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(íj.) A közeli törvényhatósági vá-
lasztásokkal kapcsolatban helyénvaló-
nak találjuk foglalkozni  Csikvármegye 
l ^ r g a t á s á v a l . 

II >sszadalmas lenne a közigazgatás 
a^yuncsopelt tárgyával minden lénye-
ges részletre kiterjedöleg foglalkozni. 
Mi csak egyik szerintünk lényege-
si-bli részét érintjük, mely a közigaz-
gatás tekintélyének, jóságának s igy 
színvonalának emelését alapozza uieg. 

A közigazgatás leltet jó vagy rossz, 
a szerint a mint a jogrend, a jogbiz 
lonság és gazdasági élet minden ágára 
jótékouy vagy deperessiv hatással van. 
A közigazgatás biztosítékot nyújt a pol-
gárok törvényileg biztosított szabadsá-
gára, a polgárjogok szabad érvényesí-
tésére és gyakorlatára, a gazdasági ér-
dekek védelmére, mert hiszen felesle 
ges bővebben fejtegetni,  hogy az egyén, 
uz élet ezernyi változata mind a köz 
igazgatás funkcióit  veszi igénybe. Ha a 
közigazgatás jó, akkor az állambau a 
közrend és gazdasági egészséges fej-
lődés biztosítva van. Ha a közigazgatást 
szidjuk, akkor nemcsak a helyi önkor-
mányzat, hanem az állam hatalmas gé-
pezete is stagnál. 

És valljuk meg, bogy nemcsak itt 
Csíkban, hanem Bzéles ez országban 
adrlln lehet hallani a közigazgatás rosz-
szaságát. Szinte hagyományos, már, hogy 
a közigazgatás lassú, erélytelen  és 
nem megbízható.  Ugyanazok pedig a 
megye közjogi  és alkotmányos  jelen-
tőségét  dicsőítik,  miközben nem veszik 
észre, hogy tulajdonkép saját maguk-
kal  jöttek  ellenkezésbe.  Mert a megye 

autonómiájának és politikai jelentősé-
gének kérdése homlokegyenest ellen-
iében van a közigazgatás működésének 
kérdésével. Ma már régi jó táblabi rák-
kal nem találkozunk, legfeljebb  a boros 
asztal mellett néha napján. De nem ez 
képviseli az igazi közigazgatást, hanem 
a hivatása nwgaslatán álló, verejtékét 
kiizzadó tisztviselő, kinek a megyei 
szolgálat a komoly  munka és élet-
hivatás. 

Azok a hazafiak,  akik a megye au-
tonómiáját az alkotmány védbáatyájá-
nak tekintik, nem jó uton járnak, mert 
nem veszik észre, hogy azok a bástyák 
ma az alkotmány megvédésére nem 
elég erős falak.  A közélet legutóbbi 
eseményei kétségtelenül beigazolták, 
hogy összeomló falakat  védeni hősies-
ség lehet, de okszerű és célravezető 
nem ! 

A mai közigazgatásnak pozitiv fel-
adatai vannak, melyek a régi kere-
tekbe nehezen beleilleszthetők. Respek-
táljuk a vármegyei tisztviselői kar be-
csületes, komoly munkáját. Ha bizalom 
járul hozzá, kifogástalannak  kell tarta-
nunk. Egyet azonban különösen hang 
sulyozunk és ez nem más, minthogy 
politikai tekintetek érvényesülése nem 
szolgálja a közigazgatás feljavításának 
nagy érdekét. Főkép ez az, miről ezút-
tal szólani akartunk. 

Ugy gondoljuk, hogy á mai közigazga-
tás, — dacára az elavult régi formának  — 
csak akkor lehet jó és kifogástalan,  ha 
annak tisztviselői képzettségükkel és 
megbízhatóságukkal hivatásuk magasla-
tán állanak. Külön Csikvármegyére vo-
natkoztatva, elismeréssel vagyunk a 
tisztviselői kar érdemei iránt. A legkö-

zelebbi részleges restauráció nzonbun 
nagy előhaladást jelent s igy még na-
gyobb hézagokat bagy maga után. Nem 
kevesébb. mint három gyakornoki állás 
lesz betöltendő, mely körülmény nagy 
megfontolást  és körültekintést kiván meg. 

Tudjuk azt, hogy a közigazgatási 
gyakornokok kinevezési joga a mindeu-
kori főispán  kezeibe VMII letéve. Igy 
tebát könnyű a következtetés, liugy tu-
lajdonkép a tisztviselők anyagát a főis-
pán szolgáltatja, mert aki gyakornok 
lesz, az előbb-utóbb a törvényhatóság 
választott tisztviselője is lesz és halad 
előre érdeme, avagy u törvényhatóság 
bizulma szerint. Kézenfekvő  tehát, hogy 
ha a gyakornokok jók és hivatásuk 
magaslatán állanak, nem kevésbbé jó 
lesz maga a tisztviselői kar. 

A legújabb események élénken do-
kumentálják, hogy it vármegyei tiszt-
viselői kar értelmi színvonalát emelni 
kell. A közigazgatás lekicsinylésének 
abban rejlik legfőbb  oka, hogy a tör-
vényben régen kimondott közigazgatási 
szakvizsga ina sincs végrehajtva. Ez a 
körülmény adta meg az impulzust a kül-
földön  sikerrel felvett  közigazgatási to-
vábbképző tanfolyamok  meghonosításá-
nak, ideiglenesen pedig az egyeteme-
ken a harmadik aiapvizsga életbelépte-
tésével. Ezek az újítások egyelőre azt 
M célt kívánják szolgálni, hogy a me-
gyei tisztviselői kar ne legyen pld. uz 
igazságügyiekkel szemben aláreudelt 
helyzetben. Egy-két év múlva itt is gyö-
keres reformok  várhatók. És akkor a 
papiroson is ki lesz egyenlítve az az 
ellentét, mely ma az igazságügyi és vár-
megyei tisztviselők között a qualiükació 
tekintetében tagadhatatlanul meg vau. 

Az elmúlt évben már az októberi tovább-
képző tanfolyamok  is együttesen tartattak. 

A szolgálatot tekintve, csak a laikus 
mondhatja, hogy a közigazgatás a se-
lejtesek, a munkakerülők asyluma. Ép 
oly nehéz és felelősségteljes  funkciót 
teljesít a közigazga.ási tisztviselő, mint 
bármely gépezete az államnak. Ha lel 
kiismeretleuek akadnak. — akad bizony 
inind-nütt! A balhitet kell tehát meg-
szüntetni a gyors és jó közigazgatással! 

Ez okokból gondoltuk, hogy nem 
lesz érdektelen felhívni  a figyelmet  arra 
a uagyfontosságu,  minden izében valódi 
közérdeket  szolgáló  jogra, mely a köz-
igazgatási gyakornokok főispáni  kine-
vezési jogában rejlik. Képzett  és meg-
bízható  tisztviselőkre  van szükségünk, 
mert a családi érdekek és más tekinte-
tek megszűntek uralkodók lenni. 

• AZ u j kabinet- Lukács László 
miniszterelnök kormányalakítása sike-
rült. Az uj kabinet tagjai a volt Khuen-
kormány tagjai lettek a pénzügyi- és 
a horvát miniszterek kivételével. Pénz-
ügyminiszter Teleszky János pénzügy-
miniszteri államtitkár, horvát-szlavon-
dalmátorHzági miniszter Josipovich Géza 
lett. Zichy, Serenyi Beöjthy, Hazai és 
Székely tarcJjuküt .megtartották. Lu-
kács László tárgyal a Kossuth- és 
Justh-párttal. Választójogi javaslatait 
még nem fejtette  ki, melyet megelőzne 
a véderő végleges keresztülvitele. Az 
uj kormány kinevezését a Hivatalos 
Lap legközelebbi száiua közölni fogja. 

— A főispánok  lemondása. A 
lóispánok jövő hét elején személye-
sen adják be Budapesten az uj kor-
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Mikor  szemem könnyektől  terhesül 
S reám száll  egy túlvilági  álom 
Mikor  a lelkem  égre feltekint 
És nem tud  már semmit is magáról 

Mikor  nem vét a légy sem énnekem 
És nem bírhatnak  megii igy velem 
Mikor  az emlék  mindent  feltakar 
Ób ne bánts: ilyenkor  fogant  a dal. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

Hazai műemlékeink védelme* 
Irta és a csíkszeredai Oltár-egyesület április 1B-1U 
felolvasási  ünnepélyén alóadta Gyárfás  Tihamér 

brassói róm. kath. főgimnáziumi  tanár. 

Ismeretes dolog, hogy a mai kor Bzelleme 
nem kedves az ideális törekvéseknek, a min-
dennapi kenyérért való szakadatlan küzdelem, 
a túlfeszített  munka, a drestrukciv világnézet 
és a sajtó mind közreműködnek abban, hogy 
ai emberek elfásnlnak  és szivükből lassankint 
kihal az idealizmus, a vallásosság és kegyelek 
Innen vsn ac is, bogy ai emberek a mult em-
lékei iránt mindinkább közömbösehbek lesz-
nek, s nem becsülik asokat ugy, amint ások 
ait megérdemlik. Nem árt tehát néha azokkal 
foglalkozni,  s midőn most a hazai műemlé-
kek védelméről  akarok röviden megemlé-
kezni, célom aa, hogy érdeklődést keltsek 
olyan dolgok iránt, melyekről éppen azért, 
mert nagyon ritkán emlegetik azokat, nagyon 
könnyen meg is feledkezünk  I 

Alig van Magyarorsaágaa müveit ember, 
aki ne ismerné legalább hírből Egyptom pira-

*) A magas atfnvooaloa  álló, nagy érdakt lalol-
vaatei* ielttfjak  olvasóink figyálmK 

misait, Athén Akropoiisát, a régi Kóma fóru-
mát. Pompei kiásott kincseit; nki elragadta-
tással ne szólua a római Szent-Péter templom-
ról vagy Szent-Pál bazilikájáról, vagy akár a 
kölni dómról és a velencei Szent-Márk tem-
plomról ; aki nem rajongana az antik Laokoon 
csoportozat, vagy n meloszi Vénusz szépsé-
géért ; ne bámulná a cinquecento nagymeste-
reinek remek alkotásait. Rafael  Madonna Six-
tináját, Lionardo Utolsó vacsoráját, vngy Mie 
bel Angelo Mózesét, Pietáját, Veroccbio Col-
leoni hires lovasBzobrnt. Sokan közillök nagy 
áldozatok árán is felkeresik  a császár vnros 
neves muzeumait, órákat töltenek a firenzei 
Ufflci  képtárban, vagy a londoni Brittiscb mu-
zeombaa, vagy akár a párisi Louwreben. Vi-
Bzont nagyon kevesen vannak azok' akik pld. 
Ó-Budán az aquincumi ásatásokat felkeresik, 
akik a pécsi katakombát és bazilikát, a jáki 
apátsági templomot, vagy akár a kassai szé-
kesegyházat ismerik. Még kevesebben vannak 
azok, akik Mátyás király hires kálváriája vagy 
a Snki kehely iránt érdeklődnek, s a legtöb-
ben talán hírét sem hallották annak a Aquila 
János képirónak, aki a dnnántuli templomo-
kat Szent-László legendás képeivel megtöl-
tötte; vagy annak a Pál képfaragó  mester-
nek, aki a Ukssei remek szárnyas oltárt készí-
tette; vagy a kolozsvári mllvész testvérpár-
nak, Mártonnak és Györgynek, akik a magyar 
szent királyok lovasszobrait öntötték Nagyvá-
radon és akiknek máig fennmaradt  alkntásnk 
a prágai Szent-György szobor messzeföldön 
hirdeti a magyar művészet régi dicsőségét I 

Ha ezen igen különös s a mlireit Európában 
talán egyedlll álló j lenség okait kutatjuk, 
azt fogjuk  látni, bogy elsősoroan a visszás ál-
lapot onnan származik, mert a magyar ember-
nek már szinte második természetévé lett, 

hogy azt, ami külföldi,  mindig szebbnek, jobb-
nak tartja a magáénál; másodszor pedig, mert 
nem ismerjük, s igy nem is becsüljük kelló-
képpén hazai műemlékeinket. Ebben pedig 
főleg  a magyar irodalom a hibás, mert mig 
az olasz és más külföldi  remek müvek több-
szörösen és bóven vannak ismertetve, addig 
hazai emlékeink még összegyűjtve B megfe-
lelő módon közzé téve nincsenek: a magyar 
képírás, képfaragás,  ötvösség stb. törtéuelme 
még megírva nincsen I 

Nem szeretném, ha félreértenének.  Nem 
akarom én ezzel azt mondani, hogy a külföld 
remek müveit ne ismerjük, vagy ne becsül-
jük, hanem csak azt, bogy a miénket se ha-
nyagoljuk el. Azt sem akarom mondani, hogy 
talán hazai emlékeink kiválóbbak a külföldi-
eknél, hanem csak nzt, bogy azoknak előt-
tünk drágábbaknak és becsesebbeknek kell 
lenniök, mert a mieink, mert őseink szent 
emlékei tapadnak azokhoz. 

Azt se mondhatjuk, hogy nekünk nincsenek 
mUemlékeink 1 Mert habár a százados viharok, 
n török-tatár pusztítások és tegyük bozzá: a 
magunk gondolatlansága folytán  igen sok re-
mekmű ment már tönkre: még mindig elég 
szép számmal maradtak fenn  azok az ország 
különböző részein, és Bokszor a legfelreesóbb 
helyen is találunk egy-egy szép emlékműre. 

Erdély maga egy nagy muzeuin I A római 
időkből származik a elemeuri templomróm, a 
kiskaláni fílrcló,  a krívádiai őrtorony, Sarmi-
zegethuza, Apulnm, Salinale Napoca és más 
római városok romjai stb. A inaţyar világból 
áll még e két bekerített város kőfala;  nyolc 
vár van még lakható állapotban, melyek kö-
zül messzeföldön  hires a vajdahunyadi lovag-
vár; száznál több várrom fedi  hegycsúcsain-
kat, számos régi kastély és udvarház maradt 

fenn  a régi korból. Templomaink közül ki-
válnak n gyulafehérvári,  kolozsvári, brassói, 
szebeni, medgyesi és segesvári. Hunyadi János 
építtette a szentimrei és tövisi templomokat, 
a szászföldöu  máig számos templomkastély 
emtlkedik. Kolostoraink közül még romjaik-
ban is meglepők a kerei és a kolosmonostori. 
Szobrászatai emlékeink közül kiemeljük a 
szebeni, szászsebesi és brassói templom farag-
ványait, a fehérvári  aarkofagokat  és az al-
makereki Apafi  síremléket. Falfestményeink 
közül kiválunk: szebeni kálvária Rosenana 
János alkotása 1475-ből, a brassai Mátyás-
féle  freskó  és a gelencei falfestmények.  Az 
erdélyi ötvösmüvek pedig a külföldön  is nagy-
rabecsillték, templomaink egy egész sereg ilyen 
remekművet őriztek meg Bzámunkra. És igy 
tovább, előszámlálni sem vagyunk képesek, 
annyi mindenünk van I Még csak közgyűjte-
ményeinkre hivatkozunk, amelyek közöl leg-
ismertebbek az erdélyi muzeum, a Batthy-
áneum, a szebeni Buckenthal képtár és mu-
zeuin, a marosvásárhelyi Teleki, a Székely 
muzeum Sepsiszentgyörgyön, a segesvári és 
a brassai gyűjtemények stb. 

És init mondjunk Csikmegyéről ? Itt ls 
sokkal több von, mintsem gondolnánk 1 A ró-
mai utak és telepek nyomásán kivül itt talál-
juk Csiesóvár, Vártetej, Várbükke romjain kí-
vül a szeredai várat; a delnei, menasági, 
mindszenti, rákosi, szentkirályi, ditrói, alfalvi, 
szentgyörgyi, csicsói s más régi templomokat, 
a karcfalvi  és szentmibályi templomkastélyo-
kat ; szárnyas-oltárokat láthatunk többi között 
Csatószegen, Menaságon, Szentléleken és a 
Bzentpétnri templomban; szentségházakat Karc-
falván,  MenaBágon, Mindszenten, Szentmár-
tonban és Szentléleken; falképeket  Delnén; 
festett  mennyezetet Menaságon és Sseotmár* 
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mányelnOb, mint belügyminiszter aek le 
mondásuEat. A lemondás csak formális 
less, inert a főispánok  egy-két kivétel 
lel megtartják állásaikat. Gyalókay Sán-
dor főispán  vasárnap utailk Budapestre 

Megyénk pénzintézetei 1911-ben. 
(P.)  Egy év előtt megkezdett mun-

kánkat folytatjuk.  Vizsgáljuk meg, hogy 
tavaly — mióta e helyen számbavettük 
pénzintézeteink vagyonát — észlelhető-e 
gyarapodás — és e gyarapodás egész-
séges-e megyénk közgazdasági életére. 

Kedvünk volna tavalyi sorainkat szó-
rul-szóra megismételni — csak számada-
tainkat kellene helyesbitenűnk, de a mi 
a lényeget, szellemet illeti: arra áll a 
tavalyi cadencia. Lássuk tehát a számokat. 

1. 
Pénzintézeteink alaptőkéje 1911-ben 

alig változott. Egyedül a hirtelen fejlődő 
Központi Takarékpénztár r.-t. Csíkszere-
dában emelte fel  alaptőkéjét 10O.000 ko-
ronára. Egyebekben maradt minden 
régiben. 11 részvénytársasági alapon álló 
intézetnél összesen 1.770.00Ú korona az 
alaptőke. A tartalék alapok a tavalyihoz 
képest 100.000 koronával gyarapodtak. 
Mindenesetre megnyugtató ez pénzviszo-
nyainkra nézve. Legörvendetesebb dolog 
azonban az, hogy betét állományunk egy 
év alatt 1 '4 millióval növekedett. 8'6 mil-
liót tett ki 1911. december 31-én. Tiszta 
jövedelműi intézeteink 345,361 korona 
43 fillért  könyveltek el. 69,225 koroná 
val többet, mint tavaly. Komikus nekik 
panaszkodni a pénzfeszültség  miatt. Na 
de erre még visszatérünk fejtegetéseink 
során. Most csak lássuk a számokat 

Jelzálog kölcsönöket 800.000 koroná-
val kevesebbet vettek igénybe; a váltó 
tárcák ellenben 567.000 koronával emel-
kedtek. Ugy hogy meghaladják a 9*0 
milliót. Tantiemekre 13.000 koronával 
fizettek  többet — a jótékonyság tétele a 
harmadfélezeren  stagnál. 

Nyers nyereség 1.127,72812 korona, 
mig osztalékul 151.500 koronát fizettek  ki. 

11. 
Az alaptőkék kicsinysége a tavalyi, de 

még inkább a mostani feszült  viszonyok 
között komolyan aggodalmas. És még 
aggodalmasabbá teszi e körülményt a 
betétek aránylag óriás összege, kapcso-
latban a váltótárca nagy állagával. A 

viszleszámitolás ma óriási nehézségbe üt-
közik. Bizonyára jól hallották az Cteztrák-
magyar bank vezérigazgatója, Pranger 
szózatát, mely a hitel megszorítására 
figyelmezteti  a nagy bankokat. Óriási 
hordereje volt a Bécsben elhangzott intő-
szózatnak: ma Budapesten épülő házra 
nem lehet kölcsOnt kapni. Egy 2—300 
koronás váltót nem lehet viszleszámitólni. 
És a vidéki — csiki törpe bankok rövid 
lejáratú váltókkal dolgoznak. Kétségtelen, 
hogy meg van intézeteinknél a törekvés 
a tartalék-alap növelésére — de ez nem 
ut. Itt  csak jól kigondolt  és végrehaj-
lott  fúzióval  lehetne segíteni. 

A betevők teljes jóhiszeműségére és 
bizalmára alapitattak a bankok. És e biza-
lom legnagyobb képviselője maga a vár-
megye. Pénzeit olyan intézetekben  he 
lyezi el — melyek  legjobban terhel-
tek  — az igaz, hogy vezetősége  bent 
ül a jól dotált  és semmi munkát  nem 
végző  igazgatóságokban. 

A nyers jövedelem 1.77 millió alap-
tőke után egy év alatt 1.127,728 korona. 
Hasonlítsuk össze e két számot. Lehet 
itt szolidságról beszélni? Igaz. hogy az 
adminisztrál és — leírások 782.367 ko-
ronát tesznek ki, de ez csak azt bizo-
nyítja, hogy drágán dolgoztak. A fenn-
maradó tiszta jövedelemből csak 151 500 
korona osztalékot fizettek  ki, vagyis az 
alaptőkéknek 8 5 százalékát. Ugy látszik 
ők maguk is látjuk,  hogy 63 7 száza-
lék  nyereséggel  dolgoznak,  ezért  űze-
tik  az aránylag  nem nagy osztalékot. 
Több tehát a rejtett nyereség, mint a 
mennyire az osztalékok után lehetne gon-
dolni. Nekik ez lehet, hogy nem sok, de 
ezt mind a hitelt keresőknek kell meg-
fizetni  ! 

A jelzálog tárca 25 százalékkal való 
csökkenése szintén nem kedvező jelen-
ség. Igaz, hogy nem lehet várni egy kis 
intézettől, hogy forgó  tökéjét a hosszú 
lejáratú kölcsönökbe fektesse  — minek, 
hisz ugy is kell a pénz! De a krónikás-
nak kötelessége rámutatni erre is. 

A tanteimek 13.000 koronával való 
szaporulata jórészt a tiszta nyereség ja-
vára könyvelendók el. De szomorúan 
kell konstatálnunk, hogy az igazgatósá-
gok a családi összeköttetések és politikai 
érdek szférák  következtében, ugy alakul-
nak, a hogyan legkevésbbé kívánatos. 
Kevés  sulyu és pénzű emberek  kerül-

nek be. Csodálkoznunk kell a részvé-
nyesek viselkedésén, mikor azt látjuk, 
hogy hozzá nem értő és vagyontalan és 
eladósodott embereket biz meg vagyona 
kezelésével. Nagy horderejű dolog ez a 
mai világban. Hogy ügyvéd legyen va-
laki. arra diplomát kell szereznie — or-
vos, tanár, tanitó, biró ez mind képesí-
téshez van kötve — de takarékpénztári 
igazgató — az mindenki lehet I Hát nem 
nevetséges ez? A kire milliókat bíznak, 
annak nem elég erkölcsileg intaktnak 
lenni: annak tudással is kell bírnia. 

A tisztviselői fizetések  49.060 koro-
nát tesznek ki. Mi ez a 63.004 korona 
tiszteletdíjjal szemben? Melegágya a lel-
kiismeretlenségnek egyik felől  — más-
felöl  a nepotizmusnak. 

Jótékony és kulturális célra adott a 
Csíkszeredai tp. 1281 koronát, — a többiek 
összesen 1215 koronát. Ez az egy ösz-
szehasonlitás eléggé beszél. A ridegség-
nek és meg nem értésnek kétségtelen 
jele. Hát csak Csikban vannak még nem 
humánus, kulturára nem törekvő embe-
rek? Nem szégyenli egy 100 000 korona 
alaptőkével rendelkező, 31.320 korona 
tiszta jövedelmet felmutató  takarékpénz-
tár igazgatósága — kulturális célokra egy 
fillért  sem adni ? Igy lehet társadalmat 
összeharácsolni? Az ilyen bankok nem 
támogatást érdemelnek a közönség ré-
széről — hanem a legteljesebb negligá-
lást. És ennek a pénzintézetnek van 440.000 
korona betét állománya? 

Milyen szép feladatot  találnának pénz-
intézeteink. Lépjenek érintkezésbe a ta-
nitó egyesületekkel. Azok delegálnak bi-
zonyára elég tanítót, ki elvállalná bizo-
nyos csekély díjazásért falujában  a fel-
nőttek, az analfabéták  oktatását. Hiszen 
küszöbön áll az ált. választói jog — és 
Csikban 20 százalék az analfabeta.  Hát 
ezek mind megfosztassanak  legszebb pol-
gár joguk gyakorlása lehetőségétől ?! 
Ezt sem szabad megengednünk nemzeti 
szempontból. Ha már elmulasztottuk is-
kolát állítani és tanköteleseinknek 45 szá-
zaléka nem jár iskolába — akkor leg-
alább most tegyünk valamit. Próbálja 
meg a Csíkszeredai tp. és hívja csatla 
kozásra pénzintézeteinket a tiszta jöve-
delmük 1 százalékáig az „Analfabéta  kur-
zusok alapjára" — és ha visszhangra ta-
lál munkáját ezren fogják  megköszönni. 
Azt pedig, hogy a Marosvásárhelyi Agrár 
tp. — melynek megyénkben két fiókja  is 
van és 11.700 koronát fordít  Marosvá-

sárhely helyi érdekeinek istápolására: 
megengedhetetlennek tartjuk. Egy pénz-
intézetnek ennyike lokalisnak nem szabad 
lenni — és nem kfllOnösen  akkor, ha 
más megyékre és más megyék vezetőire 
támaszkodik. Abból a pénzből, a mit 
Csikban vágtak zsebre, fizessék  le a í 
százalék kulturális adót. 

III. 
E helyen is meg kell említenünk Csik-

vármegye magánjavainak pénzkezelését. 
Ott 8—10 millió pénzértéket kezelnek 
— jobban mondva elvonnak a közfor-

?alomból — pusztán kényelemi okokból, 
essék bankszerűbb alapokra helyezkedni. 

Elő a nyilvánosságra, bogy lássa a me-
gye, mije van és hogyan kezelik ? Nyújt-
sanak a pénzintézeteknek jelzálog — 
viszleszámitolási hitelt — fogadjanak  el 
betétet. Sőt a vármegye kérdésében levő 
betéteket is vegyék saját kezelésbe. Sok-
kal egészségesebb és eredményesebb 
munkát végeznének ugy — mig igy ha-
tározottan nincs hasznára az amúgy is 
tőke szegény Csikországra. 

Üresedésben van a magánjavak pénz-
tárnoki állása — tessék oda megfeleld 
képzettségű és üzleti érzékkel biró em 
bert helyezni — mert hanem nem sa-
ját zsírunkban fuladunk  meg ugyan — 
hanem saját élhetetlenségünk miatt ve-
szítjük el a talajt lábunk alól és kész-
akarva maradnak el a kulturáért való nagy 
versenyünkben. Videant Consules! 

Országgyűlési képviseld-választók névjegy-
zékének összeállítása. 

A központi választmány folyó  bó 23-án 
tartotta ülését Szász Lajos varm. főjegyző 
elnöklete alatt. Az illésen az ideiglenes név-
jegyzékek állitattak össze az összeíró küldött-
ségek munkálatai alapján. Ezek ellen a név-
jegyzékek ellen felszólalásokat  és észrevétele-
ket lebet beadni az alább részletezett batár-
időkben. A kibccsajtott hirdetményt nz aláb-
biakban közöljük : 

Az országgyűlési képviselő-választók ide-
iglenes névjegyzékét a vármegye négy kerü-
letére vonatkozóan a közp inti-válaszlmány az 
1913. évre összeállítottá. 

Az össze.s választó-kerületek választói ide-
iglenes névjegyzékének egy példánya a kiha-
gyottak névjegyzékével együtt Csíkszeredán a 
vármegyeház kiadói hivatali lielyiségéban fo-
lyó évi május hó 5-tól 25 ig a hivatalos órák 
alatt (d. e. 7-tól, d. u. I-ig) közszemlére lesz-
nek kitéve. Csíkszereda és Gyergyószentmiklós 
városok válaBZtóinak ideiglenes névjegyzékei a 
kihagyottak névjegyzékével együtt az illető 
városházán, a nagyközségek választóinak ide-

tonban; szép ötvös milveket Somlyón, Karc-
falván,  Szentgyörgyön, Szentmártonban; régi 
harangokat: Szentkirályon, Alfaluban,  Gyer-
gyószentmiktósoo, Hosszaszón, Kozmáson, Szár-
hegyen, SzHutmártonhan, Szentmihály és Nagy-
kászonban; szobrokat és faragványokat:  Csik-
eomlyÓD, Mindszenten, Szentmártonban, Menu-
ságon ; régi miseruhákat: Menaságon, Ráko-
son éa (íyergyóban és igy tovább. Szép régi 
könyvtára van a somlyói kolostorunk, melynek 
nyomdája több mint 200 éven át látta el jó 
olvasmányokkal Csikmegyét. 

Vaunak tehát emlékeink bőven, de azok 
napról-napra pusztulnak, mert kellőleg uem 
gondoskodunk azokról. Százados por lepi 
képeinket, a szu eszi faragott  oltárainkat és 
szobrainkat, a nedvesség pusztítja régi egy-
házi ruháinkat. Igen sok miiemlék, mint 
hasznavehetetlen ócskaság — a lomtárba ke-
riil, vagy ba nagy ritkán egyikét másikát res-
taurálják, a kontár tnuuka többet árt, mint 
használ. De talán még nagyobb veszedelem 
kisebb műemlékeinkre nézve azoknak a kül-
földre  való vándorláss. Élelmes ágensek jár-
ják be a vidéket és fényeBnek  látszó ígére-
tekkel lépre csalják a járatlanokat: összevá-
sárolják vagy semmit sem érő uj dolgokkal 
cserélik be drága kincseinket s aaok legtöbb-
nyíre valamelyik külföldi  moienmba vagy 
gazdag gyiijtö birtokába kerülnek ölük vesz-
teségére a hazai műtörténelemnek I Akik a 
régiségek iránt érdeklődnek, nagyon jól tnd-
ják, hogy az igy van. Magam is már többször 
jártam ugy, bogy csak hűlt helyét találtam 
olyan tárgyaknak, melyek nem régen as öt-
vös kiállításon ott voltak. Örömmel említem 
fel,  bogy vannak dicséretes kivételek is. Igy 
csak nem régen történt, hogy Rákóczy György 
fejedelem  zománcot kelyhéért, mely a kolozs-

vári ref.  egyház tulajdona, egy ktllfőldi  híres 
bankár és gyűjtő 400,000 koronát ajánlott fel 
és a különben nem gazdag egyház e fényes 
ajánlatot nem fogadta  el. Szebenben pedig 
éppen most folyik  a nagy harc egy Van-Eyck 
kép körlll, mely a Bruckenthal muzeumunk tu-
lajdona, s melyért egy régiBég kereskedő 
800,000 koronát ígért. A fiatalabb  milvész ge-
neráció amellett Uti a nagy dobot, bogy a ké-
pet el kell adni s a befolyó  pénzből egy mo-
dern képtárt létesíteni. Az öregebbek s a mu-
zeutn vezetősége ellenben (dicséretére legyen 
mondva) hallani sem akai az eladásról már 
csak azért sem, mert nem tartja megegyez-
tethetónek a nagyszerű alapító szándékával, 
hogy a gyűjteménynek éppen legértékesebb 
darabját adják el, s igy arájuk bízott hagya-
tékot megcsonkítsák. Bármint végződjék a 
harc, mi levonhaţjuk abból a tanulságot, hogy 
íme manapság, még múzeumainkban sincse-
nek teljes biztonságban emlékeink! 

A magyar társadalomnak egy másik hibája, 
hogy minden bajnak orvosliisát az államtól 
várja, bolott maga la igen sokszor elejét ve-
hetné a bajnak. Ami éppen a műemlékek vé-
delmét illeti, az állam itt már megtette a 
magáét: törvényt hozok a nagyobb müemlé-
kek védelmeről (1881. XXXIX. t-c.), felállí-
totta a .Műemlékek Országos Bizottságát", 
s eddig is számos hazai remekművet resta-
urált és mentett meg az enyészettől. Mostan 
éppen a gyulafehérvári  dóm átépítése van so-
ron. Mivel éppen szó van róla, röviden 
megemlítem azt Is, hogy qjabban mind-
inkább az a felfogás  less általánossá, hogy 
emlékeinket lehetőleg ne restauráljuk, hanem 
csak konzerváljuk. Természetesen azért ezen-
túl is lesz já restauráció és rossz kouzerváció I 

A kisebb úgynevezett ingó műemlékekre 

nézve pedig már készen van a javaslat, 
mely legközelebb a t ö r v é n y h o z á s elé 
kerül, B iparkodik törvény utján megmenteni, 
azt, amit még lebet. Hasonlóképpen most van 
folyamatban  az „Egyházművészeti Tanács" 
Bzervezése, s addig is, mig az létedül, a kul-
tuszminiszter az ügyek vezetését egy szakre-
ferensre  bízta. De — m. t. H. és Uraim — 
az állam keze itt nem elég hosszú, itt a tár 
Badalomnak, az egyháznak és az irodalomnak 
is meg kell tennie a magáét I 

A társadalom pedig nagyon sokat tehet. 
Minden vármegye, minden város, minden köz 
Bég elsősorban köteles, hogy a területén lévő 
műemlékeket gondozza, őrizze, s ha szüksé-
ges, annak jókarban tartásáról gondoskodjék. 
A társadalom feladata  kisebb műemlékeink 
kivándorlását megakadályozni, azokat számba 
venni, s ba lehet valamelyik honi muzeumba 
elhelyezni. Minden vármegyének arra kell tö-
rekednie, hogy központjában mielőbb muzeum 
vagy kultúrpalota emelkedjék. És itt hálásan 
kell megemlékeznem arról a kiváló emberünk-
ről, aki magasabb politikai szempontból a vi-
déki városok emelését program injába vette és 
a kultúrpalota! intézményt nálunk meghono-
Bitotta, értem Apponyi Albert grófot.  A társa-
dalom feladata  az is, hogy aa embereket a 
műemlékek megbecsülésére megtanítsa, bogy 
az esetleg talált régiségeket beszolgáltassa, 
mert e tekintetben is még nagyon hátra va-
gyunk. 

Minthogy pedig műemlékeink nagyobb 
része egyházi és máig is ac egyház kesén 
vannak, világos, bogy az egy hálnak elsősor-
ban közre kell mlködníe abban, hogy ezek 
jókarban fennmaradjanak  és megőriztessenek. 
Itt éppen csak röviden összefoglalom  azon 
javaslatokat, melyeket idevonatkozólag a IX, 

kath. nagygyűlésen, a budapeBti első egyház-
művészeti tanfolyamon  és máshol ia már több-
ször előadtam. Szükséges és hasznos dolognak 
tartom tehát: 1., az egyház birtokában lévő 
és műbecscsel biró tárgyakat községenkint 
összeiratni, vagyis azokról hivatalos törzs-
könyvet készíteni; 2., ezen régi emlékek kö 
zül azokat, melyek használaton kivűl vannak, 
a püspöki székhelyre egybegyűjteni, a hasz-
nálatban lévőket pedig az oltár-egyletek utján 
becserélni és megőrzés végeit a (tulajdonju^ 
fentartása  mellett) szintén ott elhelyezni; 3.. 
ahol még nem lenne, ezen emlékekből az 
egyházmegyei  muzeumokat  szervezni, ilyen-
képpen elérhetjük azt, hogy minden költség 
és nagyobb befektetés  nélkül egyházi emlé-
keinket megmenthetjük a tudomány számára, 
s nem fogják  azokat ezentúl szégyenszemre 
ellicitálni, s nem fogják  a külföldre  kivinni. Ná-
lunk Gyulafehérvárt  már megvan az alap egy 
ilyen egyházmegyei muzenmhoz. azután ott 
van a másik világhírű gyűjteményünk, a Batt-
byány-intézet, melynek kincsei szintén még 
nagyrészben nincsenek kiaknázva. 

Az irodalomnak kötelessége emlékeinket 
ismertetni, adatokat gyűjteni, s • ügyeimet éa 
érdeklődést folyton  ébren tartani. Itt említem 
föl,  hogy éppen ezen célból tavaly egy idő-
asaki folyóiratot  Indítottam, melynek nemso-
kára a II. kötete is meg fog  jelenni Ebben 
igen sok erdélyi műemléket ismertettem, • 
még többet fogunk  tenni a jövőben, ha aa 
erdélyi művelt társadalom a „Batthyán-eumot" 
erkölcsileg és anyagilag támogatni fogja. 

Végűi vonjuk le az elmondottakból a ta-
nulságokat Évszázadokon át volt az egyház 
hazánkban ls a tudományoknak és művésze-
teknek joformán  egyedüli ápolója. A régibb 
középkorban nálunk Is a szerzetesek építették 
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itlenaj névjegyzéke a kihagyottakkal együtt 
a községházán, a klskösségek választóinak 
ideiglenes névjegyzéke pedig a kihagyottakkal 
egy ütt a körjegyző irodájában lesznek szinten 
folyó  évi május hó 5-tól 25-ig közszemlére ki-
téve és pedig délelőtt 8 - 12-ig és délntáo 
2—6-ig, amely idó alatt azokat az elöljáróság 
egy tagjának jelelétében bárki betekintheti 
avagy lemásolhatja. 

Ezen ideiglenes névjegyzékek ellen az 
1874. évi XXXIII. I. c. 44. §. értelmében fel-
szólalással, s a tett felszóllalásra  észrevétel-
lel lehet elni. 

A felsaóllalásokat  folyó  évi május hó 5-tól 
1 á-ig bezárólag aa é s z r e v é t e l e k e t pedig 
Ili-'25-ig bezárólag lehet Írásban, mindenkor 
a szükséges bizonyító adatokkal felszerelve 
megtenni. 

A felszóllalások  és észrevételek a központi 
választmányhoz ciinsendók, és a városokon a 
tanácshoz, nagyközségekben az elöljáróságok-
hoz, kisközségekben a körjegyzőhöz adan-
dók be. 

Csíkszeredán, a központi választmánynak 
1912 évi április hó 23 án megtartott üléséből. 

Fejér  Sándor,  dr.  Gaal Endre, 
elnGL jegyző. 

Válasz 
„Egy igazhivő róm. kathoHkusnak". 

Csíkszereda,  1012. április 30. 
A Csiki l.apok legutóbbi számában szórói-

szóra közüitük a fenti  aláírással ellátott és 
tekintélyes helyről szerkesztőségünkhöz inte-
zett azt a nyílt levelet, melyb<n levélíró fel-
világosítást kér tóIUnk esetleg olvasóinktól az 
orsz. autonomlai képviselők és az erd. státusgyü-
lés képviselőinek választására vonatkozólag. A 
levélre lapunk azon közleményre szolgáltatott 
okot hogy a Csik—Háromszéki választókerület 
néhai Szamosi János helyére dr. Farkas La|os 
miniszteri tanácsos, egyetemi tanárt országos 
autonómiai képviselővé választotta. 

A feltett  nagyjelentőségű két kérdésre kü-
lön-külön, de a lehető rövidséggel, a szigorú 
tárgyilagosság és törvényes állaspont figye-
lembe vételével magunk válaszolunk, amennyire 
azt egy hírlapi cikk megengedi. 

I 
A minap lefolyt  két választás — Ugrón Gá-

boré atyja, néhai Ugrón Gábor helyett és dr. 
Farkas Lajosé Ssamosi János helyeit — nem 
az erdélj''  róm katb.  statusba  történt, ha-
nem az országos katb.  autonomia kongree-
susba. 

Az országos katholikus (Magyarországra 
vonatkozó) autonomia létesítésére a mozgal-
mak már 1848-ban kezdődnek. De a politikai 
zavarok mlatf,  a püspöki knr és főreudek  Sci-
tovszky pécsi püspök elnöklete alatt, a pozso-
nyi diétán szerveződött csoportjának, mikor 
beadta a petíciót a diétához az autonómiáért, 
a dieta azt felelte  : elkésett Ugy mondják, 
hogy Kossuth Lajos a pozsouyi diétán nagyon 
rosszul volt hangolva a kath. egyház iránt 
abban pillanatban, mert a pest—józsefvárosi 
plébános reverzális nélkül való vegyes I ázas-
Bágát nem akarta megáldani. Ez volt némelyek 
szerint az elutasító határozatnak egyik mel-
lék rugója, mely Kossuth Lajost ellenkező ál 
lásfoglalásra  bírta. 

templomainkat, ők fektették  azoknak képeit, 
ők faragták  aa ott lévő szobrokat, oltárokat, 
s ók tanították a népet földmivelésre,  iparra. 
Iskolákat ebben az időben csak az egyház 
tartott fönn.  És az örökös harcizaj és fegy-
vercsörgés közepette, amidőn a világlak egé-
szen a hadiéletnek szentelték magukat, a tu-
dományok teljesen a kolostorokba, káptala-
nokba siorultak, s mikor pld. egy Kinizsi Pál 
sem irni, sem olvasni nem tudott, a kolosto-
rok csendes cellájába elvonulva rótták perga-
menre « barátok azokat a bámulatos szép 
betűket, festették  azokat a remek Inltiálékat, 
melyeket a mai kor gyermeke csak bámulni 
tud, de utánozni nem. Még a XVI. század 
elején is voltak ilyen művész papjaink és 
szerzeteseink, igy 1629 ben a brassai fellegvái 
erődítési munkálatait a domonkosok ottani pri-
orja P. Domonkos vezette. A szebeni festők, 
asztalosok és Övegesek céhe pedig 1520-ban 
n papokat, szerzeteseket kontároknak nevezi, 
h megtiltja a céhbelleknek, hogy azoknak fa-
széket ê  MÓS egyebet eladjanak. Midőn te-
hát mi régi emlékeinkel gyűjtjük. Ismertetjük, 

• íywrsmind az egyház dicsőségét is eló 
muziiiijuk, de a magyar nemzeti művelődés tör-
teui-irmnek azoknak Ismegbecsülhetlen szolgála-
tot teszünk. Őrizzük, védjük és becsüljük meg 
tehát hazai műemlékeinket, mert amely nem-
zet az őseiről reá maradt emlékeket nem be-
csüli, kegyelettel nem őisl, az önmagát sem 
becsüli meg! 

Aí országos antonomikus mozgalmak 1869-
ben indnlnak meg újra. Királyi leiratra a szer-
vezetet előkészítő  kongrenus  1869 ben ösz-
szegyűlt Pesten és kidolgozta a szervezi 
kongressns  egybeállítására vonatkozó válasz-
tási szabályokat,  melyeket a király 1869. évi 
október 25-én jóváhagyott 

Ezen választási szabályok szerint az er-
délyi egyházmegyének joga van küldeni a szer-
vezö kongressusra 1 papi és 5 világi kép 
viselőt.  A választások mégis voltak 1870-ben. 
az év első felében.  Erdélyből fent  volt, mint 
pap Veszely Károly, világiak: Br. Jósika La-
jos, Ugrón Lásár, Mikó Mihály, Gajzágó Sala-
mon éis Gál János. 

Maga a szervező kongressus ezen válasz-
tás utján küldöttekből 1870. október 26-án 
ült össze s már 1871. március 30-án el is ké-
szítette a szervezeti szabályzatot, mely — 
mint tudjuk — soha nem nyert szentesítést, 
mert a br. Eötvös József  kultuszminiszter tiúk-
jábán rekedt 

Csak az egyházpolitikai harcok után 
kezdődik újra a mozgalom az autonomia léte-
sítéséért, mikor a katbolikusoknak — rekoin-
penzációképen a polgári házasságért — meg-
ígérik az országos autonómiát. Királyi leirat 
alapján 1897-ben a választásokat megejtik 
országszerte, ősszel, a primá-i felhívására.  — 
Ekkor kerülnek be Erdélyből Fábián Sándor 
mint papi küldött, br. Jósika Satnn, gr. Komis 
Viktor, Kiss Bálint, dr. Győrffy  Gyula és Ug-
rón világi képviselők. Gyórffy  és Ugrón a 
szervezeti szabályok megalkotásainál nagy 
szerepet vittek. Kzen szabályok 1902. március 
10-én elkészültek s március 13-án a királynak 
átadattak. Azóta a különféle  hatalmi tényezők 
féltékenykedése  miatt megvalósítatlanul lóg-
nak a levegőben. 

Az elhalt Kornis helyett beválasztntott 
SzamoBÍ János s most az elhalt Szamosi és 
Ugrón helyett a Csik—Háromszéki kerületben 
dr. Farkas Lajos és az Udvarhelyi kerületben 
ifj.  Ugrón Gábor. 

Az erdélyi egyházmegye 16 esperesi kerü-
lete 5 választó kerületre csoportosítva, melyek 
közé a Csik—Háromszéki is tartozik, — vá 
lasztja t|z 5 világi képviselőt. Az erdélyi róm. 
kath. status 1897. augusztus 10-én tartott rend-
kívüli közgyűlésében sérelmesnek tartja és 
aggodalmát fejezi  ki a kiküldetés ezen mód-
ját illetőleg, mely figyelmen  kivül hagyja 
autonómiáját, mert a statusgyülés jobb sze-
rette volna, ha a saját kebeléből küldi ki kép-
viselőket és nem az 1869-iki választási tör-
vény szerint, mint a miként a prímás kívánta. 

Ez az egésznek a története. 
II. 

A második kérdésre, a statusgyülés kép-
viselőinek választására és az erdélyi róm. kath. 
Btatus autonómiájára vonatkozólag már köny-
nyebben adhatunk felvilágosítást,  mert ott ta-
láljuk egyházjogi törvényeinkben Azért csak 
röviden összegezzük a status szervezetét. 

Annak előrebocsájtásával, bogy mi katho-
likusok az erdélyi katholikus Btatus autonómiá-
jában rendkívül nagy kincset bírunk, hely-
szűke miatt mellőzzük a históriai multat. 

Az nutonomiát a püspöki egyházmegye 
egyházi és világi hivei által gyakoro'ja, amely-
lyel meghatározott egyházi és iskolai ügyeit 
saját, egyházi és világi személyekből vegye-
sen szervezett közegei által intézi. 

Ez a szó: status,  ezen megszólításból Bzár-
mazik : Tisztelt  karok  és rendek,  latinul: 
venerabiles status et ordines.  Az egyházi 
és világi főurak  voltak a karok — status, 
vagyis világi és főpapi  status,  azaz főpapi 
kar éa mágnás = főnemesek  kara. A köz-
nemesek, szabad királyi városok küldöttei vol-
tak a rendek "= ordines.  Mikor nz erdélyi 
országgyűlések alkalmával a megjelent kath. 
urak külön összejöveteleket tartottak, akkor 
mondták: „tanácskozik a katholikus főurak 
kara, a katholikus  status." 

Az erdélyi autonómiának alapja az Appro-
bata P. I. t 1. art 3. amely szerint a „négy 
bevett valláson levőknek (a bitnek es vadas-
nak fundamentumibau,  s artikulusiban való 
dolgokat kivéve) megengedtetik, hogy a ge-
nerális gyűlésekben a maguk religlóján levő 
főmagistratnsoknak  és patrónnsoknak egyenlő 
tetszésükből reformáljanak,  vlsítáljanak, con-
cludáljanak és constiluciókat csináljanak a 
hallgatókkal és külső rendekkel köz-, vagy 
azokra is nézendő dolgokban.'* Ezen az ala-
pon az erdélyi katholikusok, egyháziak és vi-
lágiak vegyesen időnkint összegyűltek és az 
egyház világi vonatkozású ügyeit intézték. 

A status mai szervezete áll: a., a statns-
gyülésból, b., az erdélyi egyházmegyei igaz-
gató-tanácsból, c , az esperességekből. d., a 
hitközségekből. A statusgyülésnek tagjai egy-
háziak és világiak. 

Egyháziak: a káptalan éa a püspöki szent 
szék tagjai, apátok, prépostok, esperesek, 
semináriumi tanárok, főiskolai  paptanárok, 
középiskolák paptanárainak képviselői, a róm. 
kath. nevelőintézetek Igasgntói, szerzetes rend-
főnökök,  a pűspökmogyel hivatal egyházi tag-
jai s minden  esperesi kerületből  egy papi 
képviselő  választás  utján. 

Világiak: dignitáriusok, főrendek,  kincs-
tári képviselők, a püspökmegye területén ki-
nevess» állami több tisztviselők, Idr. tábla 

kath. bírái, kath. főispánok,  alispánok és pol-
gármesterek, a kolozsvári főiskola  kath. vi-
lági tanárai, a világi kegyurak és minden 
esperesi kerület  két  világi képviselője,  ki-
ket  a bitközségek  valósító  közönségének 
(bivek) választottjai  választanak. 

K o s s u t á n y Ignácz kolozsvári egye-
temi tanár egyházjoga szerint a statas-
gyülés  természetes  elnöke  az erdélyi 
megyés püspök.  A dualizmuB elve kifejezést 
nyer abban, hogy a statusgyülés a maga ke-
beléből élethossziglan egy világi elnököt  vá-
laszt, s igy a püspök, mint természetes elnök 
mellett, még egy választott világi elnök ÍB lé-
tezik, B a statusgyülés e kettős  elnökség 
alatt végzi a maga működését. Ugyancsak a 
dualizmus elve jut kifejezésre  az igazgatóta-
nács szervezetében is, mert annak egyharmada 
egyházi, kétharmada világi elemekből áll. 

A statusgyiilési képviselők választása te-
hát, mint fentebb  említettük, — esperesi ke-
rületenként történik. Csíkban az alcsiki, fel-
csiki és gyergyói esperesi kerületek hat éven-
ként  választanak egy papi képviselőt a fó-
eeperes elnöklete mellett éB két világi képvi-
selőt szintén a fóesperes  elnöklete mellett, 
kiket az esperesi kerület hitközségei választó 
közönségének választottjai (kiküldöttei) vá-
lasztanak. Ilyenek jelenleg Gecző Béla, Csedő 
István, Orbán János Bth. 

Megjegyezzük, hogy 5000 lelket számláló 
bitközségek önállóan küldenek képviselőt 
vagyis külön választanak, mint a milyen la-
punk főszerkesztője,  dr. Fejér Antal. 

Ezek n választások nyíltan, eleve közhirré 
téve tartatnak és igy nem osztjuk levélíró 
abbeli nézetét hogy azokról „róm. katb. vi-
lági ember soba, de soha sem tnd semmit." 
Sót lapunkban mi is időnként megemlékezünk 
a választásokról. Az igaz ugyan, hogy ezek a 
választások nem oly zajosak, tnint egy-egy 
országgyűlési képviselőválasztás vagy megyei 
tisztújítás, de a statusgyüléseken évről-évre 
szerepelni látjuk képviselőinket, kik mindig 
derekasan megállották helyüket és Csíknak 
díszére váltak. Ha visszagondolunk az elmúlt 
eseményekre, blzooy Györffy  Gyula sokszor 
magával ragadta a statusgyülés tagjait kit 
büszkén vallottunk magunkénak. 

Ennyit tartottuuk szükségesnek felfejteni  a 
második kérdéBre. Szerk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hlr. Fejér Sándor alispán 

és dr. Csiky József,  a vármegyei magánjavak 
igazgatója több napi tartózkodásra Gyergyó-
tölgyesre utaztak, hol a vármegye tulajdonát 
képezett Baraszó és más eladott erdőségeket 
adnak át a vevőknek, a helysziuén. 

— Bírósági jegyzők kitüntetése. A 
május elsejével életbelépő bírósági reformok 
egyik legfontosabbika,  bogy ezentúl arra ér-
demes bírósági jegyzők önállóan látják el a 
perenkivüli ügyeket. A matosvásárhelyi tábla 
területén mindössze 18 jegyző nyert önálló 
működési kört. A csíkszeredai törvényszéknél 
az igazságügyminiszter — mint a hivatalos 
lap közli — Szopos Gáspár és Görög Péter 
jegyzőket ruházta fel  az önálló működési 
körrel. 

— Uj lelkes*. Az erdélyi püspök György 
Gábor désaknai lelkészt Csikinenaságra he-
lyezte át. 

— Megüresedett plébános! állások. 
Az erdélyi püspök a csikszentimrei és csik-
szentmiklósi plebánosi allásokra e hó végéig 
pályázatot hirdetett ki. 

— As egyhásirodalmi iskola u j tagjai. 
Az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola 
tagjai közé ujabban vármegyénkből beléptek 
Szubó György gyergyószentmiklósi esperes, 
Bartalis jános borszéki plébános és Simoufi 
József  i-sikBzeredai segédlelkész. 

— As államépitesseti hivatal a j fő-
nöke. A kereskedelemügyi miniszter a csík-
szeredai államépitészeti hivatal vezetésével éB 
a közlekedési érdekeknek Csikvármegye köz-
igazgatási bizottságában leendő képviseletével 
a Csíkszeredába egyidejűleg áthelyezett Végh 
István műszaki tanácsost, a iiptószentmiklÓBi 
államépitészeti hivatal volt főnökét  bizta meg. 
Az uj főnök  a vármegyében évekig működött 
és igy kinevezését rokonszenvvel fogadták. 

— Közigazgatási bejárás. A kereske-
delemügyi miniszter Pál József  és társai, Hercz-
berg Károly cégnek kérelmére a nagyrézpataki, 
valamint a gyergyószentmiklós—pougráctetó — 
lóhavasi keskenynyomtávu gőzüzemű erdei 
iparvasutak közigazgatási bejárását elrendelte 
s annak foganatosítására  dr. Gyulay Aladár 
miniszteri segédtitkárt kiküldötte. Az eljárás 
megkezdésének idejéül folyó  évi május hó 15 ik 
napjának délelőtti 9 óráját tűzte ki Gyergyó-
szentmiklós r. t . város városházához. 

— Téglagyár Csíkszeredában. Váro-
Bunk agilis polgármestere elnöklete mellett 
népes értekezlet volt a városházán, melynek 
tárgya egy téglagyárnak részvény társasági 
alapon való alapítása volt Aa értekezleten 
jórészt iparosok és kereskedők voltak jelen, 
kik nsgy érdeklődéssel hallgatták a polgár-
mester részletes fejtegetéseit  Ujfalusy  pol-
gármester kidolgozott tervekkel és ajánlatok-
kal lépett az értekezlet elé, mely ajánlatokat 
egyik budapesti társaság nevében Békesy Imre 
mérnök nyújtotta be. Eszerint a téglagyár 
a Csíkszereda város tulajdonát képeső Vész-

kapu nevű kilenc holdsa területen létesíttet-
nék, 150,000 korona alaptőkével, részvény-
társasági alapon. A gyár évi 2 millió tégla és 
1 millió csenip termelésére van tervezve. Elő-
zetes vizsgálat szerint a talaj kifogástalan, 
sőt a polgármester bemutatott hat különféle 
téglát, melyek a Vészkapu talajából gyárilag 
készültek. Az előterjesztett javaslathoz igen 
sokan hozzászóllottak. T. Nagy Imre köszö-
netet fejezte  ki Ujfalusy  polgármesternek 
nagyfontosságú  - közgazdasági vállalkozásáért 
és buzgalmáért Majd élénk eszmecsere In-
dult meg melyben résztvettek. T. Nagy Imre, dr. 
Daradics Félix, Pototzky Pál, Gál József,  Ru-
dics István, ifj.  Dávid Ignác, és mások. Be-
ható vita után körülbelül arra az eredményre 
jutottak, bogy a Vészkapu a várostól igen 
távol, 2—3 kilóméternyire van, ami tetemes 
szállítási költséget okoz. Továbbá az alapí-
tandó gyár 2 millió tégla és 1 millió cserép 
évenkénti termelése könnyen túltermelést okoz-
hat mert a gyár csak Csíkszereda várost és 
legközelebbi vidékét Bzâmithaţja piacának. 
Voltak olyanok is. kik a bemutatott téglákat 
s igy magát a Vészkapu talaját nem tartot-
ták kifogástalannak.  Az értekezlet mindazon-
által kimondotta, hogy egy téglagyárnak ala-
pítását szükségesnek és üdvösnek tartja, egy-
ben azonnal aláírási iveket bocsájtott ki ala-
pító tagok gyűjtésére, melyet már a helyszí-
nén is sokan aláirtak. A téglagyár helyének, 
a termelés mennyiségének és az alaptőke 
nagyságának meghatározása az iveket aláirt 
alapítók feladata  lesz. Mindenesetre óhajtandó, 
hogy a tervbe vett vállalkozás ne csak irott 
malaBzt legyen. 

— A osilMsentlmrel plébános-val a*», 
tás. A Lörincz Sándor csikszentimrei plébános 
áthelyezésével megüresedett plébániára helyet-
tesnek Antal József  gyergyószentmiklósi se-
gédlelkész rendeltetett ki, ki a plébánia ügyeit 
a választás megejtéséig vezeti. Értesülésünk 
szerint a hivek egyértelműleg Antal József 
megválasztását óhajtják. 

— Halálosások. András György cslkszeat-
királyi földbirtokost  súlyos csapás érte. Neje 
született György Erzsébet 42 éves korában 
folyó  bó 23-án rövid szenvedés után elhunyt. 
Temetése folyó  bó 25-én ment végbe. Halálát 
kiterjedt rokonság gyászolja. 

— Mayer Lipót csiksomlyói kereskedő folyó 
hó 19-én 50 éves korában Csiksomlyón meg-
halt. Halálát kétflaés  tizenegy testvére gyászolja. 

— A székely Ipar dicsősége. Izabella (i-
hercegaA Őfensége  1910. év nyarán Erdélyben na-
gyobb utazást tett ós ez alkalommal előre jelezte, 
bogy megfogja  látogatni az £. K. E. mnzeumit is. 
A látogatás alkalmára M. Kovács Géza fótitkár  a 
mnzeum irodájában az egyesillet régi himzéseib jl 
és Bálint Benedek mii vészi rajzai után neje Nagy 
Karolina által meterien tüllre vart hímzésekből egy 
külön kiállítást is rendezett A Fenséges Asszonyt 
nagyon meglepte a kiállítás, s u&gy érdeklődés 
között tekintett meg minden egyes darabot, sőt 
Bálint Benedek kézdivásárhelyi rajztanárnak meg-
bízatást is adott, hogy az E. K. E. egyik eddig 
kevéu figyelemre  méltatott hímzését számára újon-
nan készítse el. Bálint Benedek és neje Nagy Ka-
rolina a kikölcsönzött minta átvétele után „«""n*! 
hozzá akartak fogni  a munkához, de az slapanya. 
got, amelyre a hímzést várni kellett volna, besze-
rezni nem tudták, jóllehet az összes európai gyá-
rakat és conBulátusokat felkeresték  leveleikkel. — 
Egy Lyoni gyár hajlandó lett volna a szövetet 
méterenként 50 koronáért 100 méter rendelésénél 
utánkészitenL Ekkor a mnvészpár finom  tüllre 
mintavarrást készített és értesítette a Fenséges 
Asszonyt, hogy az eredeti régi hímzés alapanyaga 
cssk nagyon magas összegért lévén beszerezhető, 
célszerű volna a munkálatot párisi tűllőn végezni. 
A bemutatott minta varrás a Főhercegnőnek nagyon 
megtetszett és azonnal elreudelte az utánkészitést 
Bálint Benedekék erre nagy ambícióval fogtak  a 
muukához és a hímzést 75 munkanap alatt el is 
készítették s a mult hó végén beszállították az 
E. K. E-hez, ahonnan a remek darabot azonnal föl-
teijesztették a Főhercegnőhöz. Most érkezett le a 
liiinzés átvételének elismerése az E. K. E-hez és 
ugyanekkor a Fenséges Asszony a hímzés elké-
szítésénél közremttködötteknek és Bálint Benedekék-
nek megkülönböztetett köszönetét fejezte  ki. Aa 
E. K. E. régi hímzése a 17-ik századból való és 
alapanyaga a legnagyobb valószínűsé;; szerint in-
diai szövet A régi hímzést a szakértők 10.000 
koronán becsülték. 

— Uj cégvezetők a Czell Frigyes FUI 
Cégnél. A Czell Frigyes és Fiai cég tulajdonosai 
közlik velünk, hogy a már sok éveken át a oég-
nél főhivatalnoki  állásban lévő Nnssbacher tajost 
és Fogarascher Pétert prokuristákká nevezték ki és 
ezen alkalomból őket cégjegyzésre is felhatalmazták. 

— Halálos szerencsétlenség. Laczkó An-
tal 46 éves gyergyószentmiklósi vasuti állomástól 
szekerével hazaindnlt. A vasuti kocsik tolatásától 
lovai megijedtek, a szekeret elragadták és a gazda 
oly szerencsétlenül zuhant le a szekérről, hogy egy 
kerék vető kőben agyonzúzta magit Holttestit haza-
szállították. 

- Husaeser korona jutalom. As utóbbi 
időben nagy mennyiségű 20 koronás bankjegy-
hamisítvány került forgalomba.  A pénzhamisí-
tás nyomai a romániai határig vezetnek és igy 
nem lehetetlen, bogy a pénzhamisítók innen 
nincsenek meBsze. A bécsi rendőrigaigatóság 
megfelelő  értesítést küldött városunk rendőr-
kapitányának is. Aki a tettesek nyomára vezeti 
a hatóságokat, 20000 korona jutalomban ré-
szesül. 
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— Bgy oslkl ember vállalkozása. 
Gyergyóremetei származása Bálás Jenő oki. 
bányamérnök Kolozsváron bányamérnök! iro-
dát nyitott. A fiatal  képlett mérnők működé-
sét Csík vármegyére ia kiteljesíti, mely lé-
pésre u a régen érzett hiány késztette, hogy 
a nálunk igen gyakori birtokrendezéseknél, 
birtokfelvételeknél,  osztályos egyezségekuél. 
ut- és vasút építéseknél, kutatásoknál, szak-
véleményezéseknél, ásványvizek adományoz 
tatásánál stb. eddig igen sokszor hiányzott a 
szakképzett egyén, miután magánmérnöki 
iroda még niocsen. A vállalkozást UdvözöljUk 
és hisszük, hogy Bálás Jenő megtalálja mű-
ködése terét nálunk is. 

— AB oltár-egyesület felolvasása.  A 
csíkszeredai o tár-egyesület folyó  hó 18-án 
ügy minden izében milvészi színvonalon álló 
Ünnepélyt rendezett a vármegyei Vigadó 
hangverseny-termében. Ezek a felolvasások, 
amint nem egészen találóan elnevezték — 
nem régi keletűek, de a csütörtöki óriási er-
kölcsi s bizonyára anyagi siker után nem fér 
kétség hozzá, hogy a következők városunk és 
vidéke intelligenciájának legkedvesebb és leg-
kellemesebb művészi szórakozásai lesznek. A 
Vigadó nagyterme zsúfolásig  megtelt érdek-
lődő közönséggel, kik között ott láttuk váro-
sunk szinejaváL Jólesett szemlélnünk a hely-
beli polgári leányiskola és főgimnázium  tanu-
lóit, kiknek fogékony  lelke gazdagabb lett és 
termékenyebb. A műsor első -izáma Mayer Já-
nos és Kádár Ferenc főgimn.  tanárok sikerült 
ének-duettje volt, melyet a közönség tetszés-
sel fogadott.  Merza Juliska mint uj műked-
velő, igen előnyösen mutatkozott be a közön-
ségnek. Váradi Antalnak .Az ntolsó sor" c. 
költeményét szavalta el nagy hatással. Dr. 
Száva István ügyvédjelölt hegedüjátékával 
oly magas művészi élvezetet nyújtott, hogy 
Bzerepleséról csak a legnagyobb elismeréssel 
szólhatunk. Hozzá tehetjük még azt is, hogy 
városunkban hasonló képzett hegedűművészt 
nem hallottunk. Ezután következett az ünne-
pély kimagasló pontja, dr. Gyárfás  Tihamér 
brassói róm. kath. főgimnáziumi  tanár felol-
vasása, mely mindvégig érdekfeszítő  és ma-
gas színvonalon álló tanulmány volt. A felol-
vasást egész terjedelmében lapunk tárca ro-
vatában közöljük. A közönség bálás volt azért 
az áldozatért, melyet a kitűnő tanár az oltár-
egyesületnek meghozott. Zajosan megtapsolta 
felolvasásáért.  A felolvasás  után egy kis pri 
madonna. Nagy Boriska lépett a közönség elé, 
ki bámulatos otlhonossággol és mondhatjuk 
biztossággal, tiszta csengő hangon euekelt egy 
pár behízelgő dalt és hozza még ügyesen 
táncolt is. Dalait Farkas Margitka kisérte bra-
vúros temperamentummal. Majd városunk kö-
zönsége elótt előnyösen ismert műkedvelő, dr. 
Imecs János ragadta magával a már ekkor 
felmelegedett  hallgatóságok Lágy fülbemászó 
hangjával igen jól bánt, mely nem tévesztette 
el hatását. A műsort Száva István dr. zárta 
be, ki hegedűvel egy pár igen szép magyar 
népdalt adott elő. Ugy tudjuk, hogy a fiatal 
művész épen ugy bánik a zongorával, mint a 
hegedűvel. Az enek és zeneszámokat Nádasdy 
Bela zenetanár kísérte zongorán. Elismeréssel 
vagyunk a lelkes rendezőség, főleg  Császár 
Jolán igazgató és dr. Szekeres József  plébá-
nos iránt, kik fáradságot  nem ismerve, össze-
hozták ezt az igazán nagysikerű ünnepélyt. 

— A osikszeredal mnnkasbiztoaitó 
evi jelentőse. A csíkszeredai kerületi mun-
kásbiztositó pénztár most küldötte meg szer-
kesztőségünknek 1911. évi jelentését. A 43 
nyomtatott lapra terjedő hatalmas jelentés 
elenken dokumentálja, hogy a nemzet életére 
is kiható mily nagyfontosságú  hivatást gya-
korol a munkásbiztositás szociálpolitikai tör-
vénye. A pénztár a munkásbiztositás ügyet 
azou » területen, melyre hatásköre kiterjed 
— a törvény ioteucióinak nemes értelmében 
kifogástalanul  szolgálja. — Merza Rezsó elnök 
és Józsa Géza igazgutó a közgyűléshez tett 
jelentésükben beszamoluak azokról az alap-
vető munkálatokról, melyek a pénztárt az el-
ső öt év alatt a mai sziuvoualra fejlesztették  Az 
építés és alkotas munkája azouban még nincs 
befejezve;  a munkásbiztositás különböző ága-
zatainak egyes gépezetei meg uem funkcionál-
nak azzal a precizitássá!, mely nélkül az 
intézmény humánus hivatását teljes tökéletes-
séggel be nem töltheti. A pénztár működésé-
nek ina már egyedüli akadálya azon ellenszenv, 
melyet a munkaadóknak bar egyre apadó, de 
azért jelentékeny része az intézmenuyel szem-
ben a törvény végrehajtásának ötödik eszten-
dejében is még mindig tauusit és melynek 
következményei: a bejeleutési kötelezettség 
leljesitésenek és különösen a jáiulék fizetésé-
nek következetes elmulasztása. A Jelentés be-
számol részletesen a székház vásárlásáról, 
annak felavató  nagyszabású ünnepélyéről, a 
taglétszámról, mely az elmnlt évben 11000-re 
rúgott, a tagjárulékokról, a betegsegélyezés és 
orvosi ellátásról, a balesetbiztosításról, a vá-
lasztott bíróság működéséről, az igazgatásról 
és ügykezelésről, végűi a zárszámadásról és 
költségelőirányzatról. A zárszámadás és költ-
ségelőirányzat a Uál József  elnöklete alatt álló 
felügyelő  bizottság kedvező javaslatával megy 
a >. bó 28 án d. e. 10 órakor, a városháza 
tanácskozás termében tartandó közgyűlés elé, 
melynek tárgya az igazgatóság és felügyelő 
bizottság jelentésének s az 1911 év! zárszá-
madásának tárgyalása és határozathozatal; a 

jelentés tudomásul vétele, a felmentvény  meg-
gadása és a felesleg  hováfordltása,  valamint 
az 1918 évi költségelőirányzat megállapítása. 
Tárgyalás alá kerül továbbá az alapszabályok 
módosítása, az igazgatóság jelentése a pénztár 
székházának megvásárlásának tárgyaban és 
végül a póttagok megválasztása fog  megej-
tetni. Az évi jelentés egyes részleteire még 
visszatérünk. 

— A patrónáz* és a tanítóság. A vallás-
ég közoktatásügyi miniszter tudvalevőleg rendele-
tat bocsátott ki a tanítók petronázs-tevékenysége 
tárgyában. E rendeletben szigorúan felhívja  a tan-
felügyelet,  hogy minden tanítóról tegyenek jelen-
tjet: mit tett a patronáze szolgálatában. Aztán igy 
folytatja  a rendelet: az emiitett jelentések és fel-
jegyzések csak arra szolgálnak eszközül, hogy az 
ily munkásságot érdeme ezerint jutalmazni módom-
ban legyen és kgelentem, hogy a patronázs-tevi-
kenyaéget a minden év karácsony táján szokásos 
jatalmak utalványozásánál, az állami elemi iskolai 
tanítók lielyi előléptetésénél és a uem állami isko-
lai tanítók személyi pótlékának engedélyezésénél 
kiilöuöseu figyelembe  venni szándékozom. Szóval a 
patronázs-munka a tanítónak ezntán épp oly hiva-
tali kötelessége, mint a tanítás. 

— A József  klr. herceg szanatórium 
egyesület évi közgyűlése. Az Auguszta kir. 
hercegnő és József  hir. herceg védnöksége alatt 
álló József  Kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
folyó  évi közgyűlését junius 9-én tartja Budapes-
ten. A közgyűlésre az egyesület tagjai és azok 
akik május 17-ig tagoknl belépnek, a Budapestre 
való utazásra és visszautazásra féláru  vasúti jegy-
kedvezményben részesülnek. Felkérem a helyi fiók 
t. Tagjait, szíveskedjenek velem május 17-ig tu-
datni, hogy közgyűlésünkön riszt veaznek-e, hogy 
Budapesten az egyeaület központi irodájában a 
vasúti jegy váltásra szolgáló igazolványról idejé-
ben gondoskodhassanak. l>r. Fejér Aa telné, a Jó-
zsef  Kir. Hereeg Szanatórium Egyesület csíksze-
redai fiókjának  elnöke. 

— A vármegyei tanító-egyesület gyű-
lése. A csikvánnegyei általános tanitá-egye-
sület folyó  évi junius 1-én d. e. 10 órakor kez-
dódőleg a csíkszeredai állami elemi iskola épü-
letében gyűlést tart, melyre felhívjuk  érdek-
lődök figyelmét.  A tárgysorozat a következő: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzői jelentés az egye-
sület működéséről. 3. Fizetés- és nyugdíjügy. 
Előadja Kajtsa J. 4. Felolvas Földes Z. 5. El-
nöki előterjesztések. 6. Jelentés a pénztár álla-
potáról. 7. Indítványok. 8. Tisztújítás. Csikve-
rebes, 1912. április 22-én. Kovács Iguácz egye-
sületi elnök, Éltnes Lajos egyesületi jegyző. 

— Lakaadrágaság. A gyergyószentmik-
lósi állami és közigazgatási tisztviselők a na-
pokban népes értekezletet tartottak a lakás-
bérek javitása tárgyában. Az értekezlet elha-
tározta, hogy terjedelmes memorandumban fej-
tik ki sérelmeiket, melynek megszerkesztésé-
vel Fereinthal G. Henrik gimnáziumi igazgatót, 
Orel D-'zaö polgármestert és Puskás Adolf  vá 
rosi főjegyzőt  bíztak meg. 

— Méhészeti tanfolyam  kisgazdáink ré-
szére. A m. kir. foldmivelésügyi  Miuiszteriuin ál-
tal Marosvásárhelyen létesített minta mehesen az 
erdélyrészi kisgazdák számára 1912. május 6-tól 
május 24-ig tanfolyam  fog  'firtatni.  A tanfolya-
mon résztvevők ellátási segélyképen napi 'I koro-
nát kapnak. Ezen kívül a szegénysorsu és távol-
lakó hallgatók útiköltség megtérítésben is része-
sülnek. A résztvenni szándékozók felhivatnak,  hogy 
bélyegmentes kérésüket az Enlélyrészi (székely-
földi)  miniszteri kirendeltséghez cimezve, a Maros-
tonlavánnegyében lakók közvetlenül Marosvásár-
helyre, a csikváruiegyeiek Kiss F.iuö kirendelt-
ségi megbízott ur címére, Csíkszereda, mielőbb 
nyújtsák be. 

— Triesti általános bistositó társa-
lat i Assicurazioui Generali) Budapest, V., Do-
rottya utca 10 és 12. A „Közgazdaság" rova-
tában közöljük a Triesti általános biztosító 
társulat (Assicurazioni Generali.) e legnagyobb, 
leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk 
mérlegének főbb  adatait. Teljes mérleggel a 
társulat mindenkinek, aki e célból hozzá for-
dul a legnagyobb készséggel szolgál. Az inté-
zet elfogad:  élet-, tűz-, szállítmány-, üveg- és 
betörés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: 
jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiz-
tosító r. t., baleset- és szavatossági biztosítá-
sokat az Első o. általános baleset ellen biz-
tosító társaság, valamint kezességi és óvadék-
biztositásokat, eltulajdonítás, lopás, hűtlen ke-
zelés és sikkasztás elleni biztosításokat és ver-
senylovak. telivérek és egyéb értékesebb te-
nyészállatok biztosítását a .Minerva" általános 
biztosító részvénytársaság számára. A csíksze-
redai ügynökség: Agrár Takarékpénztár ma-
rosvásárhelyi fiókja. 

— Különöa  lóvwuüá»  CaOutaetUki-
rályon.  Azt mondják, az egyszerű oeiki székely-
nek két esze van. Tény, hiazen az állítás lépten 
nyomon realitást nyer, problémát caak az képez, 
hogy az alábbi, mesébe illő ügyetlenséget melyik-
kel követte el. Községünk egyik lakóaának nagyon 
rngott a lova, ugy hogy megvasaláaa óvatoaaágot 
a kellő Ügyességet kívánt A nagyszámban öea-
szegyült atyafiak  nem tudták mitévők legyenek; 
hosszas tanácskozás után azt eszelték ki, hogy 
felhozatják  a gerendára, mert a ló, ha a lába alatt 
talajt nem érez, azonnal megBzidttl, vagy a vár a 
lábaiba száll s nem tnd rúgni. A legtöbbnek meg 
épenséggel az volt a nevetséges véleménye, hogy 
• ló, ha a levegőben lóg, azon töri a faját,  hogyan 
ugorják 1« • Igy gondolkozva, NMZ toligdoaságá-

ról, a rngásról megfeledkezik.  — Elhatárolásukat 
csakhamar tett követte. Szegény jószágot össze-
vissza, ugy csikiasau megbogozva, felhozatták,  meg-
feledkeztek  azonban arról, hogy minden lénynek, 
ba még a magasban lóg is, azttkaége van leve-
gőre. A „kötélből" ngyania a regény lónak még a 
nyakára ia tekerének bőven, mintha nem vaealni, 
hanem egyenesen felakasztani  akarták volna. A 
túlerő győzött a mostoha sorsra jutott állatunk 
lassan emelkedni kezdett, s mikor már agy mé-
ternyi magasságból lógtak lé • lábai, az atyafiak 
nagy lelki nyugalommal hozzá lógtak a vasaláshoz. 
A nagy mfl  elkészült, az atyafiak  azonban ször-
nyen csodálkoztak, hogy szegény párát a túlvilági 
útra késziták elő. (Beküldetett) 

— Csak Manthner föle  magvakat vá-
sárolnak helyesen gondolkodó, Bzámltó gazd:'<k 
és kertészek még akkor is, ba mások olcsób-
bak volnának, mert tapasztalatból tudják, bogy 
ez csakis a magvak rovására és a vevők ká-
rára lehetséges. 

— Felvétel a flamei  haditengerészeti 
akadémiába. A fiumei  cs. és kir. haditen-
gerészeti akadémiában a következő 1912/13. 
iskolai év kezdetén előreláthatólag 40 egészen 
Ingyenes és féldijmentes  kincstári és fizetéses 
alapítványi hely fog  betöltetni. Felvétetnek 
14 évet betöltött, de 16 életévet tul nem ba-
ladott négy középiskolát végzett tanulók. Pá-
lyázati batáridő junius 30. Készletes feltételek 
megtudhatók az alispáni hivatal katonai elő-
adójánál. 

— A máv. a j személy dijszabása. A 
magyar államvasutak az uj személydijszabásra 
vonatkozólag a teljes meneldijtáblázatot — kiló-
méterenként való távolságok szerint összeál-
lítva — közzétette. Az tţj díjszabás 20—SO'/S-OB 
emelkedést mutat és Julius 1-én lép éleibe. 

— Körrendelet az átvonuló katonaság 
élelmezéséről. A hivatalos lap közli a honvé-
delmi miniszternek az összes magyar és horvát-
szlavonországi törvényhatóságokhoz intézett, kör-
rendeletét, melyben a közös hadsereg ás a magyar 
honvédség legénységének (őrmesterei rendfokozattól 
lefelé)  átvonulás alkalmával a szállásadók által ki-
szolgáltatandó étkezésért katonai részről fizetendő 
térítési összegeket a következőkép állapítja meg: 
a dunániuneni kerületben 62 fillér,  a dnnántuli ke-
rületben 65 fillér,  a tiszáninneni kerületben, 60 
fillér,  a Királyhágón tuli kerületben 67 fillér. 

— Uj Iparvasut Cslkmegyében. líyergyó-
várhegy állomástól Putna és Orotva községeken 
keresztül 83 kilométer hosszú iparvesutat épít a 
Kisvasúti Forgalmi r. t., amelyet saját üzemeiben 
fog  fentartani.  A vasúton főleg  a környéken elte-
rülő erdőkből kitermelésre kerülő faauyagot  és a 
vonal mentén levő fűrésztelepeken  feldolgozott  fű-
részáruk fognak  Gyergyóvárhegy állomáshoz elszál-
lításra kerülni. Tekintettel arra, hogy nehezebb 
jellegű pályáról vau szó, továbbá hogy a vasúton 
kezdetben is évenként mintegy 80<MJ waggon la-
anyag kerül elszállításra, a vasnt 13.74 kg. sín-
rendszert! felépitménynyel  teljesen a közforgalmi 
vasutak jellegében épül. A forgalom  10 tonnás honi-
képességű rugós szerkezetű kocsikkal és 140 ló-
erejü gőzmozdonyokkal lesz lebonyolítva. A vasút 
ápité»át melynek költsége közel másfél  millió ko-
rona, a cég megkezdte. 

— Ml kellene a gyümölcsben, szőlőben ? 
Egyelőre jó idő, mondja a magyar gazda. De kell 
más is. Kerítés. A kerítés nélküli gyümölcsös, azőlő 
ezt p nevet alig érdemli. És a mióta a Delta cimü 
versenyen kivüli kerítés anyagot oly olcsón, jutá-
nyosán szállítja Kollerich Pál és Fiai (Budapest, 
Ferencz-József  rakpart) hirneves cág, azóta uem 
képez gondot^ a gyümölcsösnek, szőlőnek vadaskert 
nek elkerítése. Olcsóság, tartósság, szilárdság egy-
aránt ajánlják e magyar gyártmányt A cég bár-
kinek küld egy egyszerű levelezőlapon nyilvánított 
óhajtásra küld árjegyzéket 

— A felelős  szerkesztő felmondási  Ideje. 
A Magyar Állam rimtt politikai napilap megszűn-
vén, felelős  szerkesztőjét, Szemneoz Emilt, felmon-
dáa nélkül elbooaátották. Vitássá válván a felmon-
dási idő, — a mint a Jogtudományi Közlönyben 
olvassuk — a Curia azt egy esztendőben állapította 
meg. A megokolás igy hanzik: Figyelembe vétetett, 
hogy egy ilyen politikai napilap vezetése éa tar-
talmának összeállítása sok előismeretet, tanulmányt 
éa nagy, igen gyakran szerfelett  korlátolt idő alatt 
és azonnal elvégzendő szellemi monkát igényel, 
továbbá, hogy a telelős szerkesztő azon állásánál 
fogva  ugy a magánosok, a közönség áa a hatósá-
gokkal szemben a lap tartalmáért felelősséggel  tar-
tozik, hogy munkálkodása tehát a lapban közzé-
tenni kivánt összes cikkek irányítására és szigora 
felül  vizagálásái* ia kiterjed, iz igy a társadalmi éa 
politikai élet minden viszonyaiban teljes jártassá-
got éi tudást igéayeL Mindezekre, valamint arra 

való tekintettel, hogy hasonló állásban leendő njabb 
alkalmaztatásra az ily állások kevés volta miatt 
ritkán nyílik alkalom,, a felperes  javára egy évi 
felmondási  idő megállapítása indokolt. 

— Mezőgazdaság! tanfolyam  néptanítók 
és gazdasági tanítónők számára. A m. kir. 
ISldmiveliaügyi minister a kisebb fokozata  ismétlő 
iskolához a gazdasági tárgyak tanítására hivatott 
népiskolai tanítók gazdasági kiképzése céljából 
folyó  évi jnline hó 18-tól bezárólag aagnsztaj hó 
18-ig az algyógyi, adai, békéscsabai, breznóbányai, 
hódmezővásárhelyi, jászberényi, karcagi, lugosi, pá-
pai, rimaszombati, nagyazentmikl&si, aomogyszent-
imrei, szilágy somlyói, szabadkai éa caáki (ezelőtt 
Csákovár, Temes vármegye) földmivee  iskolánál 
20—20 összesen 300 néptanító, folyó  ivi július 
hó 1-től julius 31-ig terjedő időben pedig a kecs-
keméti földmivea  iskolánál hasonló célból 20 ta-
nítónő részére mezőgazdasági tanfolyamot  rendez. 
A tanfolyamon  részvevő tanítók (tanítónők) 100 
azaz: Egyszáz korona segélyt élveznek, melyből 
40 korona ellátási dy levonása után 30 korona a 
jelentkezéskor, 30 korona pedig a tanfolyam  be-
fejezésével  fog  kifizettetni.  A tanfolyamon  részt 
vevő azon néptanítók (tanítónők) részire, kik a 
legnagyobb szorgalmat is a legjobb előmenetelt 
fogják  taoásítani a földmivelisügyi  miniszter min-
den egyes iskolánál egy-»gy 100, 50 is G0 koro-
nás összesen három jutalmat engedélyezett Ezeket 
az ösztöndijakat lehetőség szerint a miniszter ki-
küldöttje a vizsgán fogja  az illetőknek odaítélni. 
A tanfolyamokra  tinyleg alkalmazásban levő olyan 
néptanítók (tanítónők) vitetnek fel,  kik mezőgaz-
dasági tanfolyamot  mig nem végeztek. Felvételi 
kérvényt a fÖldmivelisfigyi  minis terhes kell cimezni 
és folyó  évi juuiuB hó l-ig a tanítónők pedig folyó 
évi májns hó 20-ig az illetékes tanfelügyelőségnél 
benyújtani. A jelölést a tanfelügyelósig  javaslatán 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter teljesíti — 

— Csíksaentimrel szlnslőadás. Tamás 
nem hitte, bogy Krisztus feltámadt,  amig köz-
vetlen szemlélet utján meg nem győződött róla. 
Éppen ehhez hasoulitható a vidék és Csik-
szentimre közönsége, mert folyó  hó 14-én 
közvetlen szemlélet utján győződött meg a 
műkedvelő társukt reménységet és várakozást 
fölültpuló  produkciójáról, melylyel be is bizo-
nyította azt, hogy kifogásolható  egyetértéssel 
és összetartással is lehet szépet fölmutatni 
Hogy mily uagy volt a közönség érdeklődése 
eziránt, példa rá az, hogy a teremben ember-
ember hátán tolongott és sokan vissza ÍB 
mentek, mert még a bejáratot se közelíthet 
ték meg. Ezek kedvéért -2*-én meg is kellett 
ismételni az előadást Túlzás nélkül mond-
ható, bogy ilyen anyagi siker nem koronázta 
a szentimrei műkedvelők fáradozását,  mert a 
sok kiadást levonva 157 kor. 66 fillérrel  gya-
rapodott az orgona-alap. Felülflzettek  a kö-
vetkezők : Dr. Sándor Gyula 5 kor., Vákár 
Lajos 5 kor., Lórlncz Sándor pléb. 4 kor., Gál 
Ferenc 4 kor., Kassay Lajos, Nagy Antal, 
Pototzky Pál 3—3 kor, Harangozó József  2 
kor. 60 fill.,  Cseh István, özv. Bálint Jáaosné, 
Betegb Gyula, Balló Imre, Gergely Gergely. 
Pototzky Gergely, Cseke Ferenc (felszegi), 
Benedek Manó, Bodó József,  Fazakas József, 
György István, Hajnód Iguác, Czáka Béla, 
Niszel Jakab, Szentes Gergely, Csiszár Imre, 
Miké Bálint, Kicsid Géza, Koncz István, Éltes 
Lajoa és Botár Adolf  2-2 kor, Baka János 
1 kor. 60 fill.,  Gözsi Árpád, Agner Béla és 
Gombos 1°50-1.Ö0 kor., Bálint Ferencné, Vi-
rág Mihály, Gál Imréné, Baky Károly, Dávid 
Anna, Kontsagh Sándor, Bálint Károly, György-
János, Adler Izsák, Potótzky Márton, Nurid-
zsán Márton, Kovács Zsigmond, Antal Gyula, 
Korda Gyula, Solymosi N., Kovács János, Gál 
Lina, Miske Gyuláné, Potótzky A., Nagy Gyula, 
Szopos Domokos, Grünvald Albert, Veress Elek, 
Imre Árpád, Simon Ferencz, András György, 
Kristé Albert, Bartalls István (hidi). Szász Ger-
gely, Fazakas Lajos, Csiszer Vilmos, Keller 
István, Dr. Albert Gábor, Péter Balázs és 
Györfl  Ignácz, l - l kor., Bálint ígnácz, Mihály 
Márton és Lukács Dénes 60-60 fill.,  Kégli Fe-
rencz, Sándor József,  Beke Ágoston, Kontsagh 
Károly, Kamill! Károly, Simon Ádám, Péter 
Gyula, Udvary József,  N. N.. Kencse Károlyné, 
Bora István, Benedek Antal, Gergely József, 
Sándor Margit, Márton Ignácz, özv. Szánté 
Györgyné, Imecs József,  Cseke István, özv. 
Ssékxly lgnáczné, Szopos László, Incze Gábor 
és Szász Péterné 50-50 filL,  Barcsay Dénes, 
ée Miklós Gyula 40-40 fill.,  Szerbia 80 flU., 
N. N. és Szabó Elek 20-20 fillért.  Ugy a fölül-
flzetésekért,  mint a megjelenésért e helyen 
mond hálás köszönetet a rendezéaég. 
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— A m. kir. szab. osztálysorsjáték kBi-
ismertnn nagy nyerési eeJlyei, meg a sorsjátékot 
jellemző mintaszerű 6a immár tizenöt esztendeje el-
ősmert szolidsága Bgyritel eredményeként a közön-
ség e sorsjegyeket fönnállások  óta olyannyira meg-
kedvelte, bugy azok rendszerint már az első hn-
zási napot megelőzőleg teljesen elfogynak.  A most 
sorra kerülő XXX. sorsjáték 1. osztályának ho-
zásai folyé  évi május hó 22. és 24. napjain kez-
dőilnek. 

— A kerületi nmnkáíblztosltó pénztárak 
az építtetők ügyeimébe ajánlják, hogy az épitőipa-
rosok munkásliiztositó járulékaiért ők felelősek  s 
lia e járulékok a vállalkozón behajthatók nem vol-
nának, ugy azért az építtető felelős. 

Pályázati hirdetés. A nagyszebeni tanitó-
aőki-pzó intézet I-ső osztályába a következő 19. 
12. 13. iskolai évre folyamodhatnak  14. életévü-
ket betöltött olyan leányok, kik a felső  leánynép-
isknlát, a polgári- vagy telsőbb leányiskola, vagy 
a gimnázium négy alsó osztályát sikerrel végezték. 
IVlvételi vizsgálat nélkül, de pályázati kérvénye-
Vet alapjín történik a fölvétel.  A fölvételi  kér-
vényekhez a következő okmányok csatolandók: I. 
Keresztlevél. 2. Iskolai bizonyítvány a megelőző 
tanévről s az idei első félévi  ártesitő. Az éwégi 
bizonyítvány junius hó 30,-áíg feltétlenül  bekül-
dendő. 3. Orvosi bizonyítvány a folyamodónak 
tanítói pályán slkslmss voltáról. A kérvényben 
kíteendő, hogy bennlakó vagy bejáró akar-e lenni 
a növendék. Bennlakásl havidíj 38 korona. A kér-
vényeket az intézeti igazgatósághoz junius hó 15-éig 
kell benyújtani. A fölvétel  julius hó első napjaiban 
lesz elintézve, miről az'érdekeltek azonnal értesí-
tést nyernek. Az I-ső évfolyamra  fölveendő  növen-
dékek közül kilenc növendék 120—120 korona 
ösztöndijai nyer. Az öntöndijas helyre folyamodók 
szegénységi bizonyítványt is mellékeljenek. A II., 
HL és IV. osztályba szintén vehetők fel  uj tanu-
lók, hs kimaradás folytán  hely üresedik. A benn-
lahásról prospektust szívesen küld az igazgatóság. 
Nagyszeben, 1912. április 15-én. Dr. Bilinszky La-
jos tanitónő-képzőintézetí igazgató. 

— A felcslkl  tanítók gyfllése.  A csikvár-
megyei r. k. tanító-egyesület felcsiki  fiókköre  évi 
rendes gyűlését Csicsóban, az elemi iskola termé-
Wu. folyó  évi április hó 30-án tartja, B következő 
tárgysorozattal: I. 9 órakor isteni tisztelet 2. A. 
helybeli tanitók órarend szerint tanítanak. 3. El-
nöki megnyitó. 4. Tanítások bírálata. 5. Elnöki elő-
terjesztések. 6. Szaval: Bara Ignác kartánunk. 7. 
A tagsági dijak és hátralékok feltétlen  lefizetése. 
8. Elnök lemondása folytán  aj elnök választása. 
9. A jövő gyűlés helyének meghatározása- Tájéko-
zásul megjegyezzük, hogy az elnöki előterjesztés 
alkalmával előthidnló fontosabb  pontok: a tanszer-
múzeum k>Til,'.s>>: a beszámolás a tagok szociális 
működéséről: a tanítók fizetésrendezésének  kénlése ; 
az egybii2ainbiin való tanítás; szükség van-e az 
rrd. szövetségi tagságra? Vánlotfalva,  1912. ápri-
lis 2*1. IVdosí líózn. jegyző. Péter Sándor, elnök. 

— Hirdetmény. A kereskedelemügyi m. 
kir. miniszeter ur 1911. évi szeptember hó 
27-én kelt 5337tí és f.  évi március hó 29-én 
12011 számú rendeletével a Héjjasfalva  gyimesi 
állami közút 87 —88 szakaszán lévő 21 sz. 4.0 
ni. nyilásu Somló patak hídnak kóalépitmény-
nyel éB vasbeton fedlappal  való újraépítését 
engedélyezte. A fentemiitett  munkálatok kivi-
telenek biztus'tása céljából az 1912. évi má-
jus hó 13 ik napjának d. e. 11 érájára a csík-
szeredai ni. kir. államépitészeti hivatal helyi-
ségében tartandó nyilvános versenytárgyalás 
hirdettetik. Az alépítményre és vasbeton szer-
kezetre csak együttfB  ajánlat nyújtható be. 
azonban az egész hídnak vasbetétes beton 
szerkezettel leendő megépítésére is tehető aján-
lat. A vasbeton fedl:  p, illetve az egész hid az 
ideiglenes közlekedés biztosítása céljából két 
részletben épittendó, melynek módozatai a XI 
jelű részletes feltételek  9 §-ában van körülírva. 
A vonatkozó műszaki művelet uz alulírott hi-
vatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthető, 
ugyanott az ajánlati költségvetések évenkint 
~.i) fillérért,  az ajánlati minta pedig díjtalanul 
megszerezhető. Azok az ajánlattevők, a kik a 
munkálat teljesítésére a törvényes képesités-
-e nem bírnak tartoznak már ajánlatukban 
kepesitésel bíró megbízottat megnevezni és 
annak képesítését igazolni oly polgárok sík a 
kereskedelemügyi minisztérium, illetőleg a Csík-
szereda áUamépltéssetl hivatal hivatal felügye-
lete alatt munkálatot még nem teljesítettek, 
tartoznak szállító képességüket éa megbíz-
hatóságukat igazolni. A versenyezni óhajtók 
felhívatnak,  hogy a fentebbi  munkálatok végre-
hajtásának elvállalására vonatkozó zárt aján-
latokat az ajánlati költségvetéssel együtt a 
kítűzBtt nap 10 órájáig a nevezett hivatalból 
annyival is Inkább lgyakeienek beadni, mivel 
a későbben érkezettek figyelembe  nem fognak 
vitetni. Az ajánlathoz az ajánlati költség össieg 
ö százalékának megfelelő  bánatpénznek az 
állampénztárnál, adóhivatalok, vámhivatalok, 
sóbivautlok Btb. történt letételét igazoló pénz-
tári nyugta csatolandó. 11. kir államépitészeti 
hivatal. 

C S A R N O K . 
Szentkereszthy István házassága. 

— Nagyságos asszonyom — folytatta  to-
vább bántóan arisztokratikus kiejtéssel Szent-
keresztby, megigazitva monokliét — én csak 
ismétlem azt, amit már aa Imént mondtam. 
Ba felezégttl  kérem Uţjsika kisasszonyt. 

Aa örökké mozgolódó, kövér asszony gú-
nyosan mustrálta végig a kérőt. Ai pedig 
impertinens arczczal folytatta: 

— Parancsolja Ián, hogy megforduljak? 
Alakom elismerten kitűnő, egészségem semmi 
kívánni valót sem hagy hátra. Pompásan vi-
vők és tenniszeiek, írni olvasni is tudok. Csa-
ládom I. Andrástól kapá a Szentketesztet, 
mit apámtól Kohn Jákob vett meg huszonnégy 
esztendeje. 

Az anyósjelölt hangosan felkacagott. 
— Azt hiszem, már eleget ls tudok Szent-

keressthy urróL De talán lenne kegyes némi 
felvilágosítást  adni a házasságra tartozó kér-
désekről Is. 

Szentkereszthy mélyen meghajolt, szörnyű 
komolyan igy felelt 

— Nagyságos asszonyom. Két ilyen kérdés 
van. Az egyik, mit csináljak a szeretőmmel. 
Krre majd én felelek.  A másik: mit csináljak 
negyvenezer korona adósságommal. Erre majd 
felel  nagyságos, asssonyom- Ily módon a függő 
kérdések megoldatnak. 

Vargnné arcáról eltűnt a mosolygás CB szi-
goru hangon beszélni kezdett: 

— Hagyjuk a mókát uram. Elvégre élet-
bevágó dolog ez. önbe belebolondult egyetlen 
leányom, kit sokáig figyelemre  se méltatott 
De nmikor megtudta, hogy a dúsgazdag Varga 
fűszeresnek  a leánya, a nagy vagyon egye-
düli várományosa, kezdte észrevenni. 8 ime, 
bogy adósBága elérte a kerekszám negyven-
ezer koronát, mint kérő kapogtat nálunk. Ar-
cán az elbizakodott emberek kqján mosolyá-
val.... Az asszony egészen tűzbe jött, felugrott 
a puha karosszékről, — Arról nem beBzél, 
hogy miből akarja eltartani a feleségét  ? Van e 
valami foglalkozása'?  Tud-e valamit'?.... 

Szentkereszthy méltatlankodva emelte fel 
kezeit 

— Nagyságos asszony, ne legyen igazság-
talan. H'sz előre bocsájtottam, hogy tudok 
vívni, és teniszezni. Ebez még hozzáfűzhetem, 
hogy lovagolok is mostanában — sajnos csak 
váltón. — Foglalkozás? Minek az? Higyje el 
nagyságos asszony, ám úgyis nagyon el vagyok 
foglalva.  A társadalmi élet, az ismerősök « 
klub, mind-mind nagyon elfoglalják  az idő 
möt.... Megazután n nábob Varga leányának 
férje  nem hordhat zsákot a hátán? — Egy 
pillanatra elhallgatott, majd bizalmason si-
mogatta meg Vargáné húsos karját 

— Meglássa mama, megélünk a kamatok-
ból is. 

Vargáné már nem is hallgatott reá, Sze-
mei előtt megjelent egy sovány, fekete  em-
berke, bó kabátban, kendővel a nyakán. Varga 
ur a fűszeres.  Hajnaltól késő estig szaladgált, 
tett-veit, számolt, spekulált törte a fejét  a hó-
nap végén boldogan. Mesélte sipító hangján 
megint gazdagabb vagy mamuskám. Amit élete 
árán összegyűjtött az ura, azt elfecseréltesse 
ezzel az emberrel, aki hivalkodik dologtalan-
ságával Megkeményítette a szivét 

— És ba azt mondanám kedves Szent-
kereszthy, hogy a leányomat és a pénzemet 
nem adom önnek? 

A kérő tréfás  komolysággal szorította ke-
zét a szivére. 

— Akkor elmennék és meghalnék. 
A cinikus vállasz kibozta végleg sodrából 

az asszonyt dühösen kiabálta. 
— Nem adom, érti. Nem adoml 
Szentkereszthy remegd hangon, lemondóan 

mondta. 
— Akkor hát nagyságos asszonyom kezét 

kérem — utolsó kézcsókra. 
Mielőtt azonban a nő megfelelhetett  volna, 

egy Bápsdt, fekete  leány rontott be az ajtón. 
Egyenesen Vargánóhoz szaladt, keserveB zoko-
gással karolta át őt 

— Anyuskám ne ölj meg, aoyuskám ne 
utasisd el a pistát Hisz 6 nem tehet róla, 
hogy szegény. Minek nekünk annyi pénz ? Ne-
kem csak a Pista kell.... 

Szentkereszthy láthatólag kellemetlenül érin 
tette a zajos jelenet, Vargáné azonban meg-
enyhült 

— Ne Bírj Lujzikám. a te kedvedért nem 
utasítom vissza.... Szentkereszthy, — szólt 
a férfihez  — mert leányom szereti magát, haj-
landó vagyok önhöz adni, de kéressen valami 
foglalkozást  Van elég befolyásos  atyafija.  Dug-
ják be valahová, ha csak címzetesnek is. Egy 
hét múlva várom a vállasat 

Szentkereszthy nagyot lélekzett, mikor kiint 
volt az utcán, örült, mint az as ember, ki az 
utolsó pillanatban áll el valami bűn elköveté-

sétől. Eszébe jutott, hogy 6 Lujzikát nem sze-
reti, nem is tudná szeretni. Eladja magát a 
pénzért ? Mert adóssága van ? Gondolkozva ban-
dnkolt haza felé. 

Hat óra mult, a gyárakból mentek haza a 
munkások. Siettek haza családjukhoz Szentke-
reszthy Idmkára gondolt, a Bzeretőjére 
Ilyen munkás leányka volt az is. Ki érte el-
hagyta othonát Ragaszkodó, hűséges és jó. 
Ő is szereti. És mégis pénzért alaksrta űzni 
őt magától Itt azután eszébe jutott az la, 
hogy államtitkár nagybátyja valami jó pár 
ezer koronás szinekurával kináta meg dél-
előtt . . . . Megállt egy pillanatra. Majd kemény 
elhatározással BUgta magának. 

Elfogadom.  És feleségül  veszem Idácskát. 
Ha mar munkás vagyok, munkás lány illik 
hozzám. 

Ezen az ötleten megvigaztalódva, szapora 
léptekkel boldogan sietett baza 

I R O D A L O M . 
Batthyáneum. Irta: Gyárfás  Tihamér 

brassói rom. kath. főgimn  tanár. A 
.Batthyáneum" az erdélyi egyházmegye tör-
ténetéhez gyűjt adatokat ée annak emlékeit 
ismerteti. Megjelenik évenkint egy, esetleg két 
kötetben. Az első kötet 11 ivén 37 ábrával 
jelent meg. Ara bérrnentes szállítással 2 ko-
rona 20 fillér.  Csakis a szerkesztőnél — Brassó, 
főgimnázium  — rendelhető meg, legcélszerűb-
ben a pénz előleges bekUldéBe által. Könyv-
árus utján nem kapható. A tisztajövedelem a 
gyulafehérvári  egyházmegyei muzeum javára 
fordlttatik.  A könyvet melegen ajánljuk könyv-
barátok figyelmébe. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. A. A könyvet Hajnálalunkra nem kaptuk meg, 

azouban igen szívesen vennők, ba pótlólag inegkül-
doné. Ugy látszik eltévedt. A beküldött cikkre le-
vélben tesszük meg észrevétetelüket — lehetőleg még 
ma. Ezúttal későn érkezett. 

B. Megkésett, jövő számbau okvctlcu hozzuk szó-
korlat. Köszönet. 

T. L. Igen Bok aktuális tárgy és kézirat miatt 
eziittal nem közölhetjük, de később lehet, hoev sor 
kerQl rá. 

K. D. Sajnálatuukra nem közölhető. 

léket, amelylyel nemcsak a magyar városok ssük-
ségletét feaezlk,  de a melyet Igen-igen o agy meny-
nylségben külföldi  nagy városok élelmezése céljából 
vámvonalain túlra is szállítunk. Nagy fontossága 
kérdés tehát különösen a zöldségtermelést, de a gyü-
mölcstermelést is jövedelmezőbbé tenni. A mezőgaz-
dasági ágak jövedelmezőbbé tételénél elsőrangú 
fontossággal  blr a talaj minősége, az abban foglalt 
tápláló anyagok mennyisége. A szükségelt tápláló 
anyag mennyiségét azonban egyedül istállótrágyá-
val csak nagyon kevés gazda tudja megadni annyi-
val is kevésbbé, mert az Islállótrágys nem tartalmas 
minden növényi tápláló anyagból annyit, aminő 
na^ j zöldség-termések, s nagy gyümölcstermések 
eleiésére elegendő volna. 

A modern gazda ezért a műtárgyak segítségét .is 
igénybe veszi ma már annyival is Inkább, mert 
ezeknek segélyévől olyan mennyiségű és olyan mi-
nőségű tápláló anyagot juttathat a talajba, a minőre 
és amennyire az illető talajnak éppen szüksége van, 
s ez által sokkal, de sokkalta nagyobb terméseket 
ét nagyobb jövedelmeket érhet el. Gazdáink java-
része azonban egyáltalán nem tudja, hogy a műtrá-
gyákat haszonnal lehet alkalmazni a zöldségfélék  és 
a gyümölcstermelésénél, még kevésbbé tnaja, hogy 
milyen módon kell azokat használni. Ennek ered-
ménye, hogy a gyümölcsfákat  egyáltalán nem trá-
gyázzák, a Kerti vetemények alá pedig csak szerves 
trágyát adnak, aminek az a következménye azután, 
ho£y sein gyümölcsből, sem zöldségfélékből  nem 
eleg nagyok a termésátlagok. 

A fentebb  megnevezett kitűnő munkának as a 
hivatása, hogy szerző saját tapasztalataiból, B az ez 
Irányú külföldi  és hazai kísérleti eredményeiből rá* 
mutasson a műtrágyák hasznos alkalmazására E 
nagy gonddal összeállított tanulmány hasznos és 
könnyen érthető utmutatást ad ogy a nagyobb 
gyümölcstermelő és kertészeknek, mint mindazon 
gazdáknak, akik kertészkedéssel előszeretettel foglal* 
k óznak, s akinek kis kertje talán anyagi hasznot nem 
is nyújt, de örömet okos az, ha szebb, jobb és na-
gyobb mennyiségű gyümölcsöt képes termelni, s a 
kik tehát a célszerűen és helyesen alkalmazott mű-
trágyákkal éppen ugy érhetnek el az eddiginél jó-
val nagyobb termésátlagokat, mint a kereskedelmi 
kertészek nagyobb jövedelmet. 

A műtrágyák jövedelmezőségéhez a megejtett 
számos kísérlet folytán  semmi kétség nem fér,  a 
siker csupán attól lügg, hogy ezen trágyákat ter-

. . . . lelő n ' * " 1 

olvassa, amely nélkülözi 
kertész könyvtárában. 

Megrendelhető a „Pátria 
kereskedésében, Budapest, IX. 
rónáért. 

módon alkalmazzuk, amit 
" it, aki a fűzet 

less ezentúl minden 

mészetűknek megfelelő 
mindeukl könnyen megtanulhat, aki a füzetet  át-

"tehetetlen le 

r.-t. gazd. szakkönyv* 
' Üllől-ut 2&, 2 ko* 

KOZG AZDASAG. 
A Triesti Általános Biztosító Társulat 

(Assícurazloni Generali) folyó  évi április hó 4-én 
tartott 60-lk közgyűlésén terjesztettek be az 1911. 
évi mérlegek. Az előttünk fekvő  jeleütésből látjuk, 
Uogy az 1911. december 31-én érvénybeu volt élet-
biztosítási tőkeösszegek 1.189.790,207 korona és 74 
fillért  tettek ki és az óv folyamán  bevett dijak 
51,905,357 korouti és 81 fillérre  rúgtak. Az életbiz-
tosítási osztály díjtartaléka 24.588,447 korona 87 fil-
lérrel 351 843,680 korona 02 iillérre emelkedett. Az 
éietbiztosítottak osztalékalapja 6.987,470 koroua 49 
fillért  tesz ki. A tüzblztositásl ágban, beleértve a 
tüközüveg biztosítást, a díjbevétel 18.155,625,823 kor., 
biztosítási összeg után 31.117,251 korona 84 fillér 
volt, miből 10,777.655 korona 29 üUér viszont-bizto-
sításra fordíttatott  ugy, hogy a tiszta díjbevétel 
20.339,596 korona 55 tiUérre rúgott és ez összegből 
14.714,913 korona 09 fillér  inint díjtartalék minden 
tehertől ineuten jövő évre vitetett át. A jövő évek-
beu esedékessé váló díjköteles vények Összege 
148.108,144 korona 98 fillér.  A betörés biztosítási ág-
ban a díjbevétel 1,494,546 koroua 70 fillérre  rúgott, 
miqűl levonván a vlszonbiztositást, a tiszta díjbevé-
tel 816,101 korona 49 tíllért tett tett kl. A szállít-
mánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 5.133,335 
korona j«9 fillért,  mely a viszont biztositások levonása 
után 2.339,845 koroua 58 fillérre  rúgott. Károkért a 
tarsaság 1911-ben 45.723,647 koroua 90 fillért  és ala-
pítása ota 1.063.798,459 koroua 33 fillért  fizetett  ki. 
£ kártérítési Összegből hazánkra 211.795,053 korona 
79 fillér  esik. A nyereség-tartalékok közül, melyek 
összesen 23^57,883 koroua 59 fillérre  rúgnak, külö-
nösen kiewelendök : az alapszabályazerintl nyere-
aégtartalék, mely 6.804,335 koroua 18 fillért  tesz kl, 
az értékpapírok árfolyaml  Ingadozására alakított 
tartalék, mely az idei átutalással együtt 14.963,260 
korona 76 fillérre  rug, továbbá felemlítendő  a 
160,000 korouára rugó ketes követelések tartatéba és 
az ingatlau tartalék, mely az idei átutalással 2.031,287 
korona 65 fillért  tesz kl* Készvényenként 700 arany 
irank osztalék kerül kifizetésre.  A társaság összes 
tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékekben 
vaunak e l h e l y e z v e , az Idei átutalások folytán 
392.746,965 korona 47 fillérről  416^40,622 koroua 40 
iiiiórre emelkedtek, melyek következőképen vannak 
elhelyezve: 1. ingatlanok és jelzálog-követelések 
101.703^90 korona 60 fillér.  2. Életbiztosítási köt-
vényekre adott kölcsönök 36.489,995 korona 03 fillér. 
3. Letéteményeseit értékpapírokra adott kölcsönök 
4.961,09b korona 36 fillér.  4. Értékpapírok 249564,355 
korona 85 fillér.  5. Követelések államoknál és tar-
tományoknál 19.182.014 korona 70 fillér.  6. Tárca-
váltók 634,457 korona 05 fillér.  7. Készpénz és az 
intését követelései a hitelezők követeléseinek levo-
násával 4.305,309korona 81 fillér.  Omzesen 416840,622 
korona 40 fillér.  Escn értékekből 82 millió korona 
magyar értékekre ealk. Ezen alkalommal arra uta-
lunk, hogy az Absicurazloni Generali legújabb leány* 
intézete, a „Minerva" általános biztosító réssvény-
tersaság Budapesten a kezességi és óvadék-, vala-
mint az eltulajdonítás, lopás, hűtlen keselés és sik-
kasztás elleni biztositást, nemkülönben a verseny-
lovak, telivérek és más értékesebb tenyészállatok 
biztosítását vezette be, mint uj ágazatokat hazánkban. 

A gyümölcsfák  és kerti vetemények mű-
trágyázása. 

A gyümölcstermelés, kalOnOseu pedig a iSldság-
kertáaMt ma már egy rendklvQl nagy fontosságú 
mesógudaeágt ággá fejlAdte  ki magit, amidőn nem-
oaak • háiak mellett lévA kii kertekben, hanem 
Hinti földeken  la nagyban termeastlk a «Oldnégíé-

Kiadó üzlethelyiség és lakás I 
Apaffy  Mihály utcában a Központi kávé-
házi helyiség a hozzátartozó földszinti 
mellék helyiségekkel, junius hó 1-től "? 
kezdve akár üzleti, irodai vagy lakó helyi- J, 
ségnek kiadó, továbbá emeleti udvari 
három osztályból álló lakás szintén jtmlUS 
Hó 1-tól kiadó. É r t e k e z h e t n i : 

László Mari miajdmosaiál Csiiailyói 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 
Pamlagtakarók, 

Divatos szőnyeg, 
Függöny garnitúrák, 

Bútorszövetek, matracgradli 
Legnagyobb raktára linóleumok-
nak és viaszkos vásznaknak. 

SzolM kiszolgálási Legolcsóbb klszelgiliiI 

Keresek megvételre 
nagyobb és kisebb mennyiségQ 
levágott Juc vagy jegenye 
rönk fá t ,  úgyszintén fare-
szelt deszkát és lécet, eset-
leg kedvezd fekvésű  e r d ő t . 

Ajánlatok beküldendők ármegjelöléssel: 
Bartha István 1-3 

terménykereskedő oimre Brassó. 

Jtodern kutépités. 
Dj kutak építését cementgyűrök-
kel, súlyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb súlyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, « -
cementárugyár és épitési anyagkereskedó 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

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

két emeletes ház 
elsőrendű kivitelben építve, eladó. A 
ház minden emelete ktilOn lakás, melyek 
mindenike áll 4 szoba, előszoba, cseléd-
szoba, konyha stbiböl. Vízvezeték, csator-
názás, villanyvilágítás, gáz fürdőkályha. 
Az első emeleten egy, a második emele-
ten két erkély. — Qm a kiadóhivatalban, 
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6. oldal. 

Vau szerencséin nagybecsű tudomá-
sára hozni, bogy K o l o z s v á r o t t 

bányamérnöki irodát 
nyitottam. Minden, A bányászat kö-
rébe tartozó és azzal kapcsolatos 
műszaki munkának pontos és cél-
szerű teljesítésére v á l l a l k o z o m . 
Kutatások vezetése. bírálata, m tiszti ki és jogi 

ügyeinek remlrzésc: 
Zártkotatraáoyok és bánya-jogositványok 

inegsziTzésr. természet bru való kijelölése es 
térképezést': 

Feltárások irányítása; 
Bányamunkálatok: feltáró,  di.készilö, fojtó, 

váu.itok. lejtések, akim- és laro-vttfcAsok  vál-
lalata serü végrehajtása: 

Banyák üsembehelyesése; 
fiányaberendeséaek  és gépek megválasztá-

sánál tonácsailás; 
TÖrvéoyasabta felelős  úsemvesetés és üzem-

könyvi'k ellenőrzést1 

Bányátérképek készítése 1—52 
JFtanyaüsletek közvetítése; 
Ásvány vise k tulományoztutása és véJő terü-

leteinek kijelölése: 
Iparvasatak ós utak tervezése, inuiiknlniuinak 

vezetése és íolilgveletc: 
Pöld- es erdóbirtokok felmérést»,  térképezése 

és íelns/.tása: 
Saakvéleméayesések működésein főbl»  irányúi. 

Kiváló tisztelettel: 
Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Kolosa vár. Deák Fereno-u. 15. ss. I. emelet. 

C S I K 

J t i t i 

A kászon-altizi Szent István 
fehérkői  forrás,  kartelenkivfill 

BORVÍZ 
i i folyó  1912. évi április hó 28-lk £ 
2 napján, Kászon-Altlz község- £ 
j ţ házánál nyílt árverésen 6 évre £ 

« alhaszonbérbe » 
S adódik 1912. év junius hó l-löl. JI 
S Értekezhetni: Dávid Gyula t i 
^ kereskedővel, Kézdivásárhelyt. £ 

A MESTERDALNOK. 
Cipőm szép és tökéletes. 
Benne járni élvezetes. 
Mert ha cipőt szegzeb. varrok, 
Kajt' van 

• 
s Van ssereoosém a n. é. közönség beoses W 
Ş tudomására hozni, hogy raktáron tanok • 

2 FÉBFI-.NÖI-ÉS GYEREKCIPŐT i 
* alegegyaserübbtol. a legjobb kivitelig. Oyer- k 
• mek cipók minden asinben, nagy válaaatek. • 
~ Merték utáni rendelést gyorsan es pontosan ^ 
• esxkoslők. Kívánatra háshos is elmegyek. • 
— Korem a nagyérdemű vevő- és rendelő kö- ^ 
^ sónseg ssives pártfogását,  késs aaolgálittal ^ 
2 M A N D E L I Z I D O R { 
Ş Ceikaiereda, Kossuth Lajos-utca 63. 

Alapiitatott 1905 ben. 

Értesítés! 
Níigyr.llMrrsiilt vevőimet tiszti-lettel ért esi-
(••ni, Im̂ v tanulmány illámról visszatérheti 
C. 111*Ii táviilléteinet i'linélt'li és gyakorlati 
szakismereteim g\ai';ipitiisiini használtam 
lel. A világhírű „Lt* <iraml l'iee* mótl-
sz»*r szerint a legkiválóhhat nyújthatom. 
Tiilili ruliii reiiilelé>iié| személyesen utazok 
oda t-s kérek további szíves |iáitl'i»gást. 

Teljes tisztelettel: 

Gergely Sándor 
női tlivattcrem .'»—10 

H r n s K ó , L e n s o r « z . 

KAUCSUK SAROK. 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és Apa(fy-ulcák  sarkán lévó 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cim: S c h i e r F e r e n c z kir. mérnöknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. n 

SzAin. 367—1912. 2—2 

kJ. 

gOOOOOOOOOBOOOOOOOOOOOOOg 

1 LeLjoiáipsalili bevásárlási forrás 8 
q njíyniint: hajlápokban, manükor- g 
q keszletekben, zsebkésekben, pénz- o 
O erszényekben és mindennemű O 
2 különlegeségckben, valódi YES 8 

f° p o r c e l l á n p ú d e r , D i a n n a s o s b o r - Q 

szesz és Nestlé-féle  gyermek o 
tápllszt, fólerakata  O 

FEKETE VILMOS | 
§ Első Csikinegyei illatszer- és pipere- 8 

kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN, g 
O 26— o 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o 

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

Alapítási év 1884. = = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

05,100, JüO, 300 éaOiO liter űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt. 

100- 400 liter űrtartalom. — AE UJ 
szeazadótörvény előírásai szerint. 
Angol marha- és lónyiró-

gépek és ollók. 

Árverési hirdetmény. 
Alólitoli község elöljáró "ága köz-

hírré teszi, hogy Kilyónfalva  község 
tulajdonát képező s az alsótölgyesi 81. 
szátuu tljkvben A+ Ífí3.  hrsz. alatt fel-
vett ingatlan 8500 korona kikiáltási 
áron kezdve, ugyauazoa számú tljkvben 
A Y '20b. hrsz alatt felvett  ingatlan 

|2500 korona kikiáltási áron kezdve, to-
vábbá ugyauiizon tljkvben felvett  247'*, 
T " ' T T 1 ' ' - 4 9 : l - 2 4 9 l i r 3 Z - számú 
ingatlanok m e g o s z t á s á b ó l alakított 
700—700 [ j öl területű ingatlan 2200 — 
2200 korona kikiáltási áron kezdve 
728 , 75«., 784., 798., 82(i., 8(i8. Lj-öl 
tertlletil ingatlanok 2000 korona kikiál-
tási áron kezdve, 910 • - ö l területű in-
gatlan 2200 korona kikiáltási áron 
kezdve, 952 [Jöl területi ngatlan 2400 
korona kikiáltási áron kezdve Tölgye 

ti a községházánál folyó  évi május hó 
6-án d. e. 9 órakor nyilvános szóbeli 
árvetésen örök áron eladatik zárt Írás-
beli ajánlatok az árverés megkezdéséig 
elfogadtatnak. 

Bánatpénz a kikiáltási ár ÍO»/0-a 
amely a vételár második részletébe 
számíttatik he. 

A megígért vételár két egyenlő 
részletben fizetendő  és pedig az elsó 
részlet uz árverés nupjától számított 15 
napou belül a második részlet legké-
sőbb 1913. év rnájás 31 ig. 

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

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

Közaégi elöljáróság. 
Kilyénfalván,  1912. évi április 6-án. 

Minier Gábor, Bicsak József, 
h. kírjeRya". k. bíró. 

L A P O K 

A csiktaploczai határon levó, Olt mel-
.letti 26 holdas és erdei 32 holdas 
kaszálótagok a csíkszeredai kir. köz-
jegyzői irodában 1912- évi április hó 
28 án, v a s á r n a p délelőtt 9 órakor 
haszonberbe kiadatnak. 

Szám 386-1912. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott liiróaigí végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 2115- számú végzése kovetkez-
tébeu ilr. Morirz Zweifcenthal  bécsi üzyvéil ál-
lal képviselt Barth éa Walkovita hécsi cég .ja-
vára 351 korona tO fillér  s jár. erejéig 1D12. 
évi március 19-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján felülfoglalt  és 4000 koronára 
becsült kővetkező ingóságok, u. m.: árucikkek 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1!)12 évi V. 295. számú végzése foly-
tán 3öl korona 10 fillér  tőkekövetelés, ennek 
1912. évi január hó 16 napjától járó G°/0 ka-
matai, 'fa"/,,  váltódij és eddig összesen 67 
korona 10 fillérben  bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig a végrehajtást szenvedő 
lakásán tíyimesen 1912. május 6-ik napja-
nak d. e. 11 órája határidőül kitUzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
i-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi április hó 
12 napján. Hoinar Sándor, 

kir. tiir. vúgreliujtó. 

IfppPQPlí  e Sy vendéglői üzletet el-
IVCl COCA szamolasra, kisebbet pe-

dig haszonberbe. — Cim a kiadó-
hivatalban. 1— 2 

17. aiAm. 

Sz. 389-1912. végreb. 
ÁRVKRÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cikk 120. §. értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1912. évi V. 339. sz. végzése kö-
vetkeztében dr. Julius Pius bécsi Ügyvéd által 
képviselt Tausig Ottó és t. bécsi cég javára 
188 korona 55 fillér  s jár. erejéig 1912. évi 
március hó lü-án foganato-itott  kielégítési vég-
rehajtás utján feiülfoglalt  és 4200 koronára 
becslilt következő ingóságok u. m árucikkek 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 339. sz. végzése folytán 
1n4 korona 55 fillér  tőkekövetelés, ennek 1911. 
évi december hó I napjától járó (>"/„ kamatai 
'/«"/. váltódij és eddig összesen 74 korona 
20 fillérben  bíróilag már megállapított kiilt 
ségek erejéig, a végrehajtást szenvedő laká 
sán Gyimesen leendő megtartására 
1912. evi május ho 3-ik napjának dél-
előtti 11 Óraja határidőül ki tüzelik és ahhoz 
a veuui szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. te. 107. és 108. §-ai 
ertelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
igéróuek, szükség esetén becsáron alui 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. te. 120. J-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi április hó 
12. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

CljjfjÂ  I Szépvizen a Piac és a nagy-
EluUU ! templom közelében 2 szoba, 

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

KRONSTEINER KÁROLY 
vihart álló mész 

A ţ A P E H O M L O K Z A T F E S T É K 
Törvényesen védve. 5<i szinúrnyulatium kilogrammonként. — Évtizedek óta 
legjobban bevált és nem hamisítható. A legcélszerűbb festőanyag  már befestett 
homlokzatokon i<*. E m a i l h o m l o k z a t f ö S t é l r ,  sziutartó, mosható, egy 
fi;st<'s  c|i'̂ entlii ;tl;i|M/.ih<>x<'s m'lkiil. A legal kai inasabb festés  zer homlokzatra. Fa«'|»it-
ini'nyiíkn; n. m.: c.síirükri». PaviIlonokra, kerítésekre; stl>. Minden azinárnyatatban kapható. 
Mintakönyvet és árjegyzéket díjmentesen és ingyen küld: 
Kronsteiner Károly, Wien III., Hauptstrasse 120. 
Fölerakat Csíkszeredában: Michna Rezső és Vejénél. 

BOR! BOR! BOR! 
Tisztán kezelt kükűllőmenti borok kaphatók 

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

Asztali leányka és rizling borok. 50 literen felflli  vételnél rendkivűli 
olcsó árak. Csakis kükiillömentl borok. Kitűnő likőrök és tea rumok. 

9—10 

K O L L Á R I T -
AORIEMEZ B I /T05 E S IDOTAUO 

5 Z A G T A I A N F E D É L L E M E Z 

KOLLABIT-bőr lemez 
kaucsuk-kompozícióval, mint fedél-
lemez. 

E O L L A R I T - b ő r l e m e z 
mezőgazdasági és gyári £p(lletu&i°e 
a legalkalmasabb. 

KOLLARIT-bőr lemez 
vízhatlan, a legnagyobb viharnak 
cllentáll 

KOLLARIT-bőrlemezt 
nem kell mázolni s így fentartási 
költséget nem igényel. 

Egyedeláruaitó: 
NAGYMIHÁLY SÁNDOR építési 
anyagkereskedő Csikszeredaban, 

Kossuth Lajos-utca 48. sz. 



17. szám. C S Í K I L A P O K 7-ik oldaL 

Kezimuuka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnloonll PPÍÍTVOC kézimunka üzlete, rövid, szövött és 
DVlPaUl f l lgjCo  kötött arak, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az ujívi itli'nyre niep'-rkezett py'inyürii H7.t'p válaszli'lílmn. miliiMi, lut/i. ilivúiipálim 

i's gobelin ki>|iok. 
N n i k t á r niinitennomii krzilctt, ki'sz kt-zimunkák <'s kézimunka .sziivi-tck, si-ly-

mek, í̂ yii]ijii i'-ü pynpott loiiiilaklian. 
11:i- •.ahiszl/'k l-'rh. női pvi'ivk linrisnyáklfan.  trikókban ii^yszint/'n lVri-1"í inp-k, 

nadrágok, gulli'iuk, ki'ziJűk, nyakkemlAk <':H zsrlikemlüklini. 
Kézimunka Azüvet mintákkal készsi'^'-scn szolgál. 24—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

N i r d ţ t n ) ţ Q y . 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy-

minisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Oaztálysorsjáték (XXX-
sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a föárusitók-
iirtk árusítás végett kiadattak-

Az I. oaztály húzás» 1912. május 22. és 24-én tartatik ineg. A húzá-
sok a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző 
jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. 
Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1912. évi április bó '21 én. 

Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósába. 
Tolnay. Hazay. 

T O K A J I A S S Z U B O R I 
1906. évi 4 puttonos literje 5 korona — fillér. 
1908. évi 4 puttonos literje 4 korona — fillér. 
1908. évi 3 puttonos literje 3 korona 60 fillér. 

Kitűnő minőségű tokaji S Z A M O R O D N I literje 1 korona. 
Szállítás 3 litertől 20 literig ilemiji lmokban, 20 literen felUI  hordókban. 

Egész gönczi ho rdó (136 liter) véte lénél külön á r a j á n l a t . 
Boraim tiután kezelt, kilflnö  minőségéért a legmeeeiebb menő felelősséget  vállalok. 
Ráczkevi Eötvös Lajos szőlőbirtokosTarczal (Tokajhegyalja). 

Értesítés. 
Aluliról! tisztelettel értesítem Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogy mint 

OKLEVELES SZÜLÉSZNŐ 
Csíkszeredában (a Hargita-utca 45. szám alatt, Keresztes József  úr házában) 
szülészet alkalmával bármely időben készséggel állok a in. 1. közönség 
rendelkezésére. — Teljes gyakorlatom állal, abban a helyzetben vagyok, 
hogy bármily szülészetnél képes vagyok a segélyre, midőn ezt tudatom, 

egyben kérem a szíves pártfogást.  Kiváló tisztelettel: 

X - > é " b T s c Q s s t ' b z ^ é . 

ÉRTESITES! 
A tavaszi idény újdonságai megérkeztek 

és dus v á l a s z t é k b a n 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) . 

l.eyolí-MÓbh  hcrúmirláiii  forrás!  Vidéki  meg rentle!  ének 
11/i/ornan  (}h  j r a i i t a u t vazkörjölteliiek!  M 

4 

& 

A nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
líécsi és budapesti körutainból 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 b A P D I V A T T E R M E T 
# # # # # # # # # # # ÉS MODELLEK SZERINT # * * * # # # * # # * 

F Ű Z Ö K É 5 Z 1 T Ű M Ű H E L Y T 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi model 1-kalapokat, úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikkel. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses díszítését és át-
alakítását. Gyászkalapokat raktáron tartok. Mérték szerint készítek 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. 
6 - 2 6 

OS 



8. oldal. C S I K I L A P O K szám. 

6ÉHÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
. . . . , . I .JTI. .» L-T I r i i r i t a l . IT.IVAIIAI k n l f í n n a p n  ^ n n l d t mnnlr&!IRT. AVULTaaArfl  által kidolpnKni ni Elvállal ugy épület- mint butor-naztaloa munkákat bármily kivánt kivitel 

ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
»•• 10 nap alatt elkészíti.»" 

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

mi anyagot el- és visszaszállítja. iiiiiiiiiiiiimimiimiimiiiiimiiHiimiiiiiii 

I f ^ l  Inga-, fali-,  ébreaetö- ée taeborák állandóan nagy rattáion. 

F I G Y E L E M R E M É L T Ó ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, inert sokszor csalódik BZ ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször lordul elő, mint bármely más iparágnál, m»rt a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Kgyuttal tudatni kivánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

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

bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: 

BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 

Óralánook, gyürük, fülbeTalók,  Memüngek és hőmérők állandóan kaphatók! 
=gc= 

URAM! Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

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

F 6 r a l £ t á , x O e i l c v é i m e e y e r é s z é r e : 

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

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

(I5i 14-52 
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V;in sziMi'iiisriii a liiijryi'nlcTiiii ki'izüns.'c becses Heveimét lelliivni, 
niiszeiiiit ;i Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 

XV K I ! ( i K S fis  KA I IP1 T O S Ü Z L K T E M B K N 
tninileii e s/iikniítlia v;í^ú munkák elkés/.itését a le^na^yolili készség-
j:el vállalom és ezt rsiniis kivilellieu. Illésé álak niellelí pontosul! elké-
szítem. Uuktáron tartok a mai knrnuk me«Mel,",. mimlcnl'éle nagyságú 

I i U U A N Y O S D l V Á X O K A T KS M A T R A C O K A T 
nz-'rt. Im '̂v iit Iiiimlriiki licsBcivzliossf  szük.si'gletét i!|> oly o lcsó 
árliHii. miül h;ii»u.ly uugyuMi városban. — Továbbá tudatom még 
a IIH'IVMI tisztelt kíizniisi-ífg,.!  «ZI is. IIOÍÜ" úlUmlóan raktáron tartok 

Kfisz L'HI KOCSIKAT fis L'KI SZÁNKÓKAT. 
Vésni a ii. é. közönség szíven Sgyelmét fellii-
viiin azon körülményre, liogy a kocsik, valamint 
minilen e szakba vágó munkák javítását el-
vállalom. Jlagamot a mélyen tisztelt kőzün-

jóimlululatu pártfogasába  ajánlva, marad-
tam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

C 

m jrigTTalTBTTUIUllIllTllg 
1 kilogramm prima struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Van azeronrséin a t. holgyközönség szives tudomására hozní, hogy a mainzelem 
P á r l S b a n volt tanulmány utón. a honnan február  HÓ elsején jött vissza. 

SZEZONSZERÜ ÚJDONSÁGOK 
március liú elejétől már raktáron vannak. Sziuhnzi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. hülgykÜzönsKg szives páll fogás  át kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

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

37-52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

S3 

Haas áruháza 
Brassó, Kapu utca 12. sz. 

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

Van szei r i iesóin a n a g y m l e m i i 

höl}íyk(>z(ins(''ir sz ives tudomására 

adni . hofcy  üzle temet 

N Ű 1 e O N F E K T l Ö V A b 
bővítet tem ki. Megé rkez t ek l e g ú j a b b divatú 
női felöltők,  női kosz tümök, l e á n y k a i'elöl-
tök, l e á n y k a kosz tümök, a l j a k és egész 
ruhák , g y e n n e k r u h á k és kabá tok . 

Rendkívüli nagy választék pongyolákban. 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- éa varrógép vásárló kiizöuségnek, liogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, bol az összes raktáron levő b i a . t o r o k a t , úgymint: 

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK ÉS MADRÁCOK 
miuilen kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú nirróyépek,  kerékjMirok,  ţ/i-amiifoiiok  és lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tolom vásárolt varrógépért 6 és 10 évi Jótállást vallatok. Varrógépeket 
27 frttól.  gramafonokat  20 írttól és kerékpárokat 55 Írttól íeunebb árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS 6RAMAF0N0K-
hoz mindenféle  alkati-énsek  kaphatók. — Jm-ltimokat  a letjjutá-
111/omtbh  árért  enxköxlók,  jótállón  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltömunkáhat elvállalok. 

m 
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VIDOR ÉS TÁRSA CÖZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMON 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m. • 

DESZKA, LÉC, PALLÓ ts ÉPÜLETFÁBAN 
mindenféle'  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
éJlaaadtóaua. íeapj iató. 2 ; _ 5 2 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v A g & s o k a t e l f o g a d n a k . 

Hosszurovő Cement Födélcserép 
l i a t i r i i l a n » a r « ^ i a < i t « l i i . o k X » « , , f l  K J J C . . 1 — / ' . , . I 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 
majdnem határtalan tartósságu, Igen kOnnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható 

Portland cementgyárnál, Kugler és Társai, Brassóban. Ir0da: Hir^»rjrtca 

Nyomaton Vttér L. könyvnyomdájában, Cslfcuerad&bsa. 




