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A királyi szó. 
Csíkszereda, 1912. április 1. 

(É.)  A magyar nemzetet egy ujabb 
nagy csalódás érte. Azt hitte, hogy ami 
Cnként értetődőnek látszott, minek 
valóságában széles ez országban senki 
sem kételkedett, az nem fog  rágódni a 
uemset testén, nem fog  sebet ejteni 
rajta, hanem napnál világosabban fog 
állani e honnak ellenségei előtt. 

Az 1988. évi XVIII. t . -c-ben a ma-
gyar uemset ujoncmegajáulási jogára 
vonatkozólag lefektetett  elvek voltak 
azok, melyeknek helyes magyarázására 
a kormány nemzet: munkapárt, a Kos-
suth-pári és Andrássyék az ugyneve 
zett rezoluciót kötötték s a melyért 
a kormány a felelősséget  mindvégig 
vállalta. Ez a rezolució volt legfőkép 
pen az, mely ezt a kormányt, a főleg 
pedig gróf  Khuen Héderváry Károly 
miniszterelnököt az ország- közönsége 
előtt szimpatikussá, tetőtől talpig nem-
zetivé tette, mert alkotmányos életünk-
ben nem volt  példa  rá, bogy egy hatal-
mas hatvanhetes többség és annak 
kormánya  szembe kerüljön  a királylyal. 

Ott látszott ugyanis a válság tar-
tama alatt a k i z á r t n a k h i t t 
e 11 e n t é t, hol a király a nemzet ujonc-
megajáulási jogának érintetlen hagyá-
sával, a tartalékról és póttartalékról 
való rendelkezést felségjogai  közé so-
rozta. Ez okozta a uemzet képviseleté-
nek egykilenced része által hozott re-
zolució bukását, melyet a Khuenkabi-
net lemondása követett. 

A válság súlyosan uehezedótt a 
nemzet testére, csupáá a bécsi katonai 
párt és itthon a Juth-párt ujjongott, 
mert mindkettő céljainak a zavaros fe-
lelt meg. 

A sötét bizonytalanságot a király most 
véglegesen eloszlatta a nemzethez inté-
zett alábbi deklarációjával, mely szerint 

behívhatom vagy beutarthatom az ezen 
törvényben megjelölt tartalékosokat és 
póttartalékosokat, a midőn ezt különös 
körülmények szükségessé teszik." Ez-
zel a királyi kézirattal a fennforgott 
.nézeteltérés" a felségjoguk  javára dőlt 
el, melylyel szemben a nemzet gyen-
gének  bizonyult. 

A királyi kézirat jzószerínt igy szól: 
Kedves gróf  Khuen-Héderváry ! 

Mély sajnálattal észleltem feje-
delmi jogaim tartalmára vonatkozó 
azt a nézeteltérést, amely Ont és mi-
nisztertársait lemondásuk benyújtá-
sára indította volt. 

Kormányzatomnak az alkotmányos 
élet áldásos helyreállítását követett 
egész ideje alatt gondosan őrködtem 
a törvény és az alkotmányos rend 
épségben tartása felett. 

Zavartalan birtokában van a nem-
zet összes alkotmányos jogainak, 
ezek között az ujoucmegajánlás jogá 
nak is és mi sem áll tőlem távolabb, 
mint ennek érintése, vagy csorbítás*. 

Másrészről azonban ragaszkodnom 
kell azon, az 1888. évi XVIII. tör-
vénycikkben reám ruházott fejedelmi 
jogaimhoz is, a melyek értelmében 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. ÉLTHES GYULA. 

Kegjelenlk minden • a e r d á n . 
•löflietésl  ár: Egész évre 8 kor. (Küllőidre) 12 kor 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legoloaóbban nimlttatnak 

Kálira tok nem adatnak vissn. 

behívhatom vagy beutarthatom az 
ezen törvényben megjelölt tartaléko-
sokat és póttartalékosokat, amidőn 
ezt különöB körülmények szükségessé 
teszik. 

Amilyen határozott akaratom tisz-
teletben tartani a nemzet alkotmá-
nyos jogait, épen olyan határozott-
sággal kell alkotmányos fejedelmi 
jogaimat is sértetlenül fentartaui  és 
uralkodói feladatomnak  csak akkor 
felelhetek  meg, ha együttesen tölt-
hetem, be ezen kettős hivatásomat. 

Bizalommal hívom fel  a nemze-
tet, könnyítse) meg ezen feladatom-
nak lelkiismeretemmel összeegyez-
tethető módon való teljesítését és 
ezzel biztosítsa a király és a uem-
zet egyetértésén alapuló alkotmányos 
munka folytatását. 

Kelt Bécsben, 1912. március hó 30-án. 
Ferencz  József  s. k. 

Gtúf  Khueu-Uéderváry  s. k. 
Feltűnő ebbeu a leiratban annak 

közvetleu, megkapó hangja, melyben a 
király kéri a magyar uemzetet, liogy 
tegye lehetővé az alkotmányos munka 
folytatását.  Ez a hang indította bízó 
nyára arra a lépésre a lemondott 
Khuen-kabinetet, hogy a király reakti 
válását, mint egyedül kivezütót egy-
hangúlag elfogadta  és az ország kor-
mányzását ismét kezébe vette. 

Keserűség tölthet el azoubau mind-
nyájunkat, ha arra gondolunk, hogy a 
bécsi kamara-politika szűnni nem akaró 
áskálódással tör ellenünk és öreg ki-

rályunkkal ellentétes törekvésekkel nem-
zeti létünket és függetlenségünket  igyek-
szik aláásni. E törekvésekkel minden-
kor számolnunk kell, még ha gyöngék 
vagyunk is. Kimutatták foguk  fehérjét 
a válság tartama alatt ismételten, mely-
nek mesterséges szítói és táplálói vol-
tak. Ezek az irányzatok pedig a lassan 
ölő méreghez hasonlók, melyet el kell 
távolitanunk testünkből, ha életünket 
meg akarjuk tartani. 

Most pedig azt kell megtennünk, 
amire Magyarország korouás királya 
kért! 

Húsvét, 
Csíkszereda, 1912. április 3. 

A húsvét az igazságnak, egy nagy 
hivatás igazolásának, az eszme feltá-
madásának immár majd kétezred óriási 
időhatárát megfutott  szimbóluma. És 
ha meg is állapithatjuk, hogy a ke-
resztyénség legnagyobb ünnepét, a hó-
dító hit e fényes  legendáját soha e 
nagy lusztrumon keresztül nem ostro-
molta ennyire a kételkedésnek, sót a 
tagadásnak, a pozitív valóságokat für-
késző korszelleme, mint e napokban : 
Krisztus vallásáuak sziklaszilárd talap-
zatát csak érintik a korszellemnek e 
piszkos hullámai, magát Krisztus földre 
küldetésének legnagyobb világtörténeti 
jelentőségét, meg nem másítják. Sót 
mintha a kis tévelygés használna is a 
keresztény igazságoknak, mert a job-
bak csak annál lelkesebben, odaadób-
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Áldott  legyen  a te neved 
És elhagyott  ki  nem szeret 
A tisztaságnak  képe vagy 
Szentséges  asszony égi nagy. 

11a nem volna hitem benned 
En akkor  is szeretnélek 
Mese  lenne mit mondanak 
Ezredévek  tanítanak. 

Mint  k öl tem íny  is üdvöt  adsz 
Neved  balzsam édes  vigasz 
Mindenkor  élő,  ideál 
Bár vérünk  véled  harcba száll. 

11a elmúlik  a szenvedély 
Gondolatunk  helyet  cserél 
Elismerünk  téged  igaznak 
S a vérünket  kárhozatnak. 

Mátrai  Ferenc Béla. 

Emlékeim.*) 
Irta  földes  Zoltán. 

Okulásul, elédbe állok, édes magyarom. Se-
beimmel, köoyeimmei, melyeket Bzereztem há-
rom viharos éven át a kis faluban,  magyarok 
körében, a kik elfeledték  Árpád nyelvét és 
meg tagadiák a fajukat  Idegenek kenetes sza-
vára, — unszoló szavára . . . Elédbe állok, 
mert hidd el, hogy a kis magyar néptanító 
sorsa az erdélyi magyarság életefolyásának 
miniatűr képe. Bz a kis rajz a nagy harcnak 
Jellemző epizódját meséli el, ás méltán okulásra 
szolgál, mert egyazon színeket játszó, mint az 
egész Erdély népességének nagy kaleidoszkópja, 

A mikor fiatalos  ambícióval elfoglaltam 
helyemet a nagy hegyek között, csakhamar 
rájöttem, hogy- a vér, mely népem ereit feszíti 
a as üde arcokon piros rónákban csattan, nem 
lehet más, mint as én vérem, a mi vérünk, — 

•) Munkatársunknak t Budapesti Hírlapban meg-
jelent feltűnést  kelté, cikkére felhívjuk  u Uletéken 
bWga^atési hatóaágek Ügyeimét. 

bős eleink vére. . Ks a midőn megbizonyosod-
tam e felöl,  fajomért  éló szivem minden kicsi 
rostjával, tüzes magyar lelkem összes crókész-
letével a visszatérítés nagy müvének szolgá-
latába szegődtem. Ks mintha e néma esküt meg-
hallották volna a szlix-ábrázatu rejtelmes 
kősziklák, máris kezdetét vette a titkos üldözés. 

— Domnule, — szólitt meg egy napon Itusz 
György, — ugyan, nem köszönhetnének azok 
a gyerekek románul? — S beszéde közben 
majdnem fellökött. 

Más alkalommal a bíró kifogásolta,  bogy 
mulasztási kimutatásoknál túlságosan gondos 
vagyok. 

Mert éppen az iskolai dolgok kínálkoztak 
jeles alkalmul embereim beavutkozásáru, jo-
gosan-e vagy jógtalanulV Ez más Kérdés. A 
valóság az, bogy mindig találtak módot és 
eszközt ahboz, miképpen lehetne a tanító mun-
káját megnehezíteni; ha szükség, durva in-
zultussal. 

Már a beiratkozások alkalmakor akadlak, a 
kik hevesen izgattak az qj, állami iskola elleu. 
S a midőn látták, hogy ennek ellenére ötven 
tanköteles iratkozott be, kezdődött az apró 
boszantások Bora. Így például a tanterem tulaj-
donosának ücsorja kellemetlenkedett. Ha az 
imádkozásba — az ablakon át — recsegő ko-
lomp zqja vegyült; ha az iskola padlásán po-
koli lárma támadt s azt vélhetted, hogy hét 
dühös ördög acélpatkója kattog; ha ostorpato-
gás vonta el a gyermekek figyelmét:  tudtam, 
hogy ki az. Tudtam, láttam azt is, bogy a fel-
nőttek kárörvendő tetszésével talalkozik e tit-
kon diktált illetlenség . . . 

E pontnál megjegyzem, hogy az iskola bé-
relt helyiség volt. Kívül tapasztatlau, nyomo-
rult oláh viskó, melyben télen át csaknem 
megvett az Isten hidege. Az ablakok egysze-
resek és nem duplák, B as ablaktányérok ujjnyi 
közöket mutattak. A gerendás mennyezet fó-
lülrül nem volt letapasztva, s mivel nem volt 
kéméoyi * kálybaesének otromba lyuk vágva, 

a melyen keresztül nemcsak a fiist  jutott el 
a padlásra, hauem a cső körüli nagy hézagokon 
a hideg levegő is szabadon áramlott alá. Aztán 
a szoba alatt boltozatlan pince; a mi miutt a 
padozat reng s a kályha feldüléssel  fenyeget. 
Kz a kiváló iustrumentum félméter  mágus és 
csak annyi hibája van, hogy rossz, kicsiny és 
a tűz nem ég benne. A magyarok Istenére 
mondom, örvendeztem, hogy az állam késett 
a ciintábia megküldésével. Hiszen ugyancsak 
furáu  festett  volna, ba a pajta ormán ott ra-
gyogott volua a kicirkalmazott, büszke cim: 
Magyar királyi állami népiskola I . . . l'edig egy 
végvidéken, izolált oláh községben, mi más 
hivatott arra, hogy hirdesse a magyar állam-
eszme dicsóBégét, a nemzet félsőbbségét  és a 
faji  erót, ba nem az állami népiskola VI... Illik-e, 
talál-e, ba egyetlen intézményünkben is tob-
rongyosan jelenünk ineg ama népcsoport előtt, 
a melynek a bóna alá kellene nyulnunk impo-
náló karitásszal'/... Illik-e, bogy ily nyomo-
rult keretbe foglalja  államuuk az ő lelkes, kis 
exponensét, az állami tanítót; odaküldje kul-
tur politikai Don Quixotte-nak... Persze, ak-
kor a fizetéséről  másképpen kell gondoskod-
nia, ha e szerencsétlen taktikán változtatni 
akar.. • Állítson oda az a kormányhatalom 
egy iskolaépületet, mely mint Bismarck-emlék 
komoly árkadjaivai, mar külsejével fejezze  ki 
a nagy és nemes nemzetet, mely uralomra és 
szeretetre egyaránt erővelteljes 1. . . Tegyen 
oda a hatalom minden szervétől támogatott, 
anyagilag jól ellátott népnevelőket. 

Olyan iskola épületben oktatni, nevelni, mint 
a minő a bollósarki állami iskola, a nemzeti 
kultura kicsúfolása.  Mert ba azt véli a mi-
niszter, hogy az Alföld  színmagyar vidékei ér-
dekesebbek a kellően felszerelt  állami ;népis-
kolákra, viszont még igazabb, hogy nemzeti-
ségi tájakon nem föltéuenül  kívánatos a ma-
gyar közművelődés csarnokául oláh kunyhókat 
tárni föl.  Hát bizony, az ilyen iskolákra szé-
gyen kitűzni a trikolórt.., Hozzá, ba még az 

a viskó igazándi — pajta. Mert — ne tessék 
valótlanságnak képzelni — a hollóiarki iskola 
pajta is volt egyszersmind. Ugy történt a do-
log, bogy egy uapon démoni zaj zavarta meg 
a tanítást. A lárma fólülrül  jött; azt hittem, 
maga Behemót ropja táncát egy bétsarkantyus 
boszorkánnyal — a mennyezet lölött. Csak-
hamar meggyődtem az ártatlan igazságról: egy 
juh unatkozott a padláson. Máskor meg a ser-
tések és libák foglaltak  helyek az iskolában 
s talán éppen a magyar állameszme fölséges 
voltát forgatják  elméjükben, a mikor a lürge 
ostor kihesBegette onnan... Hiába I A gond-
uokság és a tanfelügyelő  a sok nyomorúságos 
bajlék közül csak egy ilyet váilaszlhatott; az 
állam pedig ujabban hallani sem akar építke-
zésről, állandó berendezkedésről. Ugyanis hi-
ányzik s leglényegesebb kellék; a mit a védő-
erő — a kardra és Bzuronyra csapva — elő-
lünk elkanyarit... 

De mi van a tanítói lakással? Legtöbb 
helyen az állam lakbért ad, és ez oly csekély, 
bogy rendesen rá kell pótolnia tanítónak a 
maga kis fizetéséből.  Igy voltam én is. Lakást 
alig kaptam. Az is egy két lakréBzes oláh 
pajta volt; a konyha a házigazdám konyhájá-
ból volt kiszakítva oly módon, bogy a rög-
tönzött deszkefalon  át behatóit hozzánk a tu-
lajdonos házba terelt gyöngye jószagjának illata 
és bégetése... És fizettem  ezért — az elvál-
lalt adóval együtt — évi 280 koronát, holott 
dotációm 1000 korona törzsfizetésből  és 200 
koronányi lakásbérből állott. .Mellékes* mi 
lenne egy ennyire elszigetelt helyen. ? Mégis, 
bevallom, örvendtem, hogy eme lakást meg-
kaptam, mivel elhatároztatott — ex cathedra 
sacrosancţi concilii, — hogy az állami népta-
nító átkozott legyen és földönfutó... 

A lakás télen nsgyon hideg volt. Tizen-
nyolc éves kis feleségem  meghűlt és egy íz-
ben erős láz gyötörte. Én meg as iskolában 
veszítettem el egézségemet; a mi nem is csuda, 
ha elképzelünk egy iskolát, melyben a gyér* 



a-lk oldal. 

ban văl ásítják lelkivigaaiul a keresz-
tény humanizmus bölcseletét s bizony 
a mostani húsvéti harangszó a népek-
nek nagyobb tömegét, millióit hívja 
templomba, mint valaha. 

És legyünk ellátva bármi tömegé-
vel a természettudományos ismeretnek, 
nem vitte még a kntató emberi ssel-
lem odáig, hogy a nagy ismeretlen után, 
ami létünk után következik, de magá-
ban földi  életünk kertjében, ennek is 
meretlen ösvényein a vak sors által 
vezetve — ne tapadnánk azokhoz az 
ideálokhoz, melyekre hitünk tanít. 

Ez az állandó érzés emel ki az élet 
sivárságából a mai húsvéti ünnepen. 
Nincs olyan közömbös lélek, akit vala-
hogyan ineg ne ihletne, ne érintene, 
lelkére hatástalan lenne a húsvétnak 
legendája, az a sok szimbólum, ame-
lyet a kálváriát járó igazság feltár.  A 
nagy élethivatásnak e fönséges  tragé-
diáját látva, hiszünk és bizunk a ma-
gunk hivatásában és kicsiny célokért 
való törekvésünk igazságában, győzel-
mében. 

Minél nehezebb az élet barca, annál 
nagyobb szüksége van a veritékes 
homlokkal, lankadó izmokkal dolgozó 
embernek a húsvét szimbolikus ünne-
pére, arra, amelyet a keresztényhit 
ekként fejezi  k i : .Hiába temetitek el 
az igazságot és hiába gördítettek nagy 
követeket a koporsója felé"  hiába, őr 
zitek zsoldosokkal, — az igazság kitör 
és eget kér. 

A húsvét megtanit arra, bogy kinek-
kinek bíznia kell a maga igazságában. 
Egyesnek és nemzetnek egyaránt s 
csak arra van szükség, bogy az ami-
nek végső diadalában törhetetlen lé-
lekkel bizunk, valóban igazság legyen. 
De még sok másra is megtanit a hus-
bét. Az önfeláldozásra  a közjaváért. S 
ebben az önző, utilitárius korban főleg 
ezt fogjuk  nehezen megtanulni, egy 
élet igazságának vallani. No, de hin-
nünk kell, hogy megjön annak az 
igazságnak feltámadása,  mely az ön-
zést elsöpri és egyetemes emberi célok 
lesznek a haladás zászlajára irva, nem 
a tülekedés, nem az elnyomás. 

ünnepre szólóak a harangok. Sza-
badítsuk meg lelkünket legalább ez 
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ünnepekre a szürke életgondoktól, mi 
nél küzdelmesebb az élet, annál na-
gyobb szükség van a kivételes, a nor-
manapokra, amikor élet sarához földre 
tapadt szem feltekinthet  az égre és 
köznapi gondolatainak bilincséből föl-
szárnyal és — megtisztul. 

Ui oly korban élünk, amidőn nagy 
erkölcsi javak mennek veszendőbe ée 
az atheizmus öli a lelkeket: de biz 
zunk az igazságban, bízzunk a tisztább, 
emberibb eszmék feltámadásában  : mig 
a húsvét ünnepének évezredes va-
rázsa megihleti az embereket, — nincs 
veszve semmi: a tévelygő ember meg 
találja a hit igazságát, amely feltámad 
és eget kér. 

A csikszentmártoni járásbíróság 
Csikatereda  1912. április 1. 

A mult héten nagy consternációt kel-
tett az igazságügyminiszternek Ribiczey 
Ferenc kir. törvényszéki elnökhöz intézett 
leirata a csikszentmártoni járárásbiróság-
nak Csikszentsimonra leendő áthelyezése 
tárgyában. 

Az igazságügyminiszter ugyanis Csik-
szentmárton és Csekefalva  községek kép-
viselőtestületének azt a határozatát, mely-
ben az igazságűgyminiszter által a já-
rásbíróság kijavítására kért anyagi tá-
mogatást megtagadta és annak kedve-
zőtlen feltételeket  szabott, — egyszerűen 
tudomásul vette s egyben utasította a 
csíkszeredai törvényszéki elnököt, hogy 
a csikszentmártoni járásbíróságnak Csik-
szentsimonra való áthelyezése céljá-
ból indítson tárgyalást Csikszentsimon 
község képviselőtestületével. 

Ribiczey Ferenc kir. törvényszéki el-
nök Csikszentsimonra a mult héten 
kiszállott és értesülésünk szerint a tár-
gyalás eredménye az lett, hogy a kép-
viselőtestület rendkívüli gyűlésben kimon-
dotta, miszerint az áthelyezendő járásbí-
róság részére telket ajánl fel,  és a 
szükséges helyiségeket csekély bérösszeg 
ellenében saját költségén felépiti.  Ezzel 
szemben azonban a szentmártoniak sem 
hagyják szerzett jogaikat, mert a képviselő-
testület meggondolta a dolgot, és most 

már hajlandó a miniszternek a kívánt 
anyagi támogatást a járásbíróság elhe-
lyezésére. illetve kijavítására megadni. 

A rendelet visszavonása érdekében 
pénteken deputáció volt Gyalókay Sándor 
főispánnál,  melynek tagjai voltak Barta-
lis Ágoston főszolgabíró,  Cseh Vilmos 
bankigazgató, dr. Ady Endre ügyvéd és 
Nagy Sándor földbirtokos,  kiknek Gyaló-
kay Sándor főispán  megígérte támogatását. 

A vármegyeházán érdeklődtünk az 
iránt, hogy a szolgabiróság esetleges át 
helyezésére a belügyminisztertől nem 
jött-e valamelyes rendelet, de ilyenről 
nem tud senki és igy valószínű, hogy a 
járásbíróság — eltekintve az áthelyezés 
érdemi részétől — már ez okból sem 
lenne áthelyezhető, mert tudvalevőleg a 
minisztériumokban inkább a hivatalok 
centralizására, mint decentralizására töre-
kednek. 

Tudomásunk szerint az utóbbi évek-
ben arról is sokszor esett szó, hogy 
Csikszentmárton — tekintettel a kászoni 
Öt község amúgy is nagy távolságára — 
adóhivatalt kapjon. A járásbíróság áthe-
lyezésével tehát a kászoni és többi ha-
vasalji községek még távolabb esnének. 

Ezek figyelembe  vételével azt hisszük, 
hogy a kérdéses igazságügyminiszteri 
rendelet csak ütőkártya volt, mely igen 
alkalmas arra, miszerint -a csikszentmár-
toniak és csekefalviak  megtudják, hogy 
mit bírnak és mit veszíthetnek el. — 

Egyébként az érthető consternációt főké-
pen az okozta, hogy az áthelyezés híre 
egészen váratlanul jött le és terjedt el, 
mert eddig áthelyezésről hivatalosan szó 
nem esett, csupán arról bírunk tudomás-
sal, hogy a csikszentsimoniak az elmúlt 
két évben privátim több helyen puhato-
lóztak az áthelyezést illetőleg a hangulat 
felől,  de akkor sok biztatást sehol sem 
kaptak. Most a véletlen kedvezett nekik 
és hogy ezt az alkalmat ők teljes erővel 
megragadják, az csak egészen természetes. 

Az ügy fejleményei  elé érdeklődéssel 
néznek mindenfelé. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Csíkszereda—Székelyudvar-

helyi vonal. Egyik  udvarhelyi  lap-
ból olvassuk,  hogy Udvarhelymegye 
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törvényhatósága  e vasút vonal érde-
kében ismételten  megkereste  a keres-
kedelemügyi  kormányt.  B hir olva-
sása után megint csak csodálkozá-
sunknak  kell  kifejezést  adnunk,  hogy 
a márciusi törvényhatósági  kSzgyülés 
tárgysorozata  teljesen vasutmentes 
volt.  Ugy  látszik,  hogy e Csikvár-
megyére óriási fontossággal  biró ügy-
ért hiába emeltük  lel  számtalanszor, 
hasábokon keresztül  szavunkat,  úgy-
szintén laptársaink  is, melyek  majd-
nem mind  foglalkoztak  az erdélyi 
transverzális  vasút terveivel.  Udvar-
hely jajkiáltása  gyenge lesz,  hu ideje 
korán  nem sietünk  segítségére!  Az 
ügyre még visszatérünk. 

— Eljegyzés. Alsócsernátoni Domokos liéla 
eljegyezte lécfial  vi Gyárfás  Ilust Kolozsváron. 

— Máthé József  kitüntetése. A Magyar 
Tudományos Akadémia március hó 26-án tartott 
rendes havi ülésében a Wodianer-féle  1000 koro-
nás jutalmak egyikét tanitói és -társadalmi műkö-
désével szerzett érdemei alapján Háthé József 
marosvásárhelyi áll. isk. igazgató-tanitónak, a szé-
kely ügyek lelkes apostolának, a Székely Társa-
ságok Szövetsége kiváló munkássága fótitkálinak 
ítélte oda. A kitüntetés érdemes férfiút  ért, mert 
Máthé Józsefet  harminc év óta ott látjuk a Bzé-
kelységért küzdők táborának vezérkarában, 

— A bíróság köréből. A király Potovarky 
András dr. kolozsvári törvényszéki és Dóczy Bá-
lint körösbányai járásbíróság! albirákat jelenlegi 
székhelyükön törvényszéki bíróvá, illetve járás-
bíróvá nevezte ki. 

— Kinevezés. A belügyminiszter a csíksze-
redai anyakönyvi kerületbe Kajtsa József  csík-
szeredai lakos, el. isk. igazgatót anyakönyvvezető-
helyettessé nevezte ki. 

— Uj sebészorvos. A csíkszeredai közkor-
házhoz kiuevezett dr. Hirsch Hugó osztályos se-
bész-töorvos csütörtökön tette ie a hivatalos esküt 
a vármegye alispánja előtt Állását szabadságolása 
folytán  április végén foglalja  el. 

— A közigazgatási bizottság ülése. A vár-
megye közigazgatási bizottsága április havi ülését 
a rendes második hétfő  (április 8.) helyett a hiis-
véti ünnepek miatt folyó  hó 15-én togja meg-
tartani. 

— Csíkszereda államsegélye. A városok 
segélyezésére szánt 4 millió korona államsegély-
ből Csíkszereda tizenháromezer koronát és (iyer-
gyószentmiklós tizenötezer koronát kaptak. Az 
összegeket a belügyminiszter már kiutalta vala-
mennyi városnak. 

— Kinevezés. A király a székesfővárosi  ál-
lamrendőrség személyzeti létszániában <jpyalúkay 
Lajos rendörtanácsost a VI. fizetési  osztályba ne-
vezte k i 

mekek sirva fakadnak  a hideg miatt és a hol 
— a kályha felöli  oldalon. — takaros jégcsa-
pok képződnek: minden meg van mondva. 

Mivel az államhatalom most ama rend-
szernek hódol, hogy inkább bérelni, mint épí-
teni, mert ez kevesebb kiadást okoz : remé-
nyem sem lehetett a helyzet javulása felől. 
Ezért gondoltam egy merészet és nagyot — 
Megkockáztatok egy halálugrást az elkesere-
dett ember kétségbeejtő elszántságával. Házat 
építek és iekolatermet e mellett Körülöttem 
sötétlettek Csikvármegye magánjavainak ren-
geteg erdőségei; azt hittem, hogy a várme-
gye támogatni fogja  a magyar nemzeti kul-
tura előharcosát e véghelyen; éppen ezért 
kérést intéztem hozzá ingyen-fáért  Bizonyo-
san örömmel ajándékoz egy pnr szál épület-
fát,  hiszen a magánjavak intézménye is kul-
turális érdekek szolgálatát jelöli meg ez ős-
erdők rendeltetéseként A vármegye azonban 
előbb jónak látta puhatolózni, hogy ki volna 
köteles Hollósarkán iskolaépületet és tanltó-
lakást emelni ? Ez a feladat  nem az államot 
vagy a községet terheli-e? És vájjon kinek 
a kötelessége kápolnát építeni? 

Mert egy magyar kápolnát ls akartam ál-
litani, a gazdag vármegye hazafias  támoga-
tásával. Célom nagy volt éB magasztos: al-
kalmat adni a kalugerektól protegált népnek, 
hogy Árpád drága nyelvén dicsérhessék sz 
Urat és legalább évente egyszer magyar pap 
ajkáról édes igét halljon Holló veszendő népe. 
A magyarok fölséges  Istene legyen tanúm, 
hogy én magam szívesen előimádkoztam volna 
minden vasárnap délután a lorettói litániát s 
palatínus Eszterházy szépséges imáját . . . 

De mit mondjak V a megye nem látta ta-
lán eléggé megokoltnak a kérés t . . . és én 
házat építettem kölcsönre, betábláiásra. Persze 
ezt csupán; az iskola és a kápolna elma 
rad tak . . . 

A házépítés a szokottnál tSbb gonddal járt. 
Fuvarost tóig kaptam s a ki jött, drágán jött 

A magam részére megnyert atyafiak,  igaz, 
szeretettel segédkeztek, de a kérlelhetetlen 
gyűlölködők akadályokat támasztottak. Simon 
Bálámon tizenhat korona erejéig megbirságol-
tatott, mert a fövényt  a kertjén keresztül kel-
lett vitetnem. Kozsokár biró világért sem 
engedhette meg, hogy a kaszálóján át tőké-
ket szállítsanak, holott más átjáró nem volt. 
Csak nagykésóre egyezett bele. A kis Juon, 
egy igénytelen oláh gazda, a mikor a megye 
engedőiméből a begyoldalról főidet  hordattam, 
handabandázva tiltakozott állítólagos birtoká-
nak rongálása ellen; sőt ledobta magát a 
földre  és éktelenül sivalkodott: 

— Csak holttestemen keresztül engedem 
a porondot elhordatni 1 

Én inkább nevettem, mint bosszankodtam, 
de a midőn láttam állhatatosságát, kitört be-
lőlem a székely temperamentum, egy ásót 
ragadtam éB Juon porhüvelyének Bzegeztem: 

— János, vigyázz, mert ellóditlak inoen 1 
Látva kigyúlt ábrázatomat és elbusult ked-

vemet, Juon hirtelen felugrott  és eltávozott a 
— korcsmába... 

Másnap találkoztam vele, alázatosan kö-
szönt s alattomos mosolya dekorálta képit 

— Hogy van, domnule? — szilt. — Vá-
laszoltam valamit i s jókedvűen tovább mentem. 

Ilyen körülmények között épült föl  a ház, 
bár befejezni  sohasem tudtam. A konyhát és 
egy szobát lakhatóvá tettem. Szerencsire 1 
És pedig nemcsak az én szerenuBimre, hanem 
a gyermekek szerencséjére is. Mert egy zi-
mankis, vad tél következett Rendkívül ke-
mény hideg állandósult meg a hegyek között 
Az iskolában nem maradhattunk, tehát elvit-
tem a gyermekeket a lakásomra is ott tanít-
gattam. Penze siorongottunk s ugy volt, hogy 
csak a konyhán adhattam helyet 

Egyszer aitán eljött Teraoveáa dr. járási 
orvos. A konyhában fogadtam  — a trachoma 
miatti vizsgálat hivatalos megejtése végett . . 

Természetesen nagyot nizett De nem hiszem, 
hogy nagyon szivére vette volna a látottakat. 

Érdekes, bogy ujabban a vegyes ajkú és 
román községekbe meg járásokba román szár-
mazású orvosokat helyeznek. Ezt jelesen Csik-
megyében figyeltem  meg. — Tudomásom van 
arról is, hogy az oláhok ujabbau nagy elő-
szeretettel lepik meg az orvosi pályát. Nem 
is hinné az ember hogy ebben ÍB tendencia 
rejlik, még pedig veszedelmes tendencia és 
körültekintő okosság. Ha meggondoljuk, hogy 
hivatásánál fogvást  házról-liázra jár, tanácsot 
oszt, istápol, vájjon nem vethetö-eföl  jogosan 
a kérdés: ez a- tanács és Istápolás csak a 
higiéniára terjed-e ? 

Vájjon csak a pipák és dászkálok terjesz-
tik-e az ábrándos eszméket, melyeket nem 
ritkán csinos mesékkel gyámolicauak 1 Ilyen 
mese az is, a mit a hollói emberek szentül 
hisznek, hogy — Románia a nagy fűzfáig  ér. 
Ez a nevezetes fűzfa  Maroshéviz és Déda 
között volna . . . ha volna. De olyan, mint a 
csiksomlyil köosztováta, a melyet Benki sem 
látott, de azért mindenki hisz benne. Bizonyos, 
hogy eritlen diplomácia a „keleti franciák" 
határ-iginyét a nagy fllzCára  alapítani, de az 
is holtbizonyos, hogy itt szerényebbek azok-
nál, a kik a természetes határt a Tisza vízi-
ben látják. 

Hanem térjünk vissza az Iskolához. 
A titkos szent szlnidust bosszantotta vég-

telenül a beiratkozottak nagy száma. Éppen 
ezért nagykipüsködve hangoztatták mindenek-
nek, a kit illet, hogy az állami iskola pogány 
intézet, mert a görög katholikus gyermekek 
nem nyernek oktatást szent vallásuk tételei-
ből. Holott én fölhívtam  a görög katholikus 
pipát hogy az ekkor i s ekkor tartandó hit-
tanórákon jelenjen meg; hiszen a kormány 
ezt dotâţja... Betegségére hivatkozott És bár 
in Üdvözítőm iránti nagy szeretettel tanít-
gattam tanítványaimat a keresztény katholi-
kus bitre, mégis folyt  a hajasa a hittan miatt. 

No, igen, a „vallás szent nyelve . . . " itt volt 
a baj forrása. 

Midőn ekképpen nem értök célt, a szan-
hedrin fejedelme  kiadta a jelszót: 

— A ki gyermekét nem adja a román is-
kolába, az ne járjon a templomba sem. 

ÉB itt örömmel kell följegyeznem,  hogy 
voltak ingadozó lelkek, akik a borszéki ma-
gyar plibániához szívesen csatlakoztak volna. 
CBakhogy az is messze van. íme, mily nagy-
szolgálatot tehetne a magyar-görögkntholikus 
egyház Hollóban is, más helyeu is a magyar-
ságnak . . . A hasonló ritusu egyház hápolnát 
állítana; az állami tanító elvégezne egy rövid 
kurzust és odaállana a nyáj közé; most már 
konszekrált ujakkal érintené a nép szivét A 
nép bizalommal közelednék feléje,  a ki ke-
zében tartja a mennyország kulcsát, üdvössé-
gének zálogát. . . Apostol lenne ő valóban. 

i, íme, csodálatos, gyón tempóban magya-
rosodnék Erdély; megszólalnának az elnmiulr 
harangok itt is, ott is . . . mindenütt I í> az 
összeolvadi, diadalmas harangzugúson kere.-z-
tülcsendülne a győzedelmes, szépssavu nyelvi... 

Mikor .az a titkos színódus látta, mit ér a 
patétikus jelszó, mást gondolt. A szülőket 
kell, egyenként. — átdolgozni. És ettólfogvást 
— a nyáron át — sorra járta be a falut  Az 
uri kocsis minden háznál megállott és bizal-
masan beszélgetett a gazdával... Sót be is 
toppant VP raUanul egyik-másik bázikiba. Más-
kor meg gyalogosan, mint az evangiliom kö-
vete, állított be az az ember ide is, meg 
amoda i s . . . És igy tovább . . . A kővetkező 
iskolaév elején már mutatkozott is a siker. 
Az oláh gyermekek javarésze a román isko-
lába ment A szinmagyarok megmaradtak, ki-
véve két-három tankötelest Feltűnő volt 
hogy az eloláhosodott családok gyermekei hiá-
nyoztak . . . Nem hiába mondotta a bikásl 
oláh tanitigyttliBen az egyik „kolléga*: 

— Majd elbánunk veletek I Hollósarkáu 
már megmutattuk... 
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— A békási határszéli őrség megszűn-
tetése. A belügyminiszter körrendeletben értesí-
tette a vármegye alispánját, bogy a Gyergyóbé-
káson létesített m. kir. határazéli őrséget folyó 
évi április hó 1-ével beszüntette. A korrendelet 
még H2 más hasonló őrséget szüntet meg. A bé-
kási őrség megszüntetése kapcsolatban van azon 
előbbi hírünkkel, mely vármegyénk csendőraégének 
lélszáml'elemelésérSI szólott 

A2 Ügyvédi kamarából. A marosvásár-
helyi ügyvédi kamara Elekes Márton dr. volt gyer-
gj-ószentmiklósi ügyvédet, önkéntes lemondás foly-
tán, az ügyvéilek névjegyzékéből törölte: A volt 
iigyvéd ugyanis, mint annak idején megírtuk, Gyer-
gyureroete nagyközség jegyzőjévé választatott meg. 

— KltflOŐ  tehén tej . Cseh István hentes és 
mészáros értesiti a háziasszonyokot, hogy hnsvét 
nagy hetén mindennap lehet kitUnő telién tejet 
kapni üzletében, ezt annál is inkább közöljük, mi-
i'l minden évben az ünnepek előtt rendesen ki 

. unnak téve a háziasszonyok annak, hogy tejsznk-
M-gletüket kétszeres árbau Bzerezzék be, ami ez 
alkalommal teljesen ki lesz zárva, mert Cseh Ist-
ván az egész város tejszttkséglctét el tnilja látni. 

— Választások a vármegyénél. A iJecze 
Imre nyugdíjazása lblytán megüresedett felcsiki 
főszolgabírói,  továbbá a Szépviz község székhely-
ivel szervezett uj járásban egy főszolgabírói,  egy 
szolgabírói, egy járási orvosi, egy dijnoki és egy 
hivatalszolgai állásra, valamint ezek betöltésével 
megüresedő más tisztviselői, segéd éa kezelő sze-
mélyzeti és szolgai állásokra Fejér Sándor alis-
pán a pályázatokat, kihirdette. A megüresedett és 
II j iill;']siikiit a törvényhatósági bizottság a májusi 
ii'iuirs közgyűlésen tölti be s miután egy meg-
Üresedett és két uj állásról van szó, a választás 
a tisztviselők nagy részét közvetlenül érdekli. — 
Értesülésünk szerint felcsiki  (központi) főszolga-
bírónak dr. Sándor Gyula jelenleg helyettesitett 
teli-siki főszolgabíró  pályázik, ki rangban legidő-
sebb lévén, megválasztása előreláthatólag egyhan-
gúlag fog  történni. Az nj szépvizi járás főszolga-
bírójának dr. Márton László felcsiki,  Wellmanii 
Géza gyergyószentmiklósi és Gábor János kdszon-
alcsiki szajgabirák, tb. főszolgabírók  l'oguak pá-
Ivúzai. A megüresedő két I-ső osztályú szolga-
biiói állásra Puskás Imre gyergyószeutmiklósi és 
Veress Ijénee kászonalcaiki szolgabirák, valamint 
Kriíss Józsel árvaszéki aljegyző pályáznak. Al-
je(y7Öi és szolgabírói állásokra pedig Mihály l.a-
jos gyergyótölgyesi, dr. Sípos l*ázár gyergyószent-
miklósi, Erőse Béla központi, Minier Lajos fel-
csiki közigazgatási gyakornokok következnek sorra. 
A választások folytán  egyszerre három gyakor-
noki állás üresedik meg. A pályázó tisztviselők 
bevett szokás szerint a törvényhatósági tagokhoz 
a körlevelet már szétküldöttéb. 

— Húsvéti Istenit!sztélétek a helybeli 
plébánia templomban. Szerdán, csütörtökön és 
pénteken délntán 4 órakor: Lamentatiok. Csütör-
tökön délelőtt 9 órakor ünnepélyes mise ; Pénte-
ken délelőtt 9 órakor csonka mise, passió szent-
sirba tétel és szentbeszéd. Délután 1 / l 7 órakor 
Lytania. Szombaton délelőtt 8 órakor tüz és viz 

szenteléa ; ünnepélyes szent mise, délután 6 órakor 
feltámadási  Ünnepség, kedvező idő esetén kör-
menettel. Hasvét vasárnap reggel 6 és 7 órakor 
ételnemüek szentelése. 9 órakor csendes mise ; 10 
órakor szentbeszéd és ünnepi szent mise ; délután 
6 órakor Ünnepi vecsernye. Hnsvét hétfőn  9 óra 
kor csendes mise ; 10 órakor szentbeszéd és szent-
mise ; délután 6 órakor vecsernye. Keddeu délelőtt 
10 órakor szentmise. 

— Köszönetnyilvánítás. A bélbori fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezet segélyezésére Veress 
Lajos gyergyótölgyesi főszolgabíró  50 koronát, 
Hatzinger Dezső járási állatorvos pedig 10 koro-
nát adományozott. A nemes szivü adományokért 
a szövetkezet nevében köszönetet mond Kotta Sa-
lamon szöv. elnök és Vadász József  szöv. jegyző. 

— Mihály 1.1ÍJÜH gyergyótölgyesi tb. szolga-
bíró a békási templom-alapnak 10 koronát, Imecs 
Tam&s 1 koronát adományozott, mely adományokért 
háláé köszönetet mondanak a békási magyarok. 

— A békást nt építése. Az építés alatt álló 
békási ut tolytatólagos munkálatait Kőszeghy László 
kir. mérnök a helyszínén nagy erűvel megkezdette. 
Értesülésünk szerint nz építés befejezése  még 4—ü 
évet vesz igénybe. 

— Mikor lesznek a legyvergyakorlatok? 
A honvédelmi miniszter megengedte, hogy a hon-
véd gyalogság legénysége a szokásos őszi legyver-
gyakorlaton kivüi május 28-tól junius 23-ig terjedő 
időszakban, az I, 2, 1», 7, H, és a 10. Iionv. hu-
szárezredekhez tartozók pedig junius 24-ig vonul-
hassanak be. Erre vonatkozólag bővebb felvilá-
gosítást 'a katonai ügyosztálynál szerezhető be. 

— Udvarhelyinegye a választójogért, i:d-
varhelymegye a választójognak demokratikus ala-
pon való reformálása  ügyében feliratot  intézett a 
képviselőházhoz. A feliratot  ha9on határozat hoza-
tal céljából Csikvármegye is megkapta. 
, — köztisztviselő nem lehet magánvádló. 
Érdekes elvi jelentésű döntést hozott a szegedi tör-
vényszék. Ugyanis kimondotta a bíróság hogy ha 
valaki köztisztviselői minőségében támadtutik meg, 
csak a kir. ügyészség vau teljogositva a vád vite-
lére. A köztisztviselő tehát magánvádló uem lehet. 

— Molnár Viktor röpirata. Molnár Viktor 
nyugalmazott közoktatásügyi államtitkár röpiratot 
irt nz állami színházakról. A röpiratban Molnár 
Viktor éles kritikát gyakorol a fővárosi  színházak 
felett  és megemlékezik a vidéki színészetről is. 

— Az országgyűlési képviselőválasztók 
Összeírása. A belügyminiszter rendeletben hivta 
lel a központi választmányt, hogy az országgyű-
lési képviselőválasztók 1913. évi névjegyzékének 
összeállítása végett az összeírás! munkálatokat 
kezdje meg. Ennek következtében Fejér Sándor 
elnök a központi választmányt folyó  hő 4-nek 
délelőtti 9 órájára összehívta, melynek feladata 
lesz a vármegye négy választókerületébea az ösz-
ezeiró küldöttségeket kiküldeni. Az összeíró kül-
döttségek munkálataikat még e hóban beterjesztik 
a központi választmánynak, mely az ideiglenes 
névjegyzéket m&jus havában minden községben 
közzéteszi és az eüen észrevételeket lehet tenni a 
jogosultak telvétele avagy a jogosulatlanok ki-
hagyása iránt 

— A munkabér emelkedése 100 év alatt. 
A Francia mnnkásügyi minisztérium érdekes sta-
tisztikai adatokat közöl a munkabér emelkedésé-
ről. Az elinult században lH06-tól 1906-ig a mun-
kabér 150 százalékkal emelkedett, 1900 tói 1910-iki 
évig 10 százalékos az emelkedés. Ma Franciaország-
ban a napi átlagbér 4 frank,  1UO évvel ezelőtt 
csak l.fiU  frank  volt. 

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

— A magyar Delta. A Hnua mielőtt a Fe-
kete-tengerbe szakad, deltákat alkot Tudunk a Ní-
lus deltáiról is, ahol egy esztendőben kétszer arat-
nak ; a magyar Deltáról nzonlmn csak azok tudnak, 
akik már eddig gyümölcsöst,. szőlőt, vadaskeltet 
kerítettek. A mngynr Delta, amelyet Kotlerich Pál 
és fiai  lUuda]M>st, Ferenc Józsel rakpart) hoztak 
forgalomba,  a legkiválóbb kcritkező anyag, mert 
olcsó, tartós és a célnak mindenképpen megleld. 
Kollerícli Pál és fiai  ezzel a sodronyukkal a ma-
gyar ipartelinelésnek kiváló szolgálatot tettek. A 
cég a legelőkelőbb gazdaságoknak szállítja a sod-
ronyt, mely versenyen kívül áll. Készséggel küld 
bárkinek árjegyzéket. 

— A brassói csendőrkerfllet  köréből. Beczc 
József,  ni. kir. VII. (hrnsóil száma esendői-kerület-
heli csendőr, egy einler életének n tüzlialáltól tör-
tént, megmentése alkalmával tanúsított bátor és el-
szánt magatartásáért okiratilag ine^dirsértetett — 
Bagoly András. VII. szánul csendőrkerületbeli jn-
rásőrincster. u megejtett felülvizsgálat  alapján, mint 
„rokkant, uéplűlkelési fegyveres  szolgálatra is al-
kalmatlan* a nyugállományba helyeztetett. 

— A hernyók és cserebogarak. Az egész 
országban nagy veszedelem vár a xyttmöleslákra 
ezen év tavaszán. Bizonyos, hogy a hernyók és 
i-sercbogaiak hihetetlen mértékben fognak  fellépni, 
ha csak u végletekik ineliő gondos irtás és pusz-
títás el nem hárítja. Előre is figyelmeztetjük  a gazda-
közönséget a küzelgő veszed elemre, mert a hatósá' 
gok szigorú rendeletben utasítják a népet az ir-
tásra és a rendelet betartására ügyelve, a mulasz-
tást elkövetők ellen a legszigorúbb megtorló in-
tézkedéseket alkalmazzák. 

— Allamépitészeti hivatal főnöke, 
— amint értesülünk — Végh István József 
műszaki tanácsos lesz. Végh a csiksze 
redai államépités zeii hivatalnál 12 évig 
régebben szolgált. 

— Értesítés. A helybeli fodrászok  érte-
sítik a mélyen tiszteit vendégeiket, hogy hús-
vét első napján üzleteiket zárva tartják és e 
napon háznál sem szolgálnak ki 

— Inzultált lapszerkesztő, üyergyó 
szentmikiós főutcáján  folyó  hó 25-én délelőtt 
Gaal Alajos ditrói orvostanhallgató tetteg in-
zultálta Vákár P. Arthur újságírót, a Csikvár-
megye felelős  szerkesztőjét. Az esetnek előz-
ménye az volt, hogy a legutóbbi törvény-
hatósági közgyűlés referadájában  Vákár P. 

Arthur sértőleg emlékezett meg Oaal Miklós 
bizottsági tagról, inzultáló Qaal Alajos atyjá-
ról. A referadában  a ditrói hiróválasztással kap-
csolatban azt irta ugyaniB Vákár lapszerkesztő, 
hogy a .törvényhatóság látható és hallható 
felháborodással  szerzett tudomást nemcsak a 
ditrói biróválasztás körül történt visszaélé-
sekről, de arról a Tinova ügyről is, melyet 
Gaal Miklós és Köllő János felszólalásaikkal 
még kétesebb  világításba helyeztek". A cik-
ket Gaal Alajos atyjára sértőnek találván, e-l 
utazott Kolozsvárról, bol az egyetemet láto-
gatja és bátyjával dr. Gaal Endre vármegyei 
I. aljegyzővel GyergyószentmiklŐBra utaztak, 
keresve Vákár P. Arthurral a találkozást. 
2ü-én reggel Vákár, amint elhagyta lakását, 
találkozott Gaal Alajossal, ki rövid szóváltás 
után tettleg bántalmazta és állítólag arcúi 
ütötte Vákár P. Artburt. Az eset nagy port 
vert fel  a vármegyében. Amint a Csikvánne-
gyében olvassuk, az inzultusnak nem lesz 
lovagias folytatása,  mert Vákár P. Arthur 
a járásbíróságnál keres elégtételt. Hír szerint 
azonban az ügynek folytatása  lesz a sajtóblró-
ság előtt is. 

- Pályázat alapltványos helyekre. A 
soproni m. kir. bonvéd főreáliskolában  és a 
budapesti honvéd Ludovika-Akadémiában ál-
lamköltséges és alapitványos helyekre az 
1912—13. iskolai évre folyó  évi május hó 
• S-ig pályázni lehet. Részletes feltételek  meg-
tudhatók az alispáni hivatal katonai előadójánál. 

— Erdő-eladás. Tekerőpatakon a köz-
birtokosság tulajdonát képező és az I. határ-
részben fekvő  Szándujoltpataki lucfenyő  tö-
megére, 20,188 köbméterre és 131,369 koro-
nára volt becsülve, folyó  évi március hó 26-án 
megtartott szó- és írásbeli versenytárgyaláson 
a következő cégek tettek ajánlatot. Kohn és 
Schmergel lőcsei fakereskedők  : 138,000 ko-
rona, id. Márton Lajos Gyergyószentmiklós : 
141,316 korona, Kaufftnann  és társa szegedi 
fakereskedő:  151.000 korona, Hercberg Ká-
roly és társai: 161,118 korona és Jánosi 
Márton gyergyóujfalvi  fakereskedő:  162,600 
koronát. S igy a Sánduj-oltpataki lucfenyő 
erdőt, mint legmagasabb árajánlatot tevő, 
megvette Jánosi Márton újfalvi  fakereskedő. 
A közbirtokosság az erdő jól sikerült eladá-
sán teljesen megnyugodott és az eladást 
márc. 27-én tartott nagygyűlésén el is fogadta. 

— Mathussáleml aaaaony Békáson. 
Gyergyóbékás község legidősebb matrónája, 
özvegy Kósa Istvánné szül. Kolumbán Mag-
dolna, folyó  hó 19 én 116 éves korában meg-
halt. Elhunytnak néhai féije  1848. előtt még 
mint kontrol a vámhivatalnál sokáig szolgálta 
az államot s mint ilyeu után özvegye 3 kor., 
havi nyugdíjt élvezett Jellemző hogy az el-
halt özvegy, aki B Tikosba lakott, gyerme-
keivel az oláhok közt és közvetlen a romániai 
határ mellett levő oláh községek mellett, ahol 
ritkán hallunk magyar szót, megőrizte anyanyel-
vét B gyermekeit is mint jó magyarokat nevelte 
8 tartóztatta őket vissza az eloláhositásoktól. 

Ennek az ádáz dühnek nemcsak az iskola 
volt az oka. Olvasóim emlékeznek a Buda-
pesti Hírlapban megjelent, régebbi cikkeimre, 
a melyek a hollói állapotokat vázolják. Ezek 
a közlemények voltak ama piros kendő, melyet 
a torreádorok szakadatlanul lobogtattak. Egy 
volt főszolgabíró  ugyancsak jeles plkadornak 
bizonyult Az ujságlapokat lelkesen kolportálta. 
A nép között . . . 8 a hatás jelentkezett Hogy 
többet ne említsek, leirom a következő ese-
tet. Mentem esthajnalkor a falu  között. Jöt-
tek a munkások baza. Egyszerre egy félig-
részeg oláh, — a kinek az édesatyja még ma-
gyar volt, — nekem dül: 

— Tanitó ur I . . . tani tó ur I . . . 
Én álltam a sarat Bár láttam, hogy maga-

tartása fenyegetővé  vált, s jobb kezét erősen 
rányomta a vállán nehezedő fejszére,  mig a 
bal kezében szintén egy ahhoz hasonló esz-
köz volt 

— Puskás Károly, ne dűljön rám 1 — szól-
tam, mire durva szóval válaszolt. Csöndesen 
odébb taszítottam, s jobb kezemben megcsil-
lant a zsebemben Bzoritott revolver... Rá-
emeltem. Meglepte a hirtelen villanó acélcső 
aa én emberemet és mosolyogni próbált . 
Köszöntem és a faképnél  hagytam. 

Nem volt elég, bogy esetleg még inzultál-
tak is, hanem lépten-nyomon megkárosítottak. 
A baromfiakat  ellopták; a szomszédban ka-
pargáló tyúkjaink után kártérítést követeltek; 
egy kubik-öl bükkfámat  eltüzelték. 

Pátrónusom nem volt A közigazgatás hol-
lói tisztviselői nem segítettek. E helyett a 
jegyző félives  levélben zokogta el, hogy mi-
lyen nagy baj származhatlk egy tollhibából, 
mert én a legutábbi mulasztási kimutatásban 
egy 5-ös sorszámot 6-nak írtam . . . 

Láttam a közigazgatásban ostoba parag-
rafus-verbunkot  ; lelket, hazafias  missziót, nagy 
eszmék iránt való hajlandóságot — azt nem 

Csodálkoztam azon is, hogy a faluban,  bár 
majdnem mindenki tud magyarul, ugy ahogy 
s a lakosságnak nem kicsinyelhető Bzázaléka 
magyar, — a községi, képviselőtestületi gyű-
lések kizárólagos nyelve az oláh, s a jegyző 
ur ÍB nyugodtan tárgyalt oláh nyelven. Ez 
pedig sehogyan sem helyeselhető eljárás. 

A közigazgatás községi szervezetei nem 
állanak a magyarosodás szolgálutában. A já-
rási székhelyeken hiába buzgólkodik a fő-
szolgabíró. Pedig a tölgyesi járás Bzolgabi-
rája is derék ember. 

Adjatok az erdélyi vármegyéknek hivatá-
suk magaslatain álló, független  és önérzetes 
közigazgatási tisztviselőket - az alispántól 
le a kisbiróig, — s bizouy mondom: ez a 
faj  vesz tó és népünket megrontó oláh áfium 
ellen hathatós orvosság leszen I . . . 

X t i y k é t S Ó B & l M B . 
— Lapunknak irta: Verner László. — 
Nem kis mértékben felemelő  dolog az, 

hogy midőn belépek Szent Péter tumplomá-
nak ajtaján, már ezzel a néhány lépéssel is 
száznapos bucsut nyertem VI. Sándor pápa, 
e nagy Borgia jóvoltából, kinek hatalmas 
egyénisége még ma is uralkodik nemcsak e 
nagy, mindeneket felülmúló  Bazilikában, ha-
nem a világ legszebb földjén,  a Szent-Péter 
templom terén is. Sőt mintha a tavaszi szálló 
is a Borgiák zsarnoki nagyságát dudorászná 
a fülembe.  Hát igen. Nagy dolog az, bűnös 
lélekkel belépni egy csoda gyönyörűség az-
zal a tudattal, hogy bűnös lelkünk száz napra 
meg van tisztulva. De nz se utolsó, hogy a 
római langyos március meleg napsugaraiban 
és éppen a Szent Péter téren megfürödbe-
tünk... Csak a renesaince alkothatott ilyen 
mese dolgot. Bravante, Michel-Angelo, Ra-
fael  géniusza teremtette ezt az emberi leg-
nagyobbat Ha képen látjuk: semmi. Tollal 
leírva még kevésbbé tájékoztat a valóságról. 
Ezt látni kel I Egy hatalmas tért képzeljünk 
el, melyen pápaválasztáskor Róma egész népe 
elfér,  u képwljttk el * három gifási  ntW-

szi fantáziájának  legnagyobb alkotását, te-
gyünk ehhez képzeletünkből még sokat és 
akkor talán előttünk lehet a Szent Péter-tér, 
melyhez fogható  nagy nem volt és nem leBz. 

Ha pedig magát a templomot végigsétál-
juk, halálig ki vagyunk fáradva.  Kár, hogy 
nagyhéten a belépőtől jobbra lévő mellékol-
tár Rafael  hires Pieta-ja lilaszin palásttal van 
fedve.  Általában a Golgotbát ábrázoló képek 
és feszületek  a nagybét báuatos egyházi gyá-
szába öltöztek. Megcsodálni valók maradnak 
az OBzlopvégekt n Rafael  trombitás angyalai 
és a pápai monumentális Biremlékek amelyek a 
renesaince utáni kor művészi hervadásának 
méla tanúsítói. A közönség kezében a piroe 
Bacdekkerrel és a Cook-vezetők pórászos 
programmjához képest valamennyien Canová-
nak világhírű alkotása felé  sietnek, mely a 
templomhajó középtáján, a pápai oltár előtt 
van. X-ik Leó pápa áhítatos imája ez, nagy-
elődje, Szent Péter előtt és nincs ember, 
akármilyen vallású is, bogy meg ne induljon 
a jámborság, az alázatosságnak e nagy mű-
vészi monumentuma előtt Láttam copfos  khi-
nait, aki a meghatottságtól a szemeit töröl-
gette. KÍBBÓ kellemetlen elmondani, de az 
bizonyos, hogy a mindenféle  nációk sorában 
a leghangosabb a Szent Péter templomban is 
a magyar, kivált ba egyenesen a Lipót neve-
zetű városfertályból  csöppent Rómába. Ám 
oly egyetemes hatása van az imádkozó pápa 
szobrának, bogy még ezek a hangos idegenek 
is megindulva, bámulattal némán adóznak, s 
innét mintha kissé vezeklőbb érzés vinné őket 
as öreg bronz primitiv Péter szoborhoz, me-
lyet a konvenció jogán a többiekkel együtt 
lábon csókolnok és a csókos bely kopásához 
egy atomnyival ők is hozzájárulnak. Innét 
már nem hoszszu séta, a mikor ráakadunk a 
lengyel mellett a magyar gyóntató Bzékre, 
amely előtt Czaich Menyhert dr. minorita 
atya áll. Nagy szeretettel fogad  minden ma-
gyart, és olyan előzékenységgel, amit nem 
lehet elfeledni  soba, segiti az embert ahhoz, 
hogy a Sixüna-kápolnában e feltámadási  pá-
pai misén jegyet kaphassunk és ugyancsak 
egy pápai kihallgatásra is jussunk legyen. 
Ez pedig nagy Bor éppen a nagy héten, ami-
kor az öt világrész minden tájáról idegenek 
özönlik el Rómát és a pápának minden órája 
be VM osztva. 

Ha az ember a Tiberis portjára áll, és 
onnan nézi különösen húsvét-hétfőjétől  a ki-
hallgatásra siető idegeneket, meg kell állapí-
tania, hogy a francia  nemzet a legvalláso-
sabb és asszonyai a legszebbek. A pápai fo-
gadtatás etikettjén a fejedelmi  Borgiák és 
Medicik dolgoztak. 8 azokon X-ik Leó óta 
változás nem esett A pápai Zuávok ma is 
olyan gúnyába öltözködnek, abogy azt Rafael 
élóirta. A fehér  fátyol,  fekete  ruha és fekete 
keztyü viselése hölgyeknek a pápai auden-
cián ma is kötelező. Az bizonyos, hogy soha 
annyi.Bzép nőt nem láttam, mint akkor, mi-
kor a franciák  fogadtatása  volt Boron és szá-
zával robogtak előttem a pompás fogatok, 
benne fehér  fátyolos  anyák, leányok és nagy-
anyák. Mintha Franciaország a legszebbjét 
bocsátotta volna el erre a kiviteles útra. Mily 
másként festett  az angol, mely fogadtatásban 
egy nappal megelőzte ugyan a franciákat,  de 
egy világgal marad el bájban a franciától. 
Amaz csupa derű, poézis, ax életnek igazi 
tavaszi öröme; emez a késő ősznek melan-
kóliája és bágyadt komolysága. A Vatikánba 
ezek több méltóságot visznek, amazok több 
gráciát 

De hát miért megy az öt világrészből a 
jámbor és Inkább kiváncsí idegen Rómába? 
Csak nem azokért az egyhangú bánatos ce-
remóniákért, amelyek nagy hétfőtől  kezdve 
megindulnak és tartanak vasárnap hajnalig. 
Mert Rómában sokkal később támad fel  a 
Jézus, műit nálunk. Nálunk a Jézus feltáma-
dása éghajlati okokból nagyszombat délután-
ján történik egy külön pápai bréve alapján. 
Ez az eltérés a katbollkus vallás koncessziói 
egyikét mutatja, azt hogy hogyan alkalmazkodik 
ha nem dogmatikus alapelvekről van szó, 
faji,  égalji, és egyéb viszonyokhoz. Nos hát a 
nagyheten a végnélküli lamentációk közepette 
egyéb érzésünk nem lesz Szent Péter tem-
plomában, mint a bánat, a csüggedés és a 
végnélküli elszomorodás. Az uj pápa, a hires 
Palaesztra miséit törölte. Most aa ős Grego-
riánusból elénk táiják és pedig kelleténél na-
gyobb adagban az ős kereszténységnek kata-
gombok között született egyhangú zsolozsma-
já t A pápai choris csupa férfiakból  áll és el 
sem tudjuk képzelni, bogy néhány vékony, 
tüfokára  behúzható beteg női hang honnan 
ered ? A Szent Páter-tár előtt vásárolt Ua 
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Szám. 3052—91J. 
ai. 

Pályázati hirdetmény, 
Csikvármegye törvényhatóságánál a 

nyugdijasás folytán  megüresedett fel-
csiki főszolgabírói;  továbbá a Caikszép-
viz község székhelylyel szervezett u j 
járásban egy főszolgabíró:  (VIII. fize 
tésí osztályba), egy szolgabíró (X. fize-
tési osztályba), egy járási orvosi (X 
fiz.-tésí  osztályba), egy járási Írnoki 
(XI fizetési  osztályba), egy dijnoki és 
egy hivatal szolgai állásokra, valamint 
ezek betöltésével megüresedő más tiszt-
viselői, segéd- és kezelő személyzeti-
és szolgai állásokra a vármegyei ügy-
viteli szabályzat 2. §-a alapján ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Felhívom pályázni óhajtókat, hogy 
pályázati kérvényeiket a vármegye fő-
ispánjához címezve, hozzám legkésőbb 
folyó  évi május hó 3-ikán déli 
12 Óráig bezárólag adják be, vagy 
pedig a V. C. szabályzat 3. § a szerint 
személyes jelentkezés esetén ebbeli ki 
jelentéseiket ugyancsak a jelzett időig 
tegyék meg, mert a későbbi beadvá-
nyok, illetve bejelentések figyelembe 
nem fognak  vétetni. 

Felhívom továbbá minduzobat, kik 
ezen állásokra pályázni óhajtanak, hogy 
a pályázati kérvényt a születési és er-
kölcsi bizonyítvánnyal és minősítési kel-
léket igazoló és az eddigi alkalmazta-
tásról, vagy működésről szóló okmá-
nyokkal felszerelve  a V. 0 . sz. 4. §-á-
ban irt módon nyújtsák be. 

Az e vármegye szolgálatában álló 
egyén pályázati kérvényéhez az okmá 

"Y 
_ VI 

felszereltetik. 
Az állásokkal járó illetmények az 

1904. évi X. t.-cikkben vannak meg-
állapítva. 

A pályázatok benyújtására egyebek-
ben a V. U. sz. 3. és következő sza-
kaszai adnak bővebb felvilágosítást. 

Csíkszereda, 1912. évi ápr. hó 1-én. 
Fejér Sándor, 

alispán. 

Marosvásárhelyen a város központjá-
tól 50 mtre egy teljesen uj, modern 

két emeletes ház 
elsőrendű kivitelben építve, eladp. A 
ház minden emelete külön lakás, meiyek 
mindenike áll 4 szoba, előszoba, cseléd 
szoba, konyha stbiből. Vízvezeték, csator-
názás, villanyvilágítás, gáz fürdőkályha. 
Az első emeleten egy, a második emele-
ten két erkély. — Cim a kiadóhivatalban. 

1 - 6 

A kászon-altizi Szent István 
fehérkői  forrás,  kartelenkivOli 

nyok nem mellékelendők, mivel a kér-
vény a törzskönyvi lappal hivatalból 

r j . f j i t  I Szépvizen a Piac és a nagy-
EIÜUU ! templom közelében 2 szoba, 

konyha, kamara és alatta bolthajtásos 
pince, cseréppel födött  jókarban levő 
ház, nagy előereszes csűr, deszkakerí-
téssel bekerített terjedelmes belsőséggel 
örök áron eladp. — Értekezhetni Imre 
János mészárossal. 1-3 

széken uddig ágaskodunk, addig könyökölünk, 
amig csak meg, nem látjuk a lilába öltözött 
pápai ehorus tagjait, és majdnem hihetetlenül 
csóváljuk a fejünket,  amikor megtudjuk, hogy 
a cérnavékony beteg nói hang egy pocakos, 
teljesen ösz, olasz bácsiból tör Tel a kupola 
l'ele, akit uem tesz rekedtté a nagyhétnek 
végnélkuli, olykor a sötét estébe benyúló la-
mentációk sokasága. Bármilyen profán  doiog 
is elmondani, de biz ezért a kórusért kár volt 
a messze utat tenni. 1'gy véljük, hogy ha a 
bécsi bíboros nem tiltakozik annak idején 
liainpoila pápasága ellen, legalább húsvétkor 
l'elliungzauék ebben a csodatemplomban a ze-
nés himnusz, mely mindenkor a magasság 
feié  emelne. Mig ez az egyhangú, vontatott 
Gregoriánus ének letapaszt mindenkit a földre 
es elszomorítja a szivet. 

Akinek kevés a száz napi buc.-u, amelyet 
bűnei könnyebb hordozására azzal szerzett 
nieg, hogy belépett a Szén: I'ekT templomába, 
az nagy csütörtök délutánjától kezdve még 
eţy íelesztendós buesura valót szerezhet. Ezt 
a l'elesztendós bucsut a magam részéről ugy 
szereztem meg, hogy odaailottam a tömeg 
közé és vartam hogy mi lesz velem? Azt 
láttáin, hogy trónusáról egy fópap  (később 
tudtam meg, Kámpolla bíboros voltj egy 
lioeszu nádpálcával minden elébe térdeplőnek 
a fejére  üt. Feleségem és leányom vették ki 
először a féléves  bucsut és elég jól jártak, 
mert a nádpálca szalmakalapjukat érte. El-
lenben jaj volt az én kopasz fejemnek.  Ugy 
látszik Kampolla megtapasztalta bennem a 
vén, a bűnös újságírót és olyat suhintott a 
nádpálcájával, hogy még másnap is Bajgot-
tam belé. Na, de, féléveB  bucsut szerezni, az 
se utolsó dolog. Éa búcsú után a Via-Umber-
ton végigsétálni és látni az izgékony taliáno-
kat, az meg éppen olyan dolog, hogy nagyon 
el kell ennek a cudar életnek fásitani,  hogy 
éltünk végéi; elfelejthessük. 

BORVÍZ 
folyó  1912. évi április hó 28-ik 
napján, KászonAltiz község-
házánál- nyilt árverésen 6 évre 

alhaszonbérbe 
adódik 1912. év junius hó 1-től. 
Értekezhetni: Dávid Gyula 
kereskedővel, Kézdivásárhelyt. 

Van Merenosóm a n. ó. közönség becses 
tudomására honi , hogy r a k t á r o n tartok 

FÉRFI-, NÖI- ÉS GYEREKCIPŐT 
a legegyszerűbbtől, a legjobb kivitelig. Gyer-
mek oipők minden ssinben, nagy válassték. 
Mértékutáni rendelést gyorsan és pontosan 
esakőalök. Kívánatra báshos ls elmegyek. 
Kérem a nagyérdemű vevő- és rendelő kö-
•Önségsaives pártfogását,  késs szolgálattal 

M A N D E L IZIDOR 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca S3. si. a. ;uereaa, Kossutb íjajos-uica 03. HE. a. ^ 

Szám 255—1912. vgrb. 
AliVERESI H1RDETMENY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1012. évi V. 228. számú végzése következ-
tében Dr. Fejér István ügyvéd áltnl képvi-
selt Fejér, Száva és Szebeni javára 500 kor. 
s jár. erejéig 1912. évi február  hó 7 én foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján le és 
felülfoglalt  és 3100 koronára becsUlt követ-
kező ingóságok, u. m.: fa,  juhok, lovak, botju 
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 lakusu-
kon t' s i k s z é p v i z e n leendő megtartására 
1912. évi április hó 15-iki napjának dél 
u tán i 2 óraja határidőül kitüzetik éa ah-
hoz a veuni szándékozók ezenuel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
iugóságok az 1881. évi LX. tc. 107. ós 108. §-: i 
értelinébeu készpénzfizetés  mellett, a legtöb-
bet 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 március hó 
28. napján. Keresztes Gyula, 

kir. bír. végrehujló. 

606—1912. 
ki. -szám. 

Szám 78—1912. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíró-
ságnak 1911. «vi V. 902 számú végzése kö-
vetkeztében Dr. Nagy Jenő ügyvéd által kép 
viselt Központi takarékpénztár részvénytársa-
ság javára 800 korona s jár. erejéig foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt  és 1400 koronára becsUlt követ-
kező ingóságok, u. m.: lovak, kocsi, hám nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  800 ko-
roun tőkekövetelés és a bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig v é g r e h a j t á s t 
s z e n v e d ő l a k á s á n Csikdelnén l e e n d ő 
megtartására 1912. év i ápri l is hó 18-ik 
nap jának d. n. 3 órája határidőül kitüqetik éB 
ablioz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok nz 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén becsárou alul 
is el fognak  udatui. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi március hó 
28-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
klr. bir. végrehajtó. 

Sz. 292—1912. kj. 
Hirdetmény. 

Alólirott község elöljárósága közhírré 
teszi, hogy Kilyénfalva  község tulajdonát 
képező „Benes havast" 1912. évi április 
hó 9-én d. u. 3 órakor Kilyénfalva  köz-
ség házánál nyilvános szóbeli árverés ut-
ján egy évre haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár 2500 korona. 
A bánatpénz a kikiáltási ár 10 száza-

léka, amely a haszonbér második részle-
tébe számíttatik'be. 

A megígért haszonbér két egyenlő 
részletben fizetendő  és pedig az első rész-
let az árverés napjától számított 15 napon 
belül, a második részlet legkésőbb 1912. 
évi október hó 1-én. 

Község elöljárósága. 
Kilyénfalván,  1912. március 26-án. 

Minier Gábor, Bicsak József, 
h. jegyző. k. birú. 

Hirdetmény. 
Vacsárcsi és Göröcsfalva  községek va-

dászterületei 6 egymásután következő évre, 
Csikrákos község hivatalos házánál nyil-
vános árverésen haszonbérbe adatnak 
április 14-én délután 2 órakor. 

Csikrákos, 1912. április 1. 
Mánya Antal s.k., Szakács András s.k„ 

k. jegyző. Bartalis András s. k., 
birók. 

Modern kutépités. 
Uj kutak építését oementgyürük-
kel, sülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
téset jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 45-
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Szám 137—1912. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a erteliaében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. évi V. 1040. számú végzése következ-
tében dr. Nagy Jenő ügyvéd által képviselt 
Közpouti takarékpénztár részvénytársaság ja-
vára GU0 korona s jár. erejéig 1912. évi ja-
nuár hó 8-án foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján le- és felülfoglalt  éB 700 koronára 
becsUlt következő ingóságok, u. m.: írógép, 
költség hátralék erejéig uyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán,  fenti  tőke-
követelés, '///o váltódij és a bíróilag már 
megállapított költségek erejéig, végrehajtást 
szenvedő lakásán Csíkszeredában leendő meg-
tartására 1912. ápri l is 19-ik nap jának d. u. 
4 ó rá j a határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tc. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, Bzük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyibeu az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  es azokra 
kielégítési jogot uyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §. értelmében ezek 
javára is elreudeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi március hó 
28. napján. Keresztes Gyula, 

klr. bír. végrehajtó. 

lOOOIOOOOOOOOOaD 

Lenjitânjosalil) bevásárlási forrás 
úgymint: hajtápokban, manükör-
készletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
különlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, főlerakata 

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

23-

1-"—1912. c . m szam. 
Blrfokossijl 

Hirdetmény. 
Alattirt község közbirtokossága ' köz-

hírré teszi, hogy a tulajdonát képező va-
dászterületet Csikrákos község hivatalos 
házánál 6 egymásutáni évre április 14-én 
délután 2 órakor nyilvános árverésen ha-
szonbérbe adja. 

Csikrákos, 1912. április 1. 
Kosz Ignác, 

hirtokossúgi t'lnitk 

Alapíttatott 1905-ben. 

Értesítési 
Xagyralieosiilt vevőimet tiszlelottel értesí-
tem, hogy taunlmúiiyutnmról visszatértein 
(5 heti távollétemet elméleti és gyakorlati 
szak ismeretei in gyarapítására használtain 
lel. A világhírű „Le (»raiul Ciee* mód-
szer s/.érint A legki válói)hat nyújthatom. 
Tiibb ruliu rendelésnél személye.seu utazok 
oda éa kérek további szives pártfogást. 

Teljes tisztelettel: 

Gergely Sándor 
női (livsttcrein 2—10 

B r a s s ó , L e n s o r 2J-4. s z . 

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

A MESTERI) ALNÜK. 
l'ipntu szép és tökéletes, 
Benne járni élvezeir.s. 
Mert hu cipőt szegzek, vurrok. 
Hajt' vau 

KAUCSUK SAKOK. 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és Apaffy-utcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kindó. — 
Cim: Schier Ferencz kir. mérr.öknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. u 

K O L L Á R I T -
B0RLEME2 BIZTOS ÍSicoraiio 

SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

2 - 1 0 
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Kézimuuka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnlpwh PríffVPQ házimunka üzlete, rövid, szövött és DWICMU fllgjfca  kötött áruk, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az nj.'vi iil.-nyre- megérkezett gyiinvörii szép víilnszlíklmn. milion, Iutei, divftiipiinia 

és Kiiliidin képek. 
N w rnktiir ininili'Ulniiiii knzilntt, kész kézimunkák kh kéziinnnku aznvutnk, s.-ly-

mpk, gyupjn és gynpott fonalakban. 
Ilus iiluszték lérll, nüi éa gyerek linriHiiyúkluui, trikókban ugytizinlén lírll in^k, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők éa zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 21—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

H A L L Ó I É R T E S Í T É S . H A L L Ó I 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, bogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 48. száin a la t t nagy épí tés i anyagrak tá r t rendez tem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlak. 

Állandó nagy raktárom van : 
Mész darabos és oltott. Portland-csment friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valádi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elsilgetelé lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carholineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tűzálló 

tégla és föld  stb., mindennemű épitési és mUszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarlkák betonból -80—100, 1'20, 1-50—2 0 0 - 3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz. ezek készítését is elvállalom sűlyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  sziaben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és műkilépcsők, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetőváluk min-
den nagyságban. — Blok űres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kémény- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és ceinentipar-vállalat, sranit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál msgfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csikszereda. 

i n e * * ,66 
a- 2 0 - s z á z a d T r a . x x ö g ' é p e . 
Csakis cégűnk üzleteiben, vagy azok Ügynökei ut ján vásárol junk. 

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

Egy a (ebérmílöHiésbei való utasítást tartalmasé M bárfinck  i i m UaAatik. 
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ÉRTESÍTÉS! 
A tavaszi idény újdonságai megérkeztek 

és dus választékban állandóan rak-
táron találhatók a legjobb minőségű 

férfi, női, fiu és leányka készruhák. 
Úgyszintén mértékutáni megrendelé-
sek elfogadtatnak.  Szolid kiszolgálás! 

MÓZES JÓZSEF, CSÍKSZEREDA 
Kossuth Lajos-utca (Grünwald-ház). 

Lrf/ol'-sóhb  bevárni rláttl  /orrún!  f'iiléki  iiieyrcntleléHek 
I  iji/oismi  étt pontonfiu  eszközöltetnek!  S I 

& 

A nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Hécsi és budapesti körutaniból hazatérve, szives tudomására hozom a nagyér-
demű hölgy közönségnek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

NŰ1 KALAP D1VATTERMET 
*********** ÉS MODELLEK SZERINT *********** 

FÜZŰKÉ5Z1TŐ MŰHELYT 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi inodell-kalapokat. úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikket. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses díszítését és át-
alakítását. Oyászkalapokat raktáron tartok. Mérték szerint készítek megfelelő  módon: 
fűzőt,  haskötőt, hátegyenesitőt és melltartókat; mindene szakmába vágó cikkek javítását 
és takarítását pontosan és jutányos árban oszközlöm. A t. hölgyközönség jóakaratú támo-

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

Ligeti Samuné női kalap divatterme Csikszeredában. 
3-26 
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6. oldal. C S I K I L A ţ P O K 14. BC&m. 

6ÉPÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
• - I. I.AI.„<. UA ÍI.. RivAllal knlfínfisen-  éDÜlet munkáltat szakszerű eénei által kidolcoani-IIA Elvállal ugy épület- mint butor-aBztalos munkákat bármily kivánt kivitel-

ben. Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
nap alatt elkészíti. " "" UI29-52 

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

anyagot el- és visszaszállítja, MiimimimiwiiimmiiiiiMiimMimmm 

Inga-, rali", ébreirtó- éa «ebórák állandóan nagy raktáron 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, mert sokBzor csalódik az ember 
henne és akkor késó a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fontul  eló, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnnl 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 es jutányos árbao bocsátom a m. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi Bzives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

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

n 
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Óralánook, gyfirük,  fülbevalók,  szemüvegek é* hőmérők állandóan kaphatók I 'J 

Ty|\ w | | | Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I n A M l Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
y I I [ | | J Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K P R É H E R - S Ö R T l ó Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben : a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb f&szer-  és csemegekereskedésekben. 

F ö r a J E t á r C B l k v á i m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 

csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 
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Van szerencsém a nagyérdemű kü/.iinség liecses ügyeimét lelliivni, 
miszeiint .1 Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
NYKROKS ÉS KÁRPITOS ÜZLKTKMHKN 
minden t> szn kínálta vágó munkák elkészítését a legnagyobb készyég-
gel v;tllitloiii <*s tr/.í  csinosi ki vitel b«?ri, O]CKÚ árak mellett pontosan elké-
szitcin. Kuktáron tartok n inui kornak megtelelő, mitiilenl'éle nagyságú 

RUGANYOS üIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért. hogy itt mindenki beszerezhesse .szükségletét ép oly olcsó 
á rhan, mint l);'ir<nely u agy obi) városban. — Továbbá tudatom még 
u im-lvcn tisztelt közönséggel nzt is. hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ L'KI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
A'égiil a n. é. közönség szíves figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, hogy n kocsik, valamint 
minden e szakba vágó munkák javítását el-
vállalom. Magamot a mélyen tisztelt közön-
ség jóindululatu pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

2 - 2 6 

Van szerencséin a t. bölgyközönség szíves tudomására hozni, hogy a mamzelfin 
Pár l sban volt tannlmány uton. a honnan február  hó elsején jiiit vis^zn. 

SZE ZO NSZE RÜ ÚJDONSÁGOK 
március hó elejétől már raktáron vannak. Szinházi sáli ujdonságok már megérkeztek. 

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

MÁT HÉ JÓZSEF nöi divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Grünwald Albert-féle  ház). 

34-52 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

m ' ir» >m>nv in TH in 'nsnv ttvuvit» TI» in 

Haas áruháza 
Brassó, Kapu utca 12. sz. 

Olcsó árak. 
Megtekinthetők 
vétel kötelezett-
ség nélkül.:: 

Van szerencséin a nagyérdemű 
hölgyközönség szives tudomására 
adni, hogy üzletemet 

N Ö I C O N F E K T l Ú V i V L 
bővileltem ki. Megérkezlek legújabb divatú 
női felöltők,  női kosztümök, leányka felöl-
tők. leányka kosztümök, aljak és egész 
ruhák, gyermekruliák és kabátok. 

Rendkívüli nagy választék pongyolákban. 

Effl 

SS« 
EB 2 
EB 
NM 9 

B E 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

E3H 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort éa varrógépet vásárolna ne mulassza el rnktáronint 
megtekinteni, hol az összes raktáron levő b ú t o r o k a t , úgymint: 

E B É P L Ő - , H Á L Ó - , S Z A L O N - É S IRODAI B E R E N D E Z É -
S E K , B Ő R G A R N I T Ú R Á K , D Í V Á N Y O K É S N | A D R Á C O K 
minden kivitelben és rendkiviili nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú raniítjéiiek,  kerékpárok,  gramofonok  én lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vállslok. Varrógépeket 
27 frttól,  gramafonokat  20 Írttól és kerékpárokat 55 frttól  fennebb  árusítom. 

V A R R Ó G É P E K - , K E R É K P Á R O K - É S ( S R A M A F O N O K 
hoz miudenféle  alkatrészek  kaphatók. — Jaritanokat  ti lei/Julá-
nyosabb árért  esskOslök,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztele tei 

Ackermann Ignácz, bútor- és varrógép nagyraktára 
Csíkszereda, Kossuth L-utca 9. sz. (Lukács Juliska-féle  bérpalota). 

16 Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltőmunkákat elvállalok. 
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I V I D O R É S T Á R S A ( S Ő Z F Ö R É S Z E C S I K S Z E N T S I M O N I 

S á l l a n d ó r a k t á r t t a r t m i n d e n f é l e  f a a n y a g o k b a n ,  u . m . - ! = ] 

„ DESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN f 
ra mindenféle  méretben és mennyiségben. ng 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor  1 
Alland-óaLD. i cap l ia tó . 2-1-52 Ü 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v á g á s o k a t e l f o p a d n a k 

Hosszurovő Cement Födélcserépi 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható • 

Iroda: Hirscher-atca 18. sz. 
majdnem határtalan tartósságu, igen kfinnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható 

Portland cementgyárnál Kugler és Társai, Brassóban. Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

Nyomatott Vólár L. könyvnyomdájában, CstkSstvedftbau. 




