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Kédntok nem m> i k n a . 

A magyar parlament. 
(Ú.) A reaktivált Khuen-kabinet sem-

mivel seio vitte elébb az uraság sorsúi. 
Tis hónapi meddő tespedés utáu ugyanaz 
az obstrukció fogadta  a parlamentben, 
mely a technikázásbao, üres szaltuacsép-
lésben és ízléstelenségekben találj" li.ua-
liui kötelességéuek teljesítését. Vttló-
t ágg i l szégyen az országra nezve, lia 
nrra gondolunk, ami a magyar képvi-
selőházban hónapok bosszú sora ó u loiy. 
Nem latjuk a parlament tényezőinél azt 
n fe  elósségérzetei és kötelesséó'iulist , 
amelyet joggal elvárhat az ország közön-
sége. H j v a jut a magyar partnmeut, ha 
abban :Ji>-40 ember kénye kedve sze-
rint oktrojálj» akaratát az egész or-
szágra ? 

Elérkezett az ideje, hogy a nemzet 
tie vezettessek továbbra is füieuel  fogva. 
A szertelen obstrukció a Kbuen-koruiatiy 
tehetetlensége folytáu  aranykorát eri. 
Kivezető utat kell keresui ebből az abso-
lutizmuzhoz ragadó anarkiából, melynek 
semmiféle  erkölcsi alapja nincsen. 

A kormány túlságos béketűrő volt 
kezd.-ttól t'ugva az eltörpülő kisebbség 
és auuak vezére, Justh Uyula rakon-
cátlan nagyképUskOdesevei szemben. Tíz 
hónap ota egyebet sem hilluuk, mint 
azt, hogy addig ue.u lesz csend t-s beke 
as orsza^ban, mig az ő valusztójogi ja-
vaslatát elő nem veszi a képviselőház, 
ő , a harmincnyolc tagból álló kisebbseg 
vesére, megmutatja, bogy az 6 választó-
jogi priusza nélkül nincsen beke. Le-
sserei, de csak ugy, ha győzni engedik. 
Igen, mert ő képviseli a nemzetet s igy 
ő diktál a magyar nemzet számara kü-
lönböző egyvelegeket. Ast bissik, hogy ue-
kik joguk vau a többségre tukmálui jám-

bor óhajtásaikat. Á végéu aztán kislil, 
hogy tulajdotiKép egyet akarnak, csuk 
megfordított  sorreudben. 

A Jus h-párt provizoruma— talán feles-
leges emliteui, felkinálkozás  a bécsi ka-
tonai pártnak. Megkötni egy évre a pro-
vizoriunio'. már magánviseli a lehetetlen-
ség látszatát, hogy a hadvezetésig min-
den rekompenzáció nélknl kapja meg a 
felemelt  ujonclétszámor, mely aztán ép 
ugy szolgál három evig, mint a többi. 
Mert azt c<uk nem gondolják, hogy egy 
óv inulva leukasz'ják a borjut a hátukról. 

Józan gondolkozású magyar ember 
felháborodással  nézi az eseményeket, 
melyek a magyar parlamentben egy ki-
csiny csoport rakoncátlan viselkedése 
következtében lejátszódnak. M</rt komé-
diánál egyébnek csak nem lelte-' nevezni 
az ott lefolyó  névszói inti szavazásokat 
és gzőrszálliasogitásokal? 

A magyar közvélemény jóllakott már 
ezekkel a színjátszásokkal. A reaktivált 
kormány, In helyAu akar maradni, tueg 
kell gyorsan változtassa eddigi mindeut 
elnéző, erélytelen taktíkájért, mert az 
ország felfakadt,  sajţ '0 sebei további 
h ilasztást nem tilrnek. H* más kivezető 
utat nein találnak, rendeljek el a ház-
feloszlatást  és vallasztádokat, vigyék a 
küzdelembe jelszóuak neui a véderöre-
formot,  hanem a hazszah^lyreviziót, mert 
ezzel nagy szolgálatot lesznek a nemzet-
uek. Egyedül ezzel lehet gyökeresen ós 
véglegesen megszOutetni azt a folyton 
kísértő, minden becsületes munkát meg-
akasztó techuikázást, mely már tiz év 
óta folyton  a nemzet feje  felelt  lebeg 
és sajat magának ássa meg Birját. 

Ha a hazszabályrevizió jelszavával 
megy a kormány egy uj választási küz-
di lembe, a nemzet bizonyára meg fogja 

gondolni szavát, melyet erős meggyőző-
déssé érleltek a legutóbbi politikai ese-
mények. Akkor aztán Justh Oyula is 
l)>3Záll a lóról s nem fog  útjába állani 
a magyar nemzetnek-puszta hatalmi kedv-
telésből. 

A csikszentiBártoiii járásbíróság áthelyezése. 
Közelebbről ismételten szóbajött a járás-

bíróságnak Szentsimonra való áthelyezése. 
Utóbb azt olvassuk, hogy a kérdés rendbe-
jött, mert Szentmártou megajánlotta a járás-
bírósági épület kíbóvitesere szükséges 30000 
korouat. amelynek ellenében az igazságügyi 
kincstár 000 korona házbért helyezett kilá-
tásba. mely az épitési összegnek épen évi 
2"/0-a. Csodálkozom az államkincstár nagy ál-
dozatkészségén, mikor a manapság 8—10 
"/<> os építési lóké i'lt-út  felajánlja  haszonul. 
Ennyi áldozatkészség mellett sokkal megfele-
lőbb lett voloa a ket pályázó községet nyílt 
versenyló utasítani s annak adni u járásbíró-
ságot, amelyik kevesebb házbérrel meg-
elégszik. 

Etl uíy hívják köznyelven, hogy kalniár-
kodáx. Hogy illik u ez nz államkincstárhoz, 
az mellékes Hát a szorosan vett közérdek s 
a járásbirósági székhelynek hagyományos helye 
az egészcu mellékes ? 

Abban egyetértenek az igazságügyi állam-
kincstárral, ba a járásbíróság áthelyezését 
kóztekiatetekból s főleg  vasúti közlekedés 
szempontjából akarja Szentsimonra áthelyezni, 
de akkor alku uiucs, mert ilyen tekintetek 
előtt meg kell hódoluuak a szociális tekinte-
teknek. ily szempontból fogva  fel  a helyzetet, 
nagyon rosszul tette Szentmártoa, hogy nagy 
unyagi áldozatra Bzánta el magát, mert ba 
egyszer a vasúti közlekedés közvetlenségéből 
aunak idején ok nélkül kimaradt, ezt alig 
tudja kirepurálni s állandóan leje fölött  fog 
lógni a székhely kérdés ezután is, mert azt a 
fontos  tényt, bogy Szeutsimon vasúti állomás, 
Szeutmárton pedig messze fekszik  attól, nem 
lehet letagadni. 

Ami u székhely áthelyezésének kérdésével 
kapcsolatosan a koszon! községeknek átcsato-

lásáról felhozatott,  sz csak mende monda le-
het, de komoly figyelemre  számot nem tart-
hat, mert a Kászonból eddig Szentmártonra 
járó felekuek  alig tesz klilömbséget az, ha 
két kilométerrel tovább kellene járniok Szent-
simonra, bova igy is járniok kell, ha vasutat 
akarnak elérni. 

Elég sajnos, hogy a vasúti vonal kiépítése 
alkalmával, vármegyénkben két járási kttz-
poottá fejlődni  indult község maradt ki a 
vasúti vonalból: Szépviz és Szentmárton. E 
miatt ezen községek nemcsak hátrányba ke-
rültek, de központiságuk is mindegyre kérdés 
tárgyává tétetik. De hiába, a gyors közleke-
dést mégis csak a vasút van hivatva lebo-
nyolítani s ez sz oka, bogy ezen központok 
feje  felett  mindig a Damokles kardja fog  füg-
geni, mert u közlekedési érdekek mindig és 
niiudenkor nyomni fognak  a latban. 

Az elmondottak alapján, én részemről saj-
nálom Szentmárton áldozatkészségét, mert azt 
látom, hogy a most megajánlott áldozat csak 
a kezdete az ezutániaknak. Valahányszor va-
lami középitkezés, vagy tatarozás fog  kíván-
tatni, mindannyiszor elóvebeti a sssntsimoni 
ütőkártyát s ezzel szemben Szentmárton min-
dig kénytelen lesz u további áldozatokat hozni. 

Hogy az államkincstár vetemedik ilyen ku-
fárkodásra,  — azt szégyeolem. Az igazságügyi 
kormánynak kötelessége beváltani a tiszta 
közérdekei s a szerint határozni, de két köz-
séget a maga érdekében versenyre bocsátani 
és áldozatokra hajszolni, — az nem lehet ál-
lami feladat.  (—• e.) 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
Csik vármegye köz'gozgatósi bizottsága hét-

főn  tartotta rendes ha. i ülését Gyalókay Sán-
dor főispán  elnöklete alatt. 

A bizottság beható tárgyalás alá vette a 
csíkszeredai orlh. izr. fiókhitközségoek  anya-
hitközséggé való alakulási Ügyét, mely már 
évek óta foglalkoztatja  a közigazgatás illeté-
kes köreit. A csíkszeredai izr. fiókhitközség 
ugyanis a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
tói mar évekkel előbb enged dyt nyert anya-
hitközséggé leendő átalakulásába, mely eset-
ben a gyergyótölgyesi anynhitközség önállósá-
gú; elvesztette volna. Minthogy azonban idő-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Au u u y . 

Elroatója  minden  érzelemnek 
*j oromba ék a szeretet  között 
Uite,  vágya, álma a világnak 
A szivbe is loppal  beköltözött. 

Mosolyogva  járkál  szerte széjjel... 
Szemére  mélyen álarcot  borit 
Imádkozik  és letérdel  veled 
Nyomon  kísér  az árnya mindig  itt. 

Szeretnéd  elűzni  más világba 
Ránehezül lelked  lenekére 
f  e bálványt soba el nem hagyhatod 
Földön  nem birsz menekblm  tőle. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

A tölgyesi polihisztor. 
Irta:  Kovács  Ferenc. 

Egyetemet végeztem, még pedig nem az 
amolyan ókori tudományok egyetemét, hanem 
a jelenkor, a jelen élet küzdésekkel kirakott 
egyetemet, a nagy életiskolát; a hol nem ta-
nítják sem aa ituUlnnokal, sem a pandektákat 
nem tanítják, hogy mi a nézete Nietzsheuek, 
Kantnak avagy Shopeabauernek a mások 
Jolga felől;  nem törődnek Palmyra, Ninive, 
Babilon éa Jenu<álem viselt do,gaival; uem 
tudnak Achlles, Humboldt, Newyton és Darvin 
avagy mások lángeszének felfedezéseiről,  alko-
t mairól, de még csak a cosinus alfáról  sem, 
i uem fáradnak,  kilzdnek, igyekeanek egymást 

ii gismerni, egymást letiporni, megcsalni,dssze-
tui ui és azután kinevetni. Ez volt aa én isko-
lám, ebben tanított engem, de csak egy tanár, 
a sors. Ezért nem szeretem én az amolyan 
szakembereket, a kik egyirányban kiképezik 
magukat s azután lefltymalnak  mindent, a mi 
látókörükön kívül esik. FiHdim Bolyai Farkas 
nagy matematikus volt, Fiammarion Camille 
nagy csillagász, Botsbill nagy pénzkapacitás, 
«1« azért én nem találok bennük semmi nagyot, 

semmi felségeset,  én csak egy embert imád-
tam, c.*ak egy embernek zarándokolok a sírjá-
hoz és ez Brassai Samuul. Méltatni ót nem tu-
dom s nem is akarom, mert „aki nem tud 
arabusul, ne beszélyen arabusulI' Neiu is róla 
van most szó, huneiu a gyergyótölgyesi poli-
hisztorról, akit én csuk a napokhau ismertem 
iueg, de nyomban egygyé leltem, összeforrtam 
vele, sót barnulva is, inert bolond. 

Kézdivásárbelyen találkoztunk, nu-ghivott 
uiagahoz, el is mentem bozza s meglogadtum 
neki, bogy a vele folytatott  beszelgetesüaket 
le fogom  közölni, tárva alakban, bogy ne legyen 
muszáj mindeukinek elhinni. 

Mielőtt felkészültem  volna hozzá, igy szól-
tam Anti fiamhoz:  Anti, Hain vedd csak le 
a glóbuszt Atlasz hátáról és hozd ide, hadd 
látom, bova pingálta rá a nimet Gyergyó-
tölgyest. 

Forgattam, méregettem s u;y találtam, 
bogy valahol 61' 12' körlll lehet, de nem talál-
tam még se reá. 

— Vedd elő Anti fiam  a spiritiszta asztalt, 
hadd kérdezzük meg (Juliiéitól, hátba hallott 
va amit róla, mert ó van tisztában a világ for-
gásával. 

Hanem ó tőle se lettem okosabb. Nagyon 
sajnálta, hogy nem tudja, de nem is tudta, 
hogy ilyen Óceánia hol letezik. 

— Na — mondám — ba Oalllei nem hal-
lotta hírét, akkor bogy tudjam éu, hogy merre 
vau. Igaz, hogy ó a többi csillagokat többet 
nezegette, mint azt a csillagot a melyen állt, 
de uzért neki mégis tnduí kellene, hogy Oreen-
wichtól keletre a 16-ik délkör tájékán, hol fek-
szik Gyergyótölgyes. 

Adott szavamat be kellett tartanom, men-
nem kellett. 

Útközben sikerült annyit megállapittanom, 
bogy Csikországnak vau öt tartománya, Gyimes-
Felcsik- Alcsik- Kászon- és Gyergyótartomány. 
Pont. Itt a tejemre csaptam a kujakommal s 
igy filozofáltam: 

— Ha van Gyergyó, akkor vagy Gyergyó-
tölgyes van Gyergyóban, vagy Gyergyó van 
Tölgyesben. Ks lám mégis jó a logika, helye-

sen következtettem, mert íme a mint Ditróba 
érkeztein, mindjárt értesültem, hogy Gyergyó-
tölgyes oda tizennégy koronáuyira van, két 
lóval, négy kerékkel és egy emberrel, a ki elől 
ül, pipázik és nem szól egy szót sem, csak a 
lovalt nógatja. 

— Ei vurasbska, gyi te. Vidám nel 
Várjon csuk bátyám, gondoltam, majd meg-

eresztem éu a nyelvét, hogy ne unjam magam. 
De előre elárulom, hogy a beszélgetés nem 
sikerült. 

— Milyen idó jár, erre maguk felé? 
A fuvarosom  kivette a szájából a pipát, 

egyei köpött, megköszörülte a torkát, egy 
percig gondolkodott s akkor bátra nézett. 

— Tá az ur is tagosltó? 
Kérdésre kérdéssel felelt  s egy pillantást 

vetett az útszéli árokra. Kitaláltam, bogy ba 
tagoeitó vagyok, bedőjt az árokba. 

— Nem én bátyám, hanem kalendárium 
csináló. 

Erre aztán kimeresztette a szemeit s ugy 
megnézett, hogy majd leestem a szekérről. 

— Akkor tudhatná az üdét 
— Nem jártam még erre, azért kérdezem. 
— Hat, ha olyan kíváncsi, az lidó lehetne 

jobb is. 
Na most Pista találd ki, hogy milyen az a 

mikor jobb is lehetne. Közelebb akartam fér-
kőzni az eszej árasához. 

— Hát hideg van-e éjszaka? 
— Nincs es erősen hideg, de lebetne mele-

gebb es. 
Most már okosabb lettem. Hideg sincs, de 

melegebb is lebetne. 
A mint a tetőre értünk,-egy csomó mun-

kást láttam az erdóben, a mint valami útfélén 
dolgoztak. 

— Hát azok mit csinálnak ott? 
— Ne kérdezze az ur. 
— Na hát miért? 
— Azért, hogy oda az ut épül s elveszik 

a fuvaros  ember kenyerit. Egyik tolvnjsóg a 
masikat éri, most volt a tagosítás, a szegény 

embert avval ls tönkretették s most a vasutat 
is a nyakunkra hozzák. 

Most egyszerre világos lett előttem, bogy 
a székely csak a nyomorúságáról szeret bő-
vebben beszélni s az újításokat nem szereti; 
nagy ellensége a tagosítás, a vasút és az erdő-
törvény. 

— Hát ezekből az erdőkből visznek-e 
haza fát? 

— Tá szolgabíró az ur. 
— Nem én, mondtam már, hogy szökő év 

felügyelő  vagyok. 
— Nem ugy mondta az imént 
— Az mindegy, a szökőévre a kalendárium 

csináló ügyel. 
— Hiszem. 
Tisztába voltam vele, bogy nem hiszi, mert 

nem is hiheti, de ba azt mondja hiszem, akkor 
szent igaz, hogy nem hiszi. 

Beszélt aztán az erdőrontásról, a főszolga-
bíróról, holmi négy napi dutyiról, tgy néhány 
korona kártérítésről, de az egészben az volt a 
legszomorúbb, hogy a fát  be kellett vinni a 
község udvarára s ott elkótyázták. 

— Baj biz ez — mondta végUl — hogy 
az ember a saját erdeibe sem rendelkezik. Ne 
haragudjék az ur, de ha erdősz-féle  volna, itt 
forrás  vagyon az utou. 

Kezdtem észrevenni, hogy az atyafi  már 
bizalmas kezd lenni hozzám. Ugy is van, a 
kalendárium csináló nem árt a népnek. Ó csi-
nálja a kalendáriumot, de az időt az Isten adja, 
vele pedig nem lehet perbe szállni. 

Lassankint beértünk a faluvégére,  a hol 
még egy kérdést megkockáztattam. 

— Keresnek-e sokat, ezekbe a gyárakba? 
— Szegén ember elmenyen oda dolgozni, 

de jobb vona, ha ezek a gyárak ne vénának. 
— Ugyan miért? 
— Hát kiposztitják az erdőt s a vizek is 

mind kiszáradnak a begyekből. 
Nos itt van, a ssékelynek a fUrészgyár  sem 

tetszik. 
Amint beértttnk a faluba,  megállíttattam a 

szekeret és az első embertől, • kit as utcán 



*ik oMaL C S I K I L A P O K 
közben a gyergyótölgyesi orth. iar. hitközség 
ia hajlaodonak mutatkozott eleget tPimi mind-
aaon követelményeknek, melyek egy aoyabit-
községtól megtivánhatók, a vallás- és köiok-
UtásQgyi mlnisster nem kívánta megfosstanl 
régi ssersett jogaitól és önállóságától, hanem 
a különválás békés létrejöttének adott kifeje-
zést. A bizottság részéről megindított tárgya-
lások azonban nem vezettek békés megegye 
lésre a különválást illetőleg, ipert nehézsége-
ket okozott a gyimesi, gyergyóreentmiklósl, 
ditrói, salamási, borszéki, gyergyóbollól ÓB 
gyergyóbékáai fiókhitköznégek  mikénti, lehe 
tóleg arányos elosztása az anyagi erő mérle-
gelése alapján. Ez annál nehezebb volt, mert 
tudvalevőleg a csiki részeken, kivéve Csíksze-
redát és Oyimest, a zsidóság elenyésző cse-
kély, mig ellenben a gyergyói és fóleg  a töl-
gyesi járásban igen sürü. A bizottság ennél-
fogva  a Csíkszereda székhelyei alakitott orth. 
izr. anyahitközséghez csatolta a kátuonalcsiki, 
a felusiki  és gyergyószentmiklósi közigazgatási 
járásokat, mig a gyergyótölgyesi, továbbra is 
meghagyott anyahitközséghez a járás községei 
fognak  tartozni. — Szó esett arról is, hogy 
Gyergyészeatmiklós székhelylyel még egy har-
madik aoyahitkőzség ls alakíttassák, azonban 
ez egyelőre levétetett napirendről, miután a 
fiókbitközség  elöljárói ezt egy későbbi alkal-
masabb időre halasztották. A különválás kér-
désében véglegesen a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dönt, hová a bizottság felterjesztette 
határozatát 

Ezután a bizottság az Országos Szállítási 
és Automobilforgalmi  részvénytársaság azon 
kérését tárgyalta, bogy a Deotsch Testvérek 
székesfehérvári  fakereskedő  cégnek Kis-Bará-
ton (Tölgyes) levő fűrésztelepéből  a ditrói 
vasuti állomásig a kitermelt fatömeget  teher-
automobilon fuvarozhassa.  A fuvarozást  a bi-
zottság 3000 korona biztosíték ellenében meg-
engedte, mely összeg az úttest esetleges ron-
gálásainak helyreállítására fog  szolgálni. 

A bizottság a kir. pénzügyigazgató, árva 
széki elnök, kir. ügyész és kir. állnmépitészeti 
hivatal havi jelentéseit tudomásul vette. 

A kir. tanfelügyelő  jelentésében beszámolt 
az analfabéták  oktatásának eredményéről, a 
beiskoláztatásról és iskolalátogatásokról. Beje-
lentette, bogy a bélbori és szárhegyi elemi 
iskolák járvány miatt bezárattak. 

A törvh. főállatorvos  havi jelentése a vár 
megye állategészségügyi állapotáról elég ked-
vezőnek mondható. Megállapítást nyert, hogy 
a sertésvészt Gyergyószentmiklósra a dic.iő-
szentmártoni éa radnótl járás több községeiben 
összevásárolt sertésekkel hurcolták be. 

Az ülés végén Gyalókay Sándor főispán 
bejelentette, bogy szerzett információi  szerint 
remény van orra, hogy a kereskedelemügyi mi 
niszter a gyoreitott személyvonatok beállítását 
még ez év folyamán  engedélyezze. Így aztán 
az ülés végére egy kis szokásos vasuti poll 
tika is jutott, melynek folyamán  az is kifeje-
zésre jutott, hogy a madéfalvi  elágazó állo 
másnak Csíkszeredára való áthelyezése még 
akkor sem lenne teljesíthető, ha a vármegye 
és Csíkszereda város (I?) as áthelyezés 150,000 
vagy 200,000 korona költségét előteremtené, 

mert a máv. Igazgatóságának értesítése a 
rint as áthelyezés évi 86,000 korona üzemi 
költségtöbbletet okozna, melynek hordozása in-
dokolatlan lenne és igy most és a legközelebbi 
jövőben az áthelyezés merő ábránd marad. Köz-
vetlen kocsikat pedig — ezt iss okatkérelmeztük 
— azért nemlehet beállítani, mert Csíkszeredá-
ban nem lévén fűtőház,  a kocsik kellőleg nem 
volnának fűthetők,  legfeljebb  csak Madtfalváig, 
ámbárGyergyószentmiklóson ennek dacára min-
dig lekapcsolják. A gyimesi csatlakosás marad a 
régiben, mert ezen csak a menetrend megvál-
toztatásával lehetne segíteni. Szóval az ülésen 
nyomasztó hangulat uralkodott inert évek 
bosszú során át tartó állandó kérelmezések 
eredményeként az tűnt ki, hogy kaptunk egy 
választ mely szerint a tényleges állapotoa se-
gíteni azért nem lehet mert az államvasutak-
nak a változtatás nem gazdaságos A bizottság 
azért mégis elhatározta, hogy gyorsított sze-
mélyvonatok indítása és egy közvetlen kocsi 
nsk legalább Madéfalváig  való bekapcsolása 
végett felirattal  fordul  a kereskedelemügyi mi 
niszlerhez, melynek megszerkesztésével a vár-
megye alispánjai bizta meg. 

Közben rövid időre, az ülés felfüggesztése 
mellett a fegyelmi  választmány tartott ülést 
mely után déli 1 órakor a tárgysorozat kime-
rült és az ülés véget ért. 

Országos autón, képviselők. 
Tekintélyes helyről a következő sorokat 

vettük: Tisztelt Szerkesztő ur! A Csiki La-
pok mult számában ezen ciiu alatt azt olva-
som, hogy „A Csik—Háromszéki választó-ke-
rület néhai Szamosi János helyére dr. Farkas 
Lajos miniszteri tanácsos, egyetemi tanárt or-
szágos autón, képviselővé választott.". Miután 
én ilyen választó kerületről életemben még 
soha hírt nem hallottam, legyen szives felvi-
lágosítani róla, hogy az IUI fáu  termik V 
Avagy, ha nem tudna felvilágosítást  adni, szí-
veskedjék pályázatot hirdetni annak kideríté-
sére. Én valami olyanformát  gondolok, hogy 
valami róm. katb. autonomiai képviselő vá-
lasztásról van szó, de nem vagyok vele tisz-
tában s külöuösen az a homályos elóttem, 
hogy mi róm. kath. hívek uz ilyeu választá-
sokról soha, — de soha sem tuduuk semmit 
pedig ha már épen két vármegye képez egy 
választó-kerületet, akkor azt csak valahol ki 
kellene hirdetni Így vagyunk az erdélyi stá-
tusgyülés képviselőinek megválasztásával is. 
Csak olvassuk mindegyre hogy valakit meg-
választottak, de bogy kik, bol és hogyau vá-
lasztották, arról róm. kath. világi ember soha 
de soba sem tud semmit Az erdélyi róm 
kath. státus autonómiájáról is eddig sokat 
hallottam, de ezideig uem sikerült kideríte-
nem, hogy az nekünk, világi biveknek miben 
áll ? Ha ez talán vallási titok, ükkor bele-
nyugszom. Ha nem volna titok, okkor testvéri 
szeretettel kérem valamelyik bivó társainot, 
bogy felvilágosítani  szíveskedjék ugy az orsz. 
autón, képviselő-választásról, mint az erdélyi 
róm. kath státus autonómiájának szervezetéről. 

Egy igaz hivő róm katholikus. 
E soroknak készséggel adunk helyet any-

nyívol is inkább, mert azt magunk részérói 

is ac.'eptáljuk, hogy közreadott szűkszavú 
híradásunkban olyan dolgok vannak érintve, 
amelyek nem szemünk előtt folynak  le, ha-
nem ritkábban fordulnak  elő s ezért a nagy-
közönség előtt jórészt ismeretlenek. Minthogy 
azonban érdeklődő soraiban kiterjeszkedik az 
erdélyi róm. katb. státus világi képviseletére, 
annak autonómiájára és a világi bivek rész 
vételére, megengedi nekünk, ha ily országos 
ésnagyhorderejű dolgokról csak lapunk légköze-
lebbi azámában nyujtunk kim e ri tó felvilágosí-
tást. Ezúttal csupán annyit bocsájtunk előre, 
hogy a vi,lóságnak megfelelő  hírünket egyik 
laptársunk, a Gyulafehérváron  megjelenő „Köz-
művelődés" nyomán irtuk meg, igy tehát fel-
tétlenül autentikus forrásból  vettük, mert ne-
vezett lap köztudomás Bzerint az erdélyi róm. 
katholikusok félhivatalos  lapja. 

Szerk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kanonoki kinevezes. Értesülésünk 

szerint dr. Kejér üeró statuai referenst  gyu-
lafehérvári  tiszteletbeli kanonokká nevezik ki. 
A kitüotetés érdemes férfiút  ér. 

— u j Iskola A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Csikrákoson az állami elemi iskola 
építését engedélyezte. 

— Tanito-válasatás. UJ tanerőknek meg 
választottak Nagykászonbo Bordás Mária és a 
csikBzentimrei róm. kath. elemi iskolához Ge 
deon Audor. 

— Kitüntetés. A vallás- és közoktatás 
ügyi miniszter Pfeiffor  Lajos gyergyóaifalvi 
róm. kath. tauitót 200 korona személyi pót-
lékkal tűntette ki. 

— Fizetésfelemelós.  A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Gaal Ignácz gyergyó-
tölgyesi Csutak Gáspár csikrákosi, Kltes La-
jos tusnádi és Fodor Miklós csikrakos-göröcs-
falvi  áll. el. isk. tanítókat fizetéjfelemelésben 
részesítette. 

—A ősik megy ei köss. jegyzők drag as agi 
pótleka. A drágasági pótlék megszavazáaara vo-
natkozó rendelkezést, mint örömmel megálla-
pítható, a vármegye mindenik főszolgabírója 
kibocsátotta, remeilietó tehát, hogy a májusi 
törvényhatósági közgyűlésre mindenik hntaro-
zat be fog  érkezni, s igy a jegyzői kar még 
május navábau hozzájut pótlekához. A pótlék 
megszavazására kibocsátott rendelkezések kö-
zül a kászunulcsikl főszolgubiróság  rendeletét, 
közérdekű voltánál fogva  uz alábbiakban kö-
zöljük. „Miuthogy a ZMvaros parlamenti és 
politikai viszonyon miatt egyhamar nincs ki-
látás arra, hogy a községi jegyzők fizetése 
törvényhozási uton rendeztessék, s minthogy 
a mai elviselhetetlen drágaság mellett a jegy-
zői kar megélhetése a mostani fizetéssel  alig 
van biztosítva: szükségesnek tartom, hogy a 
jegyzők a községek által személyi pótlékban 
reazesittessenek. Elismerem, hogy minden fix 
fizetésre  utalt egyen érzi a nyomasztó drága-
gaság súlyát a elismerem azt is, hogy járásom 
községei egy pár kivételellel magas százalé-
kos pótadóval küzdenek, s a mint 15 évi mű-
ködésemből tudják, én a pótadótól, a mennyire 

16 aiám. 

lehetett, mindig védtem a községeket s hogy 
mégis ez Intézkedést mélyebb megfontolás 
után kiadom, az a tény elég bizonyítéka aunak, 
hogy a jegyzői kar anyagi helyzetét olyannak 
látom, hogy azon segíteni kell." Végül a ren-
delet meghagyja mindenik jegyzőnek, bogy a 
rendelethez csatolt határozati javaslatot, mely-
ben 30 Bzázalékos, drágasági pótlék megsza-
vazását ajánlja, terjessze képviselőtestület elő 
s a hozandó határozatokat a törvényhatóság-
gal hagyassák jóvá. A jegyzők anyagi helyze-
tének javításával csaknem az egész ország 
törvényhatósága foglalkozik,  mint a jegyzők 
hivatalos lapja közli. Toron tálvármegye fog-
lalja el' a első helyet, hol a jegyzők fizetései 
— bár meglehetős összeget tesznek ki a ma-
gánmunkáintokból befolyó  jövedelmek — mégis 
11X10 koronáról 2400 koronára és 5-öd éves 
éves kurpótlékukat 100 koronáról 200 koro-
nára emelte hivatalból fel,  s igy a drágaságj 
pótlék megszavazásának eszméjét elejiettek. 
A drágasági pótlékot ujabban Csikszentkírály, 
Gyergyótölgyes, Csikszentmárton, Csikcsicso, 
Kakos, Mádéfalva,  Uyimesközéplok, Szentini-
hál.y, Danfidva  községek szavazták meg. Jól 
esik megállapítani, hogy idáig nem vált oly 
képviselőtestület, mely a drágasági pótlék meg 
szavazását megtagadta volna. 

— As oltáregyesüiet felolvasása.  A 
csíkszeredai oltsregyesület folyó  hó 18 án. csü-
törtökön este 6 órakor a Vigadó nagytermé-
ben ének, szavalat és zenével összekötött fel-
olvasást tart, melyre felhívjuk  az érdeklődök 
figyelmét.  A műsoron szerepelnek Merza Ju-
liska, Nagy Boriska, dr. Imecs János, Botár 
Béla, Kádár Ferencz, Mayer János, dr. Száva 
István dr. Gyárfás  István. 

— Tűz. Dániel József  csikbánkfalvi  la-
kosnak folyó  hó 14 éu fel  nyolc órakor eddig 
ismeretlen okból a csűre kigyuladt és teljeseu 
leégett Szerencsére az idó szélcsendes volt 
és igy a tűz a szomszédos főépületeket  meg-
kímélte. Az épület biztosítva volt de azért a 
kár mégis nagy, mert összes és nagyobb rész-
ben uj gazdasági eszközei bent égtek. Gyauu 
von ra, bogy a gyújtás hosszú müve. 

— A meglőt t katona. A Csiki Lipok-
ban hírt adtunk már arról, bogy a csíkszere-
dai főgimnázium  előtt a husvel napján este 
hazatérő katonák közül, Nagy József  gyorgyó-
remetoí közlegényt Hajdú András pallér ko-
csijáról megl: tle A súlyosan sérült katouát 
azóta a helybeli közkórházban ápolták, de ál-
lapota auuyira súlyosbodott hogy hétfőn  reg-
gel meg' alt. Hajdú Andris szabadlábon van. 

— Magyarosítás malaookkal. Déváról 
jelentik: Cs. Lázár László dusgsidag földbir-
tokos követésre méltó példával szolgál mind-
azoknak, akik nemzetiségi vidékeo laknak a a 
magyarosítás ügyét igazán szivükön viselik. 
Lázár László ugyanis arról értesítette a la* 
pusnyaki elemi iskola igazgatóját bogy min-
den év szeptember havaban két pompás faj-
malucot ojá idékoz az iskola román ajkú tanu-
lói közül azoknak, akik leggyakrabban hasz-
nálják a magyar nyelvet. Az első két malacot 
már el is küldte az iskolának, melynek tanu-
lói közötl nagy versengés indult meg a ma-
lacokért 

találtunk, barátom lakása után kérdezősködtem. 
Jövő-menő asszonyok körül álltak bennUuket 
B nyakra-főre  adták az útbaigazítást 

— Ilyen nevűt nem ismerünk. 
— Pedig az egy tndóeember, azt ismer-

hetnék. 
Egy termetes asszonyság a mellette álló 

asszonyhoz beszélt 
— Te Mári, az a félkótyás  lesz, a ki a két 

viz között lakik. 
Közbevágtam. 
— Ugyan néni, nem félkótyás  az, hanem 

tudós. 
— Már biz annak nem lebet elég esze, a 

ki éjjel felmenyen  a „Hegyesére s egy nagy 
rés rúddal nézi az eget Ha esik sz esó, kirak 
az udvarra egy csomó mindenféle  masinát s 
ott az esőbe nézi, forgatja  őket Aztán még 
valami ördöge is kell legyen, mert az isten-
nyilát is odacsalja, a hová akaija. 

— Na mindegy, de azért mégis őt keresem. 
— Hátha azt keresi az ur, akkor csak a 

két viz közt keresqa. 
Fel is találtam a barátomat. Egyedül lakott, 

soha nős nem volt Szobája tele volt kAnyvek-
kel, tudományos műszerekkel, bútorzata egy 
Íróasztalból két székből és egy rozoga ágyból 
állott 

0 az íróasztalnál ült s mereven bámnlta 
az aaztalon levő koponyát Reám tekintett, de 
nem ismert meg. 

Köszöntöttem és előhozakodtam jövetelem 
céljával, mely szerint egy kis tudományos cseve-
gésre, hozott ide a tudomány-szomj. Kiváncsl 
vagyok, hogy ml a nézete egyik-másik meg-
oldatlan problémáról. 

Barátom fel  sem állt, nem is fogadta  köszö-
nésemet, hanem nyomban neki fogott  a beszél-
getésnek a mig rajtam a hideg verejték gyön-
gyözött ő egy folytában  beszélt 

— Isten hozott földi  vándor, ülj le és hall-
gass meg engemet. Látod Aristoteles folyton 
reám hallgat, mert ugy tudd meg, hogy es az 
ő koponyája, ó volt a syllogistika nagy mes-
tere a még sem zavar meg beszédemben. Te 
se próbáld szavaimba szólni, mindaddig a mig 

én el nem hallgattam, mert ha idő előtt szólni 
mersz, acetylen torpedóval lövöm keresztül a 
szivedet ember a szivedet érted? 

Az én Bzivem pedig ugy megijedt tőle, hogy 
ványoió malomnál hangosabban kalapált Sze-
rettem volna menekülni, de felállni  nem mer-
tem — hátha mégis az az acetylen torpedó . . . 

Barátom felállt  az asztaltól s egy papír da-
rabot vett fel  az asztalról s miközben szemeit 
vadul forgatta  szavalui kezdett. 

— Ember, gyarló ember, beszélsz-e espe-
rontó nyelven? 

Csak a fejemmel  intettem, hogy igen, de 
szólni nem mertem. 

— Akkor, ide hallgass, lefordítottam  Hoiner 
Iliászát. 

Iliado. 
Poemo de Homero. 

Kanto I. 
Kantu düno, koleroa de la Peleido Achilo, 
Dzsin, kin al la Achajej kaazis mizeroju semnobrţjn 
Kaj en Aiilon dezaetis maltegajn amikojo korazaajn 
De heronloj kaj foris  korpoin iliajn akiro. 
A1 rabobirdoj kaj handoj — farigie  la volo de Zenso 
De tia tago, de kiu disigis sin ekdisputinte 
La ordonauto al viroj, Atrido, de 1' dia Achilo. 

A polihisztor mosolygott és dicsérte magát 
vessedelmesen, hogy idáig lefordította  s tovább 
is lelógja fordítani. 

— Etes — VOUB content de lui? 
Persze, hogy rá kellett vágnom: — Oui, 

c'est charmantl Csak nem várhattam meg, hogy 
elővegye az acetylen torpedot pedig elővehette 
volna, mort szóltam s lehet, hogy idő előtt, 
mert még nem volt riţjtam a sor, még mindig 
ő beszélt 

— Ide hallgas emberi 90* hőnél a légnyo-
más 0.691; a kova keménysége 7, a gipszé 2, 
a gyémánté 10; a porcelán fajsúlya  2.4, a 
viasaé 0.97; egy rézrud egy méter bosszúság-
ban 100*-nál 1.9 mm-nyivel nyúlik; a roásod-
percingm hossza 46* szélesség alatt 99 365, Pa-
risban 99.3912 cm; saabadon eső tárgy as első 
másodpercben 490 cm-t esik; a Napban a vi-

har egy másodperc alatt 402 km-t halad; a 
fóld  egymp. alatt viszont csak 30 km-t jut 
előre; egy emberi erő 1/7 lóerőnek, 1 Watt 
^ lóerőnek felel  meg; a kör térfogata:  T -
ra, u r,. 3, 14lti r,. „ / ' ; mindezek nél-
kül nem vagy semmi, nem tudsz semmit, azt 
sem tudod, bogy mit mondott a bölcs Seneca, 
buta vagy, csak a Plato két lábu toilatlan ma-
dara vagy. 

Hadart tovább, rzüntelen beszélt pedig éu 
már majd az őrületnél tartottam, de nem mer 
tem megmozdulni, habár nagyon szerettem 
volna tőle valahogyan megszabadulni. Egy-
szerre mégis egy jó eszme villant meg a fe-
jemben, o csillagászatra tereltem a beszédet, 
ez hatott nem vette elő az acetylen torpedot 

— Szép és nagytudományu bölcs barátom, 
hallotta, avagy észlelte-e ön, hogy az égen, a 
nagy-medve csillagképben egy uj üstökös jelent 
meg. Ahoz az üstököshöz semmi a Biola, kis 
pont s Halley, jöjjön ki nézzük meg. 

Erre aztán ujongni kezdett 
— Éljen! Heureka I gyerünk kedves bará-

tom nézzük meg. Ciak egy percig várjon, a 
mig a távcsövet lehozom a padlásról. 

Megkönynyebültein lélekzettem fel  s még 
is kalap nélkül rohantam ki az utcára s on-
nan kiáltottam neki fel  a padlásra. 

— Barátom az üstököst nevezze el Apri-
lisnek. 

ö valami acetylen torpedot emlegetett, de 
én nem törődtem sem vele, sem a torpedójá-
val, csak szaladtam s futáskflzben  a nála ha-
gyott uj kalapomat sajnáltam. 

G s e f t , * ) 
— Irtai Mritrai F e r e n c Héln. 

— Vásár. 
Az utakon annyira meggyűlt a fehérharis-

nyás székelyek száma, hogy alig lehet mo-
zogni. 

— De nemcsak székelyek vannak ittl 

•) Egy duniotnU UpML 

— Nézzük csak I Hisz amott egy sereg 
legény álldogál. Csáugók. önkéntelenül is re-
ájuk vetődik a tekintet. 

— Hótisztoságu ruhájuk, mint a patyolat. 
Az inget tán ezért is a harisnyájuk főié  en-
gedve viselik, igaz, hogy ez kissé oláhos, de 
bát csoda-e ettől a néptől, ha egyet-mást ma-
gáévá ls tett az idegen divatból I ? 

— Oit él a havasok alján, beékelve a ro-
mánság közé, mint az erdélyi magyar nép 
egyik tipikus képviselője. 

— Fiatal szép szál legények. Bundájuk, 
melynek nyári felén  ügyes hímzések díszle-
nek, bárányliörből készült. Ez a bunda Igazán 
kételetü. üsós idóbeu ugyanis a hímzett fele 
nem látható. Az befelé  fordult;  csak akkor 
jön ismét napvilágra, ha áldó meleget bocsát 
a földre  az eletei adó égitest ha tiszta a lát-
határ s a horizonton kicsike felhók  sem mu-
tatkoznak. 

— Ha aztán változnak a hetek, hónapok 
es sötét felbők  a hegy lábáig ereszkednek, 
megfordítja  a csángó a bundát s aa ázik tü-
relmesen, most mar a szél is szabadon fuj-
hotjo fürtéit. 

— Ugyancsak érdekes az asszonyok öltö-
zéke I A .fata",  amely minden mesterkélt-
ség nélkül simul a testhez, épen nem mond-
ható hiu női ruházatnak, sőt az öreg csángó 
asszonyok — tekintve a náluk uralkodó nagy 
hidegei — még a harisnyát is felveszik. 

— Eleven tekintetű, pirospozsgás nép es, 
csupa erő, egéssség és nem ritkán ssépseggel 
megaldva. 

— De hol is hagytuk el 1 
— Mig ezeket mondom, tart a vásár. A 

toronyból figyelve,  egy nagy chaos aa egész. 
Apró gyermekek a kakas és tyúk hangját 
utánozzak, mások közepére állanak az útnak, 
éles Bzavu kereplővel segítve a páratlan -zene-
bonát; emitt dobsző. sip, odalenn rikkancsok, 
elárusítók hatalmas szósata; fütty,  rekedt 
kiabálások, a hangok miuden neméból össze-
válogatva. 

— As egyik sátorhoz alig lehet bouáfér-
kózni Feltűnő sok itt aa ember. 
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— Erdőelidfcawk  Qyargyésaealmiklús vá-
ros folyó  hó 9-én bocsájtotta árverés alá mult 
évi kiutalt vámterületét A 77 ezer koronával 
kikiáltott fatömegért  mint legtöbbet igéró. Oláh 
Gergely Bzárbegyi földbirtokos  101,810 koro-
nát adott, ami a kikiáltásnál 40 százalékkal 
jobb. A következő nap a közbirtokosság egy 
kisebb fatömegét  Jánosi Jlárton 19.010 koro-
náért vásárolta meg. 

— Megerősített alapszabályok. A föld-
miveléaligyi miniszter a csikdelnei gazdák szö-
vetségének alapszabályait megerősítette. 

_ n a l á l o a b a l e s e t . PancsaH 
Elek káazooujfalvi  lakós 5 éves János nevll 
fia  folyó  hó 12-én a mint a község között el 
folyó  bővizű patak pallóján át akart menni, a 
patakba esett és mivel senki sem volt köze-
lébe, a ki kimenthette volna, abba belefúlt 
A vizsgálat inegállápitta, bogy gondatlanság 
senkit sem terhel. 

— Vlgyáaat: méreg. Az egyik vármegye 
alinpanja egy g»».iAn«ix ezer gramm satrícbnin 
vásárlásán adott engedélyt A földuiivelés-
iigyi minisztériumban ugy megijedtek a uagy 
meregmennyiségtól — amely nemcsak a ba-
tár kártékony vadait képen elpusztítani, hanem 
egy egy egesz országrészre ia veszedelmes 
lehet — bogy azonnal rendeletet bocsátónak 
ki valamennyi törvényhatósághoz. A rendelet-
ben, amelyet ma vett késhez Csikvánnegye 
törvényhalósága, a tninisxler szigorúan meg-
hagyja, bogy méregvásárlási engedelyt csak 
a tényleg szükséges mennyiségre szabad ki-
adni. — 

— Arokópea igazolvány a tisatvlae. 
lök o saladtagjain Biztos forrásból  nyeri 
értesülesUnk szerint az összes állatni tisztvi-
selők családtagjai legközelebb félaru  vasúti 
kedvezményre jogosító arcképes igazolványt 
kapnak. Ezen ujitassil az állami tisztviselők-
nek nem lesz ssükséges mindeu egyes alka-
lommal killön kérvényt beadni es hetekig várni 
a vasutigazolványra, arai silrgós esetekben kü-
lönösen nagyon előnyös az állami tisztviselőkre 
nézve. Az állam összes liazivisetóiuek család-
jaira vouatkuzólag legközelebb lesa kibocsátva 
a rendelet 

— As erdélyrészi II . annlkerület kör 
réből. Tóth Bélát aki Szabadkán, a Cigány-
szerelem és a Pillangókisasszony előadásán 
tttnt fel  gyönyörű, nagyterjedelmil baritonjával 
Tompa Kálmán a 11. erdélyi szinikeriilet igaz-
gatója baritonistának szerződtette. 

— A magyar Delta. A Duna mielőtt a 
Fekete-tengerbe szakadt, deltákat alkot. — 
Tudunk a Nilus deltáiról, ahol egy esztendő-
ben kétszer aratnak : a magyar Deltáról azon-
ban csak azok tudnak, akik mar eddig gyü-
mölcsöst. szőiőt, vadaskertet kerítettek. A ma-
gyar Delta, amelyet Kullerich Pál és Hai (Bu-
dapest, Perem* Jóii-ef  rakpart) hoztuk forga-
lomba, u legkiválóbb keritkezó anyag, mert 
olcsó, tartós és a célnak mindenképpen meg-
felel.  Kollerich Hát és ttai ezzel a sodronyuk-
kal a magyar ipanenaeiésuek kiutaló szolgá-
latot tettek. A cég a legelőkelőbb gazdasá-
goknak elállítja a, fodronyt,  mely versenyen 
kivlll áll. Késűéggel killd&árkinek árjegyzéket. 

— Blról vizsga. Márton Sándor csikszent-
mártoni járásbirésági jegyző Budapesten a bí-
rói vizsgát sikeresen kiáltotta. 

— 4 péuxüffyigaxgat6»áu  é]>itése. A 
pénzügy igazgatóság', föszolgabiróság  és fő-
ispáni lak  építésére  Fejér  Sándor  alispán 
a verseny tárgyalást  kihirdette.  A hirdet-
mény lapunk  más helyén olvasható. 

— Aa önkéntesek tiszti vizsgája. A 
honvédelmi minisztérium elrendelte, hogy azon 
volt egyéves öukéntesek, kik a tartalékos tiszti 
vizsgán megbuktak, de az időelótti szabadsá-
golási kedvezményt nem vonták el, vizsgáju 
kat azon év őszi terminusánál megismételhe-
tik. Ha az egyéves önkéntesek, tényleges szol 
gálati idejUk alatt a gyakorlati képesítést sem 
kapták meg, kötelesek vizsgájuk megismétlése 
előtt, a gyakorlati képesítés elnyerése céljából 
legalább is 4 hétre b.vonulni. üzen gyakor-
latra csakis juuius, julius es augusztus hóna-
pokban lebet bevonulni és pedig saját költ-
ségre. A bevonulási engedélyt u kérelmező 
csapatteste adja meg, hová a folyamodvány 
is intezendó. A jelölt csapatteste a gyakorlati 
vizsga befejezese  után, az eredményi egy je-
lentesben összefoglalja  és azon fórumhoz  to-
vábbítja, melyuek hatáskörébe tartozik ezeu 
csapaltesthez tartozó jelöltek vizsgairatainak 
kiegeszitéae. A négy heti gyakorlati időt egy 
fegyvergyakorlatnak  számitjak. 

— Vlabe ölte magát. Boga Báliut a 
Pálé 28 éves csikszentmártoni legény még a 
inult bó utolsó napjainak egyikén a delelótti 
órakba» szülőinek lakásáról nyomtalanul el-
tűnt. Hozzátartozói és a kiterjedt rokonság 
hasztalanul kutatott utána, sehol sem lalalták. 
üitüuése után néhány nap múlva az egyik 
csikszeuimartoui vadász az Olt mentén rucara 
vadaszott. Kzeu közben Csikszeutsiinon köz-
ségtől nem messze, a Csikszentimre község 
fele  eső reszen, közvetlen az ült partján, egy 
par cipőre éB egy báránybőr sapkara bukkant. 
A cipoK egymás mellett rendben állották és a 
sapkaval be voltak borítva. — Onnau haza-
érkezve elbeszelte, hogy mit talalt az Uit 
mellett A bir eljutott a Boga Báliut szülőihez 
is. Klmcutek uieguuzni, hogy vájjon a cipók 
és sapka nem ugyanaz-e, amit tíuk eltűnése 
alkaiiuaval viselt es bizony annak találták. — 
Azóta az egesz rokousag fáradhatatlanul  ku-
tat uláua az Oitban, de eddig eredménytele-
uul. A legnagyobb valószínűség szerint az 
Ollba ülte magat es bolt teste csak akkor ke-
rülhet elő, a mikor a most ándásban lévő 
Olt vize alább sznll. 

— A piaotér kisajatitasa. A piactér 
létesitésere szükséges vizel o beli földterületek 
kisajátítása vegett a helyszíni tárgyalást f.  hó 
15-én tartotta meg a kiküldőt, jizotlság, mely-
uek eluöke Sász L;jo3 vm. főjegyző  volt. Azon 
ingatlanokra uézve, lu^iyekre békés megttgye-
zes avvaros és tulajdonosok Között ueiu jött 
léire, a kisuiátitáai eljárást a birtokbirósag fogja 
kérésziül viuni. 

— ÁUatkiallitás Brassóban. Az erdélyi 
szász Uazdasági Kgyesület f.  évi május lü, 17. 
es lti-au Brassóban, a régi fapiacon  a föidmi-
velesügyi miniszter támogatasával országos 

És még mÍB<Hg jüanok, egyre közelednek, 
vzázun és százan»-

— Vájjon mi lebet ott I ? 
— Theseék bbesétálui thlsztelt urak I 

Tbárva nyitva minden ajtói Thessék besé-
tálni ! — harsogja egy jól táplált vörös képU 
alak, kl bár ugy látszik még alig tud magya-
rul, mégis érthet a nép nyelvén, mert maris 
temérdek hallgatóságot gyűjtött maga köré. 

— Urak, parasztok, hallgatják, amint bo-
nyolódik az üzlet: 

— Egy óriás cbernza, egy sbárga cheruzn, 
egy fhekete  cheruza éaegy notheszeheruza — 
tíz krajcár I (Rácsap az asztalra). 

— Egy zböld irón, egy kbék Irón, egy 
phlros irón, egy notbesz-irón és egy óriás 
Irón — csak thlz krajcár! 

— Az emberek furakodnak  I Megveszik 1 
— Egy kbicsike írón, egy nhagyoeskább 

irón, egy mégkicaikóbb irón, egy mégaagyoea-
kább irón — csak tbli krajcár I (Nagyot vág 
a pudlira, vagyis a deszkára). 

— Thünkre tbesznek az urak I Tbönkre 
tbsszaek 1 

— Nézzenek kbérem I (A nadrágján iga-
zit). Itt van. ed fhioom  nadhésl Ed Arain 
shollingeni pbeugérel biró nadfcésl  — Egy 
koronát 

— Itt van ed phompás konhakés I Fhein 
phenge I (Aa tkjával begörbíti). 

— Nolcvan fbitlérl 
— Ed acbólkbée, agr bhorotva, egy 

Mbkhés, — ed korona 1 
— Tbessenek beaaháUni uraim I 
— Ed nadkés, (kapkodni kezdi) ed kon-

hakés, cd- anbélttbéi, ad zsebkhós, meg ed 
kbltDnó bboiotva — ed kboroual (Hág na-
gyobbat Ut az asztalra vagyis a deszkára). 

— Tböokre tbesznek aa orak l Tkönkre 
theaznekl (Nagyot CuJ). 

— Ed enaóny 1 Ed bherili 1 — Kbitttqá, 
fc  bkttr! Éa «11 tiMaamk gboa-

ftM.  ml az árai? — Bit kboronal Remi1 

Rbosszul mondtham 1 Nem ed khorona I Ez a 
khitüuő erbszen — sak thizenlit krajcár! 

— Nagy mozgolódás. — Adjon ide egyet I — 
Nekem is I 

- Theseék! (Kapkodni kezdi). 
— Ed eihszén, khitünő, thartós, erős 

bbör — thizenlit krajcár I (Adogatja). 
— Ed eihszén. thartós erős bbúr, — thi-

zenlit krajcár. 
— (Egy kocsi jönne, de nem tud elmenni 

a nagy tömegtől.) 
— Ed khitllnó, thartós, erős bhürerhszén — 

cshak thizenlit krajcár I 
— Slussz I — Nincs thóbb crhszén I (Na-

gyot vág az asztalra, vagyis a deszkára). 
Még ed khoronáér sincs több erhszéu I 

(.A bozentrógert* megigazítja). 
Hanem van ed notbesz! Ed fhinom,  fhe-

kete, phompás, írásra való uotbesz. 
— Vas hast du gemachtl? (Egy asszony 

ia irul a másik bódéban). 
- - E d phompás notbesz I Meg ed phisz-

tol I Meg ed phorció levélpapír 1 Meg ed Üveg 
fbinom  anthrachen thenta, meg ed nhodrág-
szij — bnsshonöt krajcár I 

— Thessék beszhállni uraitn! Thessék 
beszhállni I Phompás kbilátás I 

— Ed drágha nothesz, meg ed pbisztol, 
meg ed phorció íevélphaplr, meg ed liveg 
fhein  anthrachen thenta, meg ed nhodrág-
6zij — cshak buszhonöt krajcár! (A pudlira 
vág, aaaa a deszkára, agy, hogy egyik-másik 
tárgy felrepül  a levegőbe.) 

— Sürün adogatja. A sátort még mindig 
bekerítve tartják, de a vörŰBképü ember ugy-
látszik, lassanként mégis elfárad,  annyira, 
bogy most már egész alant viszi a hangot: 

— Ed nothesz, pbisztol, phorció levélpba-
pir, thénta meg ed nhodrágszij — huBihonöt 
krajcár. (Az asztalt most már nem is bántja) 

— Ed noth... pbíszt.. lev... pfaaph-,..  thént... 
meg ed say,., (kevés hangsúllyal) huszhonöt 
krţjc... 

— Öt pberc szhilnet I (Letörüli a hom-
lokát.) 

állalkiállitáat rendez, melyre felhívjuk  várme-
gyénk gazdaközönségének figyelmét  Bejelen-
tések az Erdélyi szász gazdasági egyesülethez, 
illetve a kiállítás rendező bizottsághoz kül-
dendők. A bejelenlentések zárthatárideje ápri-
lis 20. Kiállithatók mindenféle  szarvasmarha, 
bivaly, ló, aertés, juh, tyúk, házinyúl, díjazás-
ban azonban csak azok részesülnek, a melyek 
legalább 6 hónapon át a kiállítást megelőzőleg 
a kiállító tulajdonát képezték. A m. kir. ke-
reskedelemügyi minisztérium az állatok szállí-
tására árkedvezményeket engedélyezett. Ezek-
nek igénybevétele azonban csak akkur lehet-
séges, ha a rendezőbizott9ágtól kapható nyom-
tatványok poutosun kitöltve 2 példányban a 
szállítólevelekhez csatoltatnak. Ezen nyomtat-
ványokat a rendezóbízottság a jelentkezőknek 
idejekorán megküldi. Az állatok visszaszállítá-
sánál a rendezőbizottság gondoskodik az iga-
zolványok kiállításáról. Az igazolványok alap-
jáu a kisérúk ingy enes oda és vissza való uta-
zásra vanuak jogosítva. A kik kiállittani szán-
dékoznak, bővebb felvilágosítást  nyernek vagy 
az alispáni hivataltól vagy közvetlenül az .Er-
délyi szász gazdasági egyesülettől". 

— Sdnügyi bizottsági üles. a szinügyi 
bizottság vasárnap délután ü órakor ülést tar-
tott Jeney László kir. ügyész elnöklete alatt. 
Az ülésen a bizottság a pénztárnok zárszáma-
dását ürömmel vette tudomásul, ui"rt a több 
ezer koronát kitevő páholy építések és más 
befektetések  költBégei teljesen fedezve  lettek, 
sőt a bizottságnak ezenfelül  még 600 korona 
készpénz vagyona maradt. A bizottság ezután 
beható tanácskozás alá vette a Vigadó küszö-
bön levó kibővítésével kapcsolatban a színpad 
epitesének ügyet és élénk eszmecsere után 
elhatarozta, miszerint küldöttséget meneszt 
Gyalókay Sáudor tóispán és Kejer Sándor alis-
puulioz aziránt, hogy a kibővítés törvényhatósá-
gilag már megszavazott jóváhagyását a kultusz-
miniszternél eszközöljék ki s egyben jarulja-
uak hozza, ahhoz az eléggé nem helyeselhető 
tervhez, hogy a színpad epitésére külön árlej-
tést hirdessenek, amit főleg  az tesz indokolttá, 
hogy egy modern sziupadepités külöu szakér-
teimet igényei. Ezt bizonyítja azon körülmény 
is, hogy bar az árlejtéstől meg messze vagyunk, 
mar eddig is ket ajánlat tétetett külön a szín-
pad építésére. A bizottság továbbá elhatározta, 
Uogy a nyár folyamán  a Brassóban időző Kom-
jaihy-társulat ket szakértő tagját meghívja es 
a helysziuen meghallgatja a színpad átalaki-
tasa, illetve epitesének teszleteire nézve. Vé-
gül elhataroz a, hogy üléseit minél sűrűbben 
megismétli a színpad epitesi ügyében. Elisme-
rés es köszönet illeti a bizottság agilis és lel-
kes elnökét, Jeney László kir. ügyészt, vala-
mint annak tagjait kik önzetlen muukajukkal 
lebetóve teszik, hogy Csíkszereda es videke 
szinpartoló közönsége egy modern színpadot 
es színháztermet kapjjn. Szó volt még arról 
is, bogy a közönség esetleges panaszának el-
kerülese végeit a jüvó évi szezont akként ál-
lapítják meg, bogy a bérlő közönséget lesza-
vaztalak külön szavazólapokkal, mi elejei ve 
szi miudeu felhozható  kifogasuak.  Hogy tehát 
a közetkuzö szezon milyen bouapokra égik, az 
a megejtendő szavazas eredményétől füg. 

— Szekely fürdők.  Erdély kincseit, fiir-
dótelepeit egyre-masra idegenem veszik ke-
zeikbe. Ez a körülmény örvendetes kellene 
legyen szamunkra, mert a fürdők  feltendül-
uek, de sajnalatos dolog, hogy elbetetleusé 
günk folytán  idegenek zsebebe jut a pénz. Az 
ország központjától való nagy távolság, vala-
mint a hiányos közlekedés leküzdhetetlen aka-
dálya annak, hogy 1'űrdóinket a magyar kö-
zönség látogathassa s e hatr.ionyal szemben 
eltörpülnek azok az előnyök, melyek vizeink, 
kitűnő hatáBaban re)iik, fürdő  fejlesztésének 
célja belyeBen a romáuiai közönség meghódí-
tása, illetve megtartasa felé  kellene irányul-
jon. Miként a múltban, ugy a jövőben is a 
Balkán lesz az a terület, honnan sok fllrdó-
zót remélhetneuek telepeink — ha kielégite-
uék bár azokat a minimális igényeket, melye-
ket ugy a gyógyulást, mint az üdülést kereső 
közönség keres. Sajnos, azonban tökéletlen 
berendezéseink erre uem alkalmasak. Mind-
ezeknek a bajoknak egyetlen orvoslása az 
erdélyrészi nagyszamu fürdők  tömörülésébe 
fakadó  sikernek gyönyörű példáját mutatja e 
téren a Balatom Szövetség munkálkodása, 
mely felvirágoztatta,  illetve megteremtette a 
fürdőéletet  a Balaton mentén, vasútépítést 
eszközölt ki a kormánynál, villanyos árammal 
látja el az összes telepeket stb. Álljanak ösz-
sze a fürdók  és alkossanak egy ilyen szerve-
zetet, melyből beláthatatlan eredmények fog-
nak világra jönni. 

KÖZGAZDASÁGA 
A . H o r m - Magyar ÁMÉII VáHttzfet  Rétz-
vteytirMMi, Batftfiwt,  heti Jelentése a tAzetfe-

fergekmrftl  ee pénzplecirél. 
Bndapest, 1912. április 12. 

A belpolitikai helyzet tekiutotébeo fennálló 
aggodalmak, nemkülönben a péozviszonyoknak 
nem kielégítő alakulása még mindig pyomasz* 
tólag hat a tőzsde hangulatara és hátráltatja 
szilárdabb irányzat kifejlődését,  dacára a kiil-
(öldi tössdék magasabb jegyeseinek. A forgaloip 
sulik keretek között mozgott, a vezető értékek 
árfolyamai  inkább némileg lemorzsolódtak és 
nagyobb érdeklődés csak elvétve mutatkozott 
egyes helyi papírok iránt, amelyekre n é m 

' Oterttltek&J, 

piac helzete^ mint fentebb  említettek, mig 
mindig feesUlt,  és az* uiébfei  napokba* -beállett 
némi könnyebbttlés a tőzsdére nem igen volt 
hatással. 

A vezető értékek közül magyar hitel és 
rimamurányi vasmű aránylag tartott árfolya-
mon kerültek forgalomba,  utóbbiakra a vasipar 
konjunktúrája volt kedvezd hatással, mig a Ma-
gyar bank, leBzáraltolóbank és jelzálogbank 
részvények alacsonyabb árfolyamok  melleit 
köttettek. A vezstŐ helyi értékek: a Közúti,és 
városi villamos vasúti részvények árfolyam» 
szintén csökitent 

Az ipari papírok közül csak néhányban fej-
lődött ki emlitésreméltó forgalom.  Igy Schlick 
gyári részvények a Nicholson gyárral tervezett 
fúzióra  való tekintettel vásároltattad és árfo-
lyamuk kb. 80 koronával emelkedett. Némi 
érdeklődés mutatkozott továbbá az utóbbi na-
pokban Magyar cukoripari részvények iránt és 
elég jól tartott árfolyamok  mellett kerültek 
forgalomba  a Nasici tanningyárí részvények. 
Ruggyantaárugyári részvények árfolyama  nye-
reségeladásokra kissé csökkent. 

A sorsjegypiac is gyengébb, uevezetesqn a 
Hazai takarékpénztári sorsjegyek néhány koro-
nával alacsonyabb árfolyamon  zároltak, 

3334—1912. &L szám. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Csikv&rmegye törvényhatósági bizottságának 
10472—456-1910. M 4194—356—1911. asámok slatt 
kelt végbatározat&i és ezeket jóváhagyó 95576—911. 
számú Delngymlulszteri határozat alapján a várme-
gye alispánja nyilvános verseoytáreyalátt hirdet, a 
varmegyeiláz kibóvltdse, Illetve a főszolgabírói  hi> 
vatal, a (őifipánl  lak, és a kir. pénzügylgasgatóság 
elhelyezésére emelendA épQletek valamint á péot* 
Qgyőri laktanya és a szükséges melléképületek fel-
építése alkalmával teljesitendo Összes munkálatokra, 
a következd feltételek  mellett: 

1. Az árlejtésen részi vehet minden hasal vállal-
kozó és iparos ki üzletének gyakorlási hatósági 
cugedélylyel blr. 

2. Ajáulat egyenként mindegyik munkanemre ls 
tehető. 

3. Csak szabályszerQeu kiállított pecséttel lesárt, 
sértetlen borítékon elhelyezett és közvetlen, vsgy 
posta utján beadott ajánlatok fognak  tárgyalás u á 
vétetni. 

4. A kcllÓ belyeggel ellátott ajánlatok zárt bo-
rítékban: „Ajánlat a vármegyeház kibővíteni munká-
latókhoz* címzéssel legkésőbb folyó  év május 21-én 
d. e. 10 óráig a vármegye alispáni hivatalánál nyúj-
tandók be és ugyanott lógnak d. e. 11 órakor M 
ajánlatok lelbootatni, mely verHeoytárgyalásnál az 
ajáulattevők va^y azok igazolt képviselői jelen le-
hetitek. 

5. Az ajánlattfívók  tartoznak a 250,000 korons 
ajánlati összegig 5%-ot, azonfelQI  pedig 2*/,-ot ki-
tevő bánatpéuzt hivatkozissal a hirdetés számára, 
készpénzben vagy blztosltékképes értékpapírokban 
az ajánlat benynitása ulőtt a csíkszeredai klr. adó-
vivatalnál letconi és HZ erről szóló letét»uyugtát, 
vagy ennek közjegyzőii g hitelesített másolatát as 
ajánlathoz csatolni. 

6. A munkákra vonatkozó általános, részletes és 
pótfeléttelek  valamint A tervrajzok a m. klr. illám-
építészeti hivatalban, a hivatalos órák között meg-
te ki üthető k, az ajánlati minta lapok és költségvetési 
példányok ugyanott önköltségi árért fognak  a jelent-
kező paivázokoak klscolg&liatni 

7. Ajanlat tevésre csakin az ajánlati minta és 
ajánlati költségvetési nyomtatványok használhatók, 
s ezeu költségvetésben az egyes munka tételek aján-
lott egységárai számjegyekkel Wirandúk s as. egéss 
munkanemre esek álapján kiadó ajánlati összeg pe-
dlg ugy számjegyekkel mint beţQkkal kiír an dók. 

Az alternatív felvett  munkáknál azonban csak az 
ajánlott egységár tüntetendő ki. 

Úgynevezett átalány Összegű ajánlatok figye-
lembe uem vétetnek. 

8. ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig 
kötelezettségben maradnak. 

Ainennyibeu az összes munkálatok végrehajtá-
sára egy vállalkozó lenne megbízva, az esetben' tar* 
tozik az egyetemleges vállalkozó a döntés megtör-
ténte után a pótfeltételek  értelinébeu elvállalt bon-
tásokhoz azonnal hozzá fogni  és az uj építkezést 
oly erővel folytatni,  hogy ss Összes épQletek mun-
kálatai 1913. augusztus 31-lg teljes befejezést  nyerje-
nek. Egyes munkacsoportok szerint való vállalatba 
adás esetén, a munkanemek befejezési  határidejét as 
építés vezetősége, megállapítandó munka program m 
szerint, minden egyes szenödéshen külön-külön fogja 
kikötni. A jelenlegi vármegyeházán az előirányzott 
munkálatok csuk részletekben, az építés vezetőség 
utasítása szerint lessnek teljesltendőL 

9. Ajánlattevők ss 1907. évi V. t.-c. I& és 14 fr-ai 
értelmében as összes nyers anyagokat, félgyártmá-
nyokat és iparcikkeket teljesen a magyar ssent ko-
rona országának termeléséből tartoznak beszerezni 
és hazai muuka erőket alkalmazni, esek alul kivételt 
az 1907. évi IV. t-c. I& §-a értelmében csakis s ke-
reskedelemügyi miniszter ur hozzájárulásával, s m. 
klr. belügyminiszter ur adhat. 

10 Ason pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor 
Csikvármegye közönségével még üzleti összeköt te-
tésben nem állottak, illetőleg előtte Ismeretlenek, 
tartoznak szállító képességüket, megbízhatóságukat 
ss illetékes kereskedelmi és iparkamarai blsonylsţ» 
tal Igssolnl, szon ajánlattevők, pedig kik az él Aţe* 
munkálat teljesítésére törvényen képesítéssel nem 
bírnak, kötelesek már as ajántatukhan az ily kép* 
sitéssel biró megbízottat megnevezni és kér 
pesitését igazol nL 

11. Az épitési munkák befejezésük  után a lessá-
molás benyújtásától számított 2 hónapon belQ) át-
vétetnek, illetve felülvizsgáltatnak. 

12. Oslk vármegye közönsége fen  tartja magánali 
sst a iogot, hogy a beérkezett ajánlatok között tekin-
tet nâkdl az ajánlott árakra szabadon választhasson* 

Osifcfeseţeda,  1912. áprkfe  hó 12-én. 
^ . FsJ^r Sándor» allsp^ff. 

Marosvásárhelyen a város kftzpontyfc 
tói 50 mtre egy teljesen uj, imodieni 

két ímeletes M z 
elsőrendű kivitelben épitve, eladót, A 
ház minden emelete külön lakás, melyek 
mindenike 4)1 4 szoba„ előszoba, csefedr 
szoba, konyíta stbibök Vízvezeték, csaĵ r-
názás, villanyvilágítás, gáz fürdőkályha 
Az első emeleten egv, a második eníeter. 
tea kél erkély. — OBI a Uad^vBtHflM*. 

h* 
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Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csikssenttainás község alulírott elől 

jÍrósága a i építendő apaállat istáló 
építésénél előforduló  Ossies munkálatok 
versenytárgyalás utján leendő bistosi-
sitására as 1912. év április hé 25 napjá-
nak <L 9. H Órája nyilvános szóbeli ver-
senytárgyalást birdet az alábbi feltéte-
lekkel : 

1. Kikiáltási i r 17187 kor. 95 flll. 
2. Vállalkozók tartoznak a kikiáltási 

ár 10°/„-át készpénzben vagy óvadékké-
pes értékpapírban az elöljáróságnál le-
tenni. 

3. Vállalat nyertes köteles lesz az 
összes építkezési anyagokat Ceíkszen-
tamás község közbirtokosságánál az itt 
uem találhatókat magyar termelőktől 
beszerezni, mely körülményt igazolni 
tartozik. 

4. Zárt írásbeli vagy távirati aján-
latok el nem fogadtatnak. 

Anyagegységárak, tervrajzok és rész-
letes költségvetés az elöljáróságnál a 
hivatalos órák alatt betekintbetók. 

Csikszenttamás, 1912. április 11. 
Téth László. Ádám, János, 

k_ jegyző. k. bírd. 
Szám. 367—1912. 

kj. 
1-2 

Arlejtisi hirdetmény. 
Alólirt róm. katb. egyháztanács 

folyó  év április 25-én délelőtt 9 érakor 
a kösségbázban tartandó árlejtést hir 
det egy 3 ssoba, konyha, kamara- és 
pincéből álló kántor-tanítói lakás, vala 
mint ezzel kapcsolatosan emelendő egy 
tantermO iskolaháe, tervrajz szerinti 
építkezésre. Költségelőirányzat a költ-
ségvetés szerint 14.543 kor. 54 fillér. 

Feltételek a plébánián hivatalos 
órák alatt megtudhatók és ugy a terv 
rajz. mint a költségvetés betekinthetök. 

Pentartja egyháztanács abbeli jogát, 
bogy a legkedvezőbb árajánlatot tevők 
kőztll tetszése szerint választhit s még 
magasabb árajánlati mellett is annak 
adhassa e munkálatot, a kit belátása 
szerint legalkalmasabbnak talál erre. 

Gyimesközéplok, 1912. április 15. 
Rém. kath. egyháztanács. 

Szám. 3052—91 i. 
ai. 

3 - 3 
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Árverési hirdetmény. 
Alólirolt község elöljárósága köz-

hírré teszi, bogy Kilyénfalva  község 
tulajdonát képező s az alsólölgyesi 81. 
számú tljkvben A t 163. brsz. alatt fel-
vett ingatlan 3500 korona kikiáltási 
áron kezdve, ugyanazon számú tljkvben 
A f  256. brsz. alatt felvett  ingatlan 
2500 korona kikiáltási áron kezdve, to-
vábbá ugyanazon tljkvben felvett  247 

"f5,  249», 249b, hrsz. számú 
ingatlanok m e g o s z t á s á b ó l alakított 
700—700 • öl területü ingatlan 2200— 
2200 korona kikiáltási áron kezdve 
728., 756., 784., 798., 826., 868. Q-öl 
területű ingatlanok 2000 korona kikiál-
tási áron kezdve, 910 • • ö l területü in 
gatlan 2200 korona kikiáltási áron 
kezdve, 952 [jöl területi ngatlan 2400 
korona kikiáltási áron kezdve Tölgye-
sen a községházánál folyó évi május hé 
6-án d. e. 9 érakor nyilvános szóbeli 
árverésen örök áron eladatik zárt írás-
beli ajánlatok az árverés megkezdéséig 
elfogadtatnak. 

Bánatpénz a kikiáltási ár J0°/o-a 
amely a vételár második részletébe 
számíttatik be. 

A megígért vételár két egyenlő 
részletben fizetendő  és pedig az első 
részlet az árverés napjától számított 15 
napon belül a második részlet legké 
söbb 1913. év májás 31ig. 

Az árverés a vevő félre  azonnal a 
községre pedig a törvényhatósági jóvá 
hagyás után válik kötelezővé. 

A fent  felsorolt  ingatlanok meg-
osztására vonatkozó rajzok minden kedd 
és szombat napon megtekinthetők Ki-
lyénfalván  a körjegyzőnél. 

Községi elöljáróság. 
Kilyéntalván, 1912. évi április 6-án. 

Minier Gábor, Bicsak József, 
h. körjegyző. k. biró. 

Szám 596—1912. 

Áríejtési hirdetmény. 
Oyergyócsomafalva  község elöljáró-

sága a községben építendő uj községi 
iskola és melléképülete felépítése  al-
kalmával teljesítendő épitési munkák-
nak biztosítása céljából 27,571 korona 
08 fill.,  költségvetésileg előirányzott 
összeggel 1912. évi április hó 25-én dél-
után 2 órakorra Gycrgyócsomatalva köz-
ségházánál zárt Írásbeli ajánlatokkal kap-
csolatosan megtartandó szóbeli árlejtést 
hirdet. 

Az árlejt>;zök kötelesek az árlejtés 
megkezdése előtt bánatpénzül az elő-
irányzott összegnek 10 százalékát va 
gyís 2757 kor. 10 fillért  készpénzben 
vagy óvudékképes értékpupirokbau az 
elöljáróságnál letenni. 

A terv, költségvetés, az általános, 
részletezés, szerződési feltételek  a köz-
ségi jegyző irodában a hivatalos órák 
alutt megtekinthetők. 

Qyergyócsouiafalva,  1912. évi már-
cius hó 31-én. 
Tódor J&nos, Bartalis Imre, 

jORJZQ. biró. 

Modern kutépités. 
Uj kutak építését cementgyLrük-
kel, sülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb súlyesz-
téset jutányos Áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 4T-
cemenlárugyár és épitési anyagkereskedó 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és Apaffy-ulcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cím: Schie rFerenczki r . mérr.öknél, 
Nagyvárad. Schlauch-tér 7. szám. 16 

Elâfln  I Szépvizen a Piac és a nagy-
CluUU 1 templom közelében 2 szoba, 

konyha, kamara és alatta bolthajtásos 
pince, cseréppel födött  jókarban levő 
ház, nagy elóereszes csűr, deszkakerí-
téssel bekerített terjedelmes belsőséggel 
örök áron eladó. — Értekezhetni Imre 
János mészárossal. 2-3 

É r t e s í t é s . 
Alulírott tiszteletlel értesítem Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogy mint 

OKLEVELES SZÜLÉSZNŐ 
Csíkszeredában (a Hargita-utca 45. szám alatt. Keresztes József  úr házában) 
szülészet alkalmival bármely időben készséggel állok a m. t. közönség 
rendelkezésére. — Teljes gyakorlatom által, abban a helyzetben vagyok, 
hogy bármily szülészetnél képes vagyok a segélyre, midőn ezt tudatom, 

egyben kérem a szives pártfogást.  Kiváló tisztelettel: 

L é i : T a . 3 c a , " b a a . é . 

1-3 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatóságánál a 

nyugdíjazás folytán  megüresedett fel-
csíki főszolgabírói;  továbbá a Csikszép-
viz község székhelylyel szervezett uj 
járásban egy főszolgabíró:  (VIII. fize-
tési osztályba), egy szolgabíró (X. fize-
tési osztályba), egy járási orvosi (X 
ÖZ' tési osztályba), egy járási írnoki 
(XI fizetési  osztályba), egy dijuoki és 
egy hivatal szolgai állásokra, valamint 
ezek betöltésével megüresedő tnás tiszt 
viselői, segéd- és kezelő személyzeti 
és szolgai állásokra a vármegyei Ügy-
viteli szabályzat 2. §-a alapján ezennel 
pályázatot hirdotek. 

Felhívom pályázni óhajtókat, hogy 
pályázati kérvényeikét a vármegye fő-
ispánjához cimezve, hozzám legkésőbb 
folyó  évi május hó 3 lkán déli 
12 Óráig bezárólag adják be, vagy 
pedig a V. U. 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 mindazokat, kik 
ezen állásokra pályázni óhajtanak, hogy 
a pályázati kfrvényt  a születési es er-
kölcsi bizonyitvánuyal és minősítési kel-
léket igazoló es az eddigi alkalmazta-
tásról, vagy működésről szóló ok ma 
nyokkal felszerelve  a V. Ü. sz. 4. §-á-
ban irt módon nyújtsák be. 

Az e vármegye szolgálatában álló 
egyéu pályázati kérvényéhez az okmá-
nyok uem mellekelend k. mivel a kér-
vény a törzskönyv lappal hivatalból 
felszerellelik. 

Az állasokkal járó illetmények az 
1904. évi X t.cikkben vannak nieg-
állapitvu. 

A pályázatok benyújtására egyebek-
ben a V. Ü. sz. 3. és következő sza 
kaszai adtiuk bővebb felvilágosítás' 

Csikszert-du, 1912. évi ápr. lló I én. 
Fejér Sándor, 

alispán. 

A kászon-altlzl Szent István £ 
fehérkői  forrás,  kartelenklvfili  £ 

« BORVÍZ I 
£ folyó  1912. évi április hó 28-ik 4. 
2 napján, Kászon Altlz község- £ 
ţ f  házánál nyílt árverésen 6 évre ţ 

« alhaszonbérbe í 
1í adódik 1912. év junius hó l-lól. o 
S Értekezhetni: D á v i d G y u l a u ĂJ 
ţ ţ kereskedővel, Kézdlvásárhelyt. ^ 

* 

A MESTERDALNOK, 
Cipőm szép tökéletes, 
ÜfM|if?  janii élvezetes*. 
Mcil lm cipőt Kzugzek, varrok. 
Kujt' van 

KAUCSUK SAROK. 

KOLLARIT-
RfÍDI  F M P 7 ruganyos VIHAR-
DUKLU ILL B17TQS ts IDŐTÁLLÓ 
5ZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

£ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 < 

I LeBjotanjosabti bevásárlási i'orrás | 
— úgymint: hajlápokban, nianükör- g 

készletekben, zsebkésekben, pénz- Q 
erszényekben és mindennemű O 
kUlönlegeségekbcn, valódi VES O 
porcellán púder, Dlanna sosbor- g 
szesz és Nestlé-féle  gyermek Q 

tápllszt, lölerakata O 
FEKETE VILMOS o 

Első Csikinegyei illatszer- és pipere- fi 
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN, g 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 

Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fűllesztö 

G5, 100,100,300 és 620liter űrtartalom. 
Fiille8zt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMafúzö  üstök. 
100 - 400 liter Űrtartalom. — Az Uj 
szeszadótörvény előírásai saerint. 
Angol marha- és lényiré-

gépek és ollók. 

Alapíttatott 1905 ben. 

Értesítési 
Xagyrabeesült vevőimet tisztelettel értesí-
teni, lio^y tanuiináiiyutamról visszatértem 
6 heti távollétemet elméleti és gyakorlati 
szakismereteim gyarapítására használtain 
fel.  A világhírű „ lii* (îraml Cier* mód-
szer szerint a legkivúlóbhat nyújthatom. 
Több ruha rendelésnél személyesen utazok 
otla éa kérek további szives pártfogást. 

Teljes tisztelettel: 

Gergely Sándor 
DŐi divatterem -í—JO 

B r a s s ó , L e n s o r UN. s z . 

I BOR! BORI BORI 
Tisztán kezelt kűkűllőmentl borok kaphatók 

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

Asztali leányka és rizling borok. 50 literen felüli  vételnél rendkívüli 
olcsó árak. Csakis kűkűllőmentl borok. Kitűnő likőrök és tea rumok. 8—10 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnlpcph FniffUflO  kézimunka üzlete, rövid, szövött és UUlPam rilgjca kötöttárun, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi iiiényre megérkezett gynnyiirii szép vâl.'iszl.'kinin. miliőn, tiltó. ilivűiipánin 

és £«iln'lin képek. 
NIIJTV r:ikt:lr inimlcnnoimi kezilctt. kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-

mek, Kynpjn és gvapntt tnnnlnklinn. 
Ilus ;i1:iszti'k li'rll, női rs L'y. ick liiiri.Hiiy;ikl)uii. trikókban ugy-szintén I''Ili ingek, 

nwlrágnk, pilléink, kézelők, liviikkemlők is zselikenili'iklieil. 

Kézimunka szövet mintiikkíil kfV-i/Hî rsrn  szolgál. 23—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

ta-

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

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
I/ijos-utoa 48. szám alatt nagy épitési anyagraktar t rendeztem be s azon 
t-lletues helyzetben vagyok, hogy n nagyérdemű fogyasztó  közönség részéri! min-
lU'iHK'mü építési anyagut jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlük. 

Állandó nngy raktárom van: 
Nesz darabos és oltott. Portland-Csflwnt  friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur es szobrász. Nád főzve  stakaturokra és eityéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedtllemaz  többféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, mázolást nem igényi, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes iöriéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Klltkarlkik betonból •80—100, 120, 150—2-00—3 Ö0 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom stilyesztö rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gúziizemü berendezéssel készitek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mtlkölépcsők, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetftváluk  min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kémény- és fal-
fedkővek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és reudeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

6yárak és raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szíves támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor épitész, Csikszereda. 

» 6 6 

S L 2 0 - S Z S L Z S L C L T T £ L X X Ó ^ é p e _ 
Csakis cégűnk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján vásároljunk. 
Singer Co. varrógép részvénytársaság, Sepsiszentgyörgy. 
Csíkszeredában értekezhetni lehet a megbízottal, Kossuth Lajos-u. 13. sz. a. 

E»y a fetaérnemOlömésliez  való utasítási lartalmaxó Ital bárkinek Ingyen üai itn. 
24-24 
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ÉRTESITES! 
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 (Grűnwald-ház). 

I.etjoh-HÓhb  IxriiMiiilimi  /orrán!  Vidéki  tnef/rentlelének 
i yn»rx/ni  én pontonan exskl'Kliltetnek!  M  o-iu( 

Ö 

A nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
Becsi és budapesti körutamból 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 

N Ű 1 K A L A P D 1 V A T T E R M E T 
# # # # * # # * # # * É S M O D E L L E K S Z E R I N T 

F Ű Z Ű K É 5 Z 1 T Ő M Ű H E L Y T 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi modell-kalapokat. úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikket. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses díszítését és át-
alakítását. Gyászkalapokat raktáron tartok. Mérték szerint készitek megfelelő  módon: 
fűzőt,  haskötőt, hátegyenesitőt és melltartókat; mindene szakmába vágó cikkek javítását 
és takarítását pontosan és jutányos árban eszközlöm. A t. hölgyközönség jóakaratú támo-

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

Ligeti 5amuné női kalap divatterme Csíkszeredában, 
5-26 

t!S 



FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olesó, mert sokszor csalódik az ember 
lieone és akkor késő a bánat. ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  elö, miut bármely más iparágnál, inert a nagyközön-
ség az önjavításnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára vau utalva. Egyúttal tudatni kívánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
9 azt szolid és jutányos árban boesálom a m. t. vevőkfizöuaég 
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 szolgálaital: —--
BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L-utca. 

87-52 

Óralínook, gyftr&k,  «IbeTOlók, toemüiegek ét hőmérőit állandóan kaphatóit! 

I 

ŢŢ¥ \ ¥ | | | Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
11 n A M l Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
I I U j | Haaztakarja.hogynyugodtálma.jóétvágyalegyen 

Ha erejében gyarapodni .ikar 

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

F ó r a J c t d i i C s l l E T r á r m e e y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör — naponként friss  c sapo lás — 

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

(15' 13-52 

1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítés! 
Ynii szerencsém n t. hölgyközönség szívós tudomására hozni, hogy a luamzelem 
P á r l s b a n volt tanulmány Hton. a liomi.m február  h ó elsején jölt viasza. 

SZE ZO NSZE RÜ ÚJDONSÁGOK 
március lió elejétől már raktáron vannak. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. hölgyközönség szives pártfogását  kérve, mamitok kivált» tisztelettel: 

MÁTHÉ 1ÓZSEF nöi divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Grünwald Albert-féle  ház). 

36-52 
Vid.eki megrendelesek gyorsan es pontosan eszközöltetnek. mt 
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Haas áruháza 

\'an s/rriMirsrni n nu^y>'nl''tni( kü/jiiisi'-̂  ln'csi^ li<ry<'lmi;t t'fl  Ili vn i. 
miszmnt n Rlkóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
X Y K R t J K S É S K Á R P I T O S Ü Z L l í T K M H É N 
IMU«1«M» * szakmába vágó mnnkák elké«xitvrH»'»t a l«g»mgvoM> készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben. olcsó ártik mellcti pontosan elké-
szítem. Kaktáron tartok n mai kornak megtelelő, mindenféle  nagyságú 

R U G A N Y O S D I V Á N O K A T É S M A T R A C O K A T 
az»rt, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árbun, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom ínég 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is. hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI K O C S I K A T É S URI S Z Á N K Ó K A T . 
Végül a n. é. közönség szives figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, hogy A 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. 

Q 

Van szoieuesém a na».vértleniii 
li<%ykíizíinsé»- szives tudomására 

Brassó, Kapu utca 12- sz. adni, liojţy üzletemet 

N Ö I E O N F E K T l Ö V A h 
bővilettem ki. Megérkeztek legújabb divalu 
női 1'elíiltők. női kosztiimíik, leányka felöl-
tők, leányka kosztiimíik. aljak és egész 
ruhák, syerniekruhák és kabátok. 

Rendkívüli nagy választék pongyolákban. 

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

3S3383SS31S3SBEÜ9Í 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Kelhivom a figyelmet  ;i t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt hűtött ós varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
mettt.'kiiiteni, hol az összes raktáron levó toiatorokat, ugymiut: 

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 , DÍVÁNYOK  É S fyAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú riii rÓ!/)'i>il;,  l.ei-él./mrol.-,  i/r,un,,fonok  és lemexek,  melyek 
ijren jutányos urban es kedvező tín-téM frltótelek  mellett lesznek elárusítva 
Minden tölcin vá'átolr varrógép-ri 6 és 10 evi jótállást vallatok. Varrógépeket 

i'11"1- gramofonokat  20 írttól és kerekpárokat 55 l'rttol iennebh árusítom. 

V A R R Ó G É P E K - , K E R É K P Á R O K - É S G R A * | A F 0 N 0 K 
lio/ mindenfele  „lk<itié»xek  kaphatók. - .l<iritú»ol,,,t  n Inuiitá-
ii»oM,,bb  mert enxköxlők,  Jólállán  mellett  Maradok kiváló lisz'iele lel 

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

Mt'SW/Slií̂ ll' 

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszttőmunkákat elvállalok. 

V I D 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  faauyagokbau  u in • 

PESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n d ó a n . icaptLató. 26-52 

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 g a d n a k . 

Hosszurovő Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű fődóanyag,  olcsó áron kapható — ^ ^ 
Portland cementgyárnál, Kugler és Társai. Brassóban, â̂ ffirroherjiteajâ sz. Iroda: Hlrscher-utca 18. sz. 

52 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában 




