O vek készitését és keresztül vitelét, ] 
g fürészgyár,  sodronypálya, 
g ács- és kömives munkálatait g 
g a legjutányosabb árak mellett g 
g Irodámat Gyergyószentmiklóson és 
O Csíkszeredán tovább vezetem, i 
g Kérve a nagyérdemű közönség be- J 
8 cses pártfogását  továbbra 

ALÁ7ATNC (ÍCTIDIPIIPI • S 7 - 8 
0_ 

Alázatos tisztelettel: 
Vecsey Gábor 

képe altéit áca- M ktnltet me»ter. 

Árverési hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község közbirtokossága 

a tulajdonát képező „Bolondos" nevű 
havasban 850 hold 88 G-öl területtel, 
úgyszintén a tulajdonátkepezó„Lovaszó" 
uevU havasbau 13ts7 hold 698 D-ö l te-
rülettel biró legelő területeket s igy 
öaszeaeu 2247 hold 786 D-öIet, utiut 
egy testet képező legelő területet 3 évi 
azaz 1912, 1913. és 1914. évekre ki-
adja haszoubérbe, nyilt árverésen Csik-
bánkfalva  község hazánál 1912. é v i 
március hó 18 án d. e. 9 órakor, évi 
2000 korona, azaz kettőezer korona 
kikiáltási ár mellett. 

Az árverezni szándékozók a kikiál-
tási ár ÍO százaiékát, mint bánatpénzt 
a közbirtokosság pénztárnokához lefi-
zetni kötelesek. 

Az árverési feltételek  a közbirtokos-
ság elnökségénél megtekiutlietök. 

Csikbánkfalván,  1912. évi március 
ltó 3-áu. 

A közbirtokosság elnöksége: 
If[.  Potyó Antal s. k„ Bálint Ferenez s. k„ 

közbirt. jegyző. 2—2 közblrt. elnük. 

Sz. 33—1912. 3 - 3 
Pályázati hirdetmény. 

A Oyergyóbékás dornuki gör. kath. 
templom felépítésére,  ezennel pályázat 
hirdettetik, miszerint a pályázni óhajtó 
válalkozók, írásba a pályázati kérésüket 
800 kor. azaz nyolcszáz korona kézpénz 
biztosíték mellett, folyó  évi március 
30-áig nyújtsák be. 

Későbben beérkező pályázatok figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

Ezen épitési készületeket úgymint: 
a szerződés mintáját, az épitési feltéte-
leket, költségvetést, valamint a raj-
zot az Egyházfőhatóság  által, 1911. de-
cember 12-én 9617 szám alatt jóváha-
gyattuk, a melyeket a Gyóbékás-domuki 
•-''V. k:ith. lelkészi hivatalnál hivatalos 
óruk k ízött, meglehet tekinteni. 
Uyergyóbékáa-Domuk, 1912. febr.  22 én. 
Dregán Demeter, Kándea János, 

grk. lelkész. egyházi gondnok. 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Laios és Apaffy-utcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cim: Schier Ferencz kir. mérnöknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. n 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi munkásbiz-

tositó pénztár, Borszék község (és fürdő), 
Oyergyóbékás község, Gyimesbükk "köz-
ség és Csíkszereda város székhelylyel 
rendszeresített kezelő pénztári orvosi 
állásokra pályázatot hirdet. 

A borszéki állás a pénztár részéről 
2600 (kettöezerhatszáz) koroua kezdő 
fizetéssel  és 500 (Ötszáz) korona fuvar-
átalánnyal, 

a gyergydbékási állás n o o (egyezői--
négyszáz) korona fizetéssel  és 400 (négy-
száz) korona fuvarátalánnyal, 

a gyimesbükk! állás 26<>0 (kettőezer 
hatszáz) korona fizetéssel  és 350 (liá-
romszázötven) korona fuvarátaláiinynl, 

a csíkszeredai állás 2000 (kettőezer) 
korona fizetéssel  van javadalmazva 

A pénztári orvos u kerületi munkás 
biztosító pénztár igazgutósága és az Or-
szágos Orvos Szövetség csikmegyei 
fiókját  alkotó pénztári orvosok kikül-
dött bizottsága által megállapított és most. 
felsőbb  jóváhagyás alutt álló szabályza-
tok alapján szerződik a pénztárrul és 
azoknak liatdrozmányair. magáru u^zve 
kötelezőuek isineri el. 

Az ellátási körlet a pénztári orvosok 
képviseletével közösen lett megállapítva 
s erre, valamint bárminemű más köze-
lebbi részletre vonatkozólag 11 pénztár 
főorvosi  hivatala (címzett és bérmen-
tesített boríték beküldése ellenében) 
szívesen ad felvilágosítást, 

A borszéki pénztári orvosnak a lllrdő-
idény alatt Borszéken fUrdóorvosi  gyakor-
latra, esetleg a fürdóvállulat  részéről 
(Budapest, Szabudságtér 10. száui) díj-
talan lakásra, a gyergyóbékásibak az 
1600 korona fizetéssel  és mellék járan-
dóságokkal javadalmazott községi or-
vosi állás elnyerésére lehet kilátása. 

A csíkszeredai pénztári orvos köte-
les a pénztári főorvos  akadályoztatása 
(szabadságolás, betegség, ideiglenes tá-
vollét) esetén öt helyettesíteni. 

A pályázatok a folyó  ivl április hi 10 én 
déli 12 óráig alólirt pénztár elnökségi-
hez küldendők be, a pályázók részéröli 
uzon határozott kötelezettség kijelen-
tésével, hogy az állást a megválasztá-
sától számítva legkésőbb négy hét alatt 
elfoglalja. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi feb-
ruár hó 24-én. 
|Herza Rezsó s. k., Józsa Géza s. k., 

elnOk. 2—2 igazguló. 

Sz. 105-1912 . 2-3 

Hirdetmény. 
Csikszentimre község vadászterülete 

1912. évi április hu 20 -un d. e. 10 óra-
kor a községházánál, G egymásután kö-
vetkező évre, a legtöbbet ígérőnek bérbe 
fog  adatui. 

Csikszentimre, 1912 évi február  20. 
Gergely Gergely s. k., Detnes Antal s. k., 

k.-jcgyzú. k. bin 

Modern kutépités. 
Uj kutak épitését cementgyürük-
kel, sülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
tését jutányos áron elvallalom. 

Nagymihály Sándor, 42-
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

LeijiMiiiiaH bevásárlási forrás 
úgymint! hajtápokban, mantlkör-
készletckben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
ktllönlcgescgekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-

8 szesz és Nestlé-féle  gyermek 
g tápllszt, lölerakata 

§ FEKETE VILMOS 

§
0 Első Csikmegyei illatszer- és piperc-

kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 

oouoooooooooooooooooooood 
Egy újonnan épült kőház, 
mely áll 2 szoba, konyha, kamra, pince és 
kcrthclyisvgből és melléképületekből eladó, 
értekezhetni e lap kiadóhivatalában. 

Sz. 1-912. 2-2 
Hirdetmény. 

A Kászonimpér község közbirtokos-
sága tulajdonát kepező „Répáti" Báthori-
íorrás égvényes savanyu víz az 1912. évi 
augusztus hó 1-töl kezdödőleg 10 —10 
egymásután következő évekre; a Kászon-
impér községházánál a folyó  évi április 
hó 20-án tartandó nyilvános árverésen 
haszonbérbe fog  adatni, 85ÜO korona ki-
kiáltási áron. 

Az árverési és szerződési feltételek 
pedig ugyanezen idő alatt a község há-
zánál bárki által megtekinthetők. 

Kászonimpéren, 1912. évi február 
hó 20-án. 

Tima Gyula, 
birt. pénztárnok. 

Mihálcz András, 
bírt. elnök. 

F I ^ H Ó Nagy Simon birtokos magyar— 
t l r t l J U erdélyi fehér  fajta  tenyészetéből 
10 darab 3 éves elsőrendű legelőn nevelt 

t ©3^-3ré s z " b i l c a . 
Szotyor, up.: lllyefalva,  vasul Uzon. — 

Háromszékvármegye. 6—6 

Hirdetmény. 
A csikszentléleki templom renoválá-

sára alkalmas vállalkozó kerestetik. 
A tervrajz és előméret költségvetés 

a plébánián 1912. évi március hó 16-ig 
megtekinthető. 

Csikszcutlélek, 1912. március 1. 
2-2 Az egyháztanács elnöksége. 

Minden elfogadható  árban eladom 
12 H. P. lokomobil gőzgépemet 
igeu jókarban van, március hó végéig 
megtekinthető üzemben. flntOS  | i a n ú , 

Sepsiköröspatak. 2-2 

Egy ügyes fiu,  ki legalább 2—3 közép 
iskolát végzett, tanulónak felvétetik 
Nuridsány Márton női- és férfi-divat 
üzletében, Csíkszeredában. 2-

" b i k a e l a - c L ó , 
8 darab 2'|2 éves és 3 darab 
2 éves erdélyi tisztavérii faj. 
:: :: Értekezhetni lehet :: :: 
Jakab Mártonnál, Csikzsögödön. 

Kiadó! 
Három szoba, konyha és kamarából 
álló lakás április elsejére, a hozzátartozó 
mellékhelyiségekkel és zöldséges kerttel 

együtt bérbeadó. 
Bővebb értesítés nyújt a kiadóhivatal. 

P E S Z K A , P A L L Ó , LÉC, C Y A L U L T P A P L Ó D E S Z K A É S 6 E R E N P A 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FŰRÉSZPOR 
S Z Á R A Z F I A T A L B Ü K K T Ű Z I F A K U B I K Ö L E K B E N 

állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész telepén. 
TELEFON 19. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál I 

Rnlocnh Pnilfvoc  kézimunka üzlete, rövid, szövött és 
DUlCOtll rilgJOű kötött aruk, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, luilieu. tutó, díván párna 

én gobelin képek. 
Xugy laktár mindennemű kezdett, kén/, kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-

mek, gynpjn és gyapott fonalukban. 
l)tis ulurtzték lé ill, mii és gyerek bari ti nyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségeden szolgál. 18—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

Csak a 

m i n ő s é g 
Tévén fett 

világhirü 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

m A hygienikus «hihim 

Palm a kaucsuk 
á g y b e t é t 

minősége 
elsőrangú 

V I P O R É S T Á R S A ( S Ö Z F Ü R É S Z E C S I K S Z E N T S I M O N 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m. : 

P E S Z K A , LÉC, P A L L Ó és É P Ü L E T F Á B A N 
mindenféle  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 . 21-52 

Minden szombaton b é r v á g á s o k a t elfogadnak. 
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6ÉHÖZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÂM. 
Elvállal ugy épület- mint butor-nszlalos munkákat bármily kívánt kivitel-
ben. Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely liíz ablakait 
imwmMHUHiiiiiMMHiiiiHiiiiimii'i"""'""' 1 0 Dap alatt elkészíti. 

Elvállal különösen épület munkákat szakszerű gépei által kidolgozni az 
asztalos mester uraknak mérsékelt munkadíj ellenében és a megmunkáló 

anyagot el- és visszaszállítja. iiilinmiMiiiiiiiwimiimiiimiiiiimilimii iiilimmiiiliiiilllHiimiiimiililiiiiiilllillll 

UJ-1"^ Inga-, rali-, ébreaató- éa aaebórák állandóan nagy raktáron 

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

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

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

32-52 

Óralanook, gyűrűk, rutbevalók, szemüvegek 04 hó mórok állandóan kaphatók!. 
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H A L L Ó I É R T E S Í T É S . H A L L Ó I 
Építési anyagraktár, vasbeton, mükd- és cementárugyár. 

T T " f \  * a r i Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I n A M l Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, U X I I X Ili a 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 fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ö r a l E t á r C e l l K v á x m e f f y e  x & s s s é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féie  poharas sör— naponkén t friss  c s a p o l á s 

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

(15i 8 -52 

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

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-csmsnt friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz stnk»-
tur és szobrász. Nad fűzve  slakaturokia és egyét) fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit körlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elsiigetetö lemez és kauesuk-aszl':,lt nedves falak  és kik ások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes födéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vskolat köpor, Schamotte tűzálló 

tigia és fold  stb., mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutksrikák  betonból -80-100, 120, 1-30—2-00-3-00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép tőlili-
lele színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- SS mttkőlépcsők, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- es etetövaluk min-
den nagyságban. Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talpazatok csinos kivitelben. Kslyha alatét lemezek. Kemény- és fsl-
fsdkövek.  Mindennemű beton- és eementipar-vállalat, sranit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda. 
-17-

SL 2 0 - s z á z a d v a r r ó 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. 

ER? a reliéniemölQmésbes faló  Masilist tartalmazó füset  Msek íaayen tiadaUk. 
19—34 

Uj bútor , varrógép- és kerékpár-nagyraktár! 

Cffl.*  «3 
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1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 
xU/xik>ii> ̂  ^ tií WAii'W'yj/ 

Értesítési 
A an szi'ionrst'm a t. híílgyköziinség szived tudomására hozni, hogy a inam/elem 
P a r i s b a n volt turmlmány uton. a honnan február  hó elsején jíítt visazsi. 

SZEZONSZERÜ UJPONSAóOK 
március hó elejétől már raktáron vannak. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

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

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

3 bto 
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F r t P ^ Ü P Q I ^ ftn  s z e r e l l e - s ^ m Csíkszereda város és vidéke nagy-
I— l I C O l l C o l érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 
Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utca 8. szám (Lukács Juliska 
bérpalota) helyiségében egy teljesen u j modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitot tam, hol raktáron tartom a legkényesebb igényeknek meg-
leleló összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon-, ebédlő-
és hálószoba berendezések, valamint vas- és rézliulorok a legjobb gyárt-
mányú, hajlított és borszékek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
ebédlő díványok, valódi lószór- és afrik  inadracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok G—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az összes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész-, 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós éB 
central bohbin varrógépek díszes kivitelben is, a lejyutáuyosabb árak 
melleit, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
den árfelemelés  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
párakhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Elvállalok továbbá miudenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó munkálatok jutányos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azon kellemes hely-
zetbe jutottam, hogy áruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani. Magamat a n. é. 

közönség szives figyelmébe  ajánlva és becse9 pártfogását  kéri 
Aokermann Ignátz asztalos, kárpi tos és díszítő, Csíkszereda. 

31-52 
Vidéki megrendelések gyorsan es pontosan eszközöltetnek. 
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Főraktár Gyergyószentmlklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

P0RTLANP-CEMENT-6yÁR B R A S S Ó B A N . 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTARU-RAKTÁRÁBAN. 




