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Március tizenötödike után május el-
seje! A nemzeti nagy felszabadulás  után 
az egész emberiség felszabadításának  bol 
dogitó sejtelme. Márciusban még csak 
csirájában van az, ami májusban már 
annyira kifakadt,  hogy szinte pompázik. 
Ez a nap a keze munkája után élő em-
beriség szent és nagy ünnepe. Egy nap, 
amely felé  milliók reménye és kívánsága, 
bizalma és óhaja, az érzések egész világa 
tekint. A márciusi nagy napokat meg-
aláztatás előzte meg, amely megtört azon 
a harcon, mely a szabadságért folyt  ke-
mény és ádáz tusában. A szabadságot 
kivívtuk magunknak, önmagunk urai va-
gyunk, de az igazi szabadságot, azt, amit 
halhatatlan Petőfink  világszabadságnak ne-
vezett, azt, amely az igazi testvériséget 
és egyenlőséget fogja  meghozni, azt csak 
a május elsejéhez kötött ideák fogják  meg-
valósítani. 

Ezeknek az ideáknak nagy becsét leg-
jobban azok érzik át, akik leginkább ér 
zik azoknak szDkségességét is. 

Ez a nap a munkások ünnepe, azoké 
az embereké, akiknek kérges tenyerébe 
van letéve ami jólétünk, akiknek serény 
munkája biztosítja számunkra a minden-
napi anyagi és szellemi élvezetek egész 
sorozatát. 

Ha március tizenötödikén a nemzet 
meg is kapta felszabadulását,  a nép, az 
részben most is sínyli azokat az állapo-
tokat, melyek megszüntetése végett annyi 
tenger sok vér folyt.  A munkások sokat, 
nagyon sokat tanultak a szabadságharcok-
ból. Megtanulták főképpen  azt, hogy az 
emberek nem annyit adnak, mint a meny-
nyit tőlük elkunyorálni lehet, hanem 

annyit, mint amennyit tőlük elvenni lehet. 
A tőke jobbágyai, a modern feudál  rend-
szer eme kihasztnáltjai, már észre tértek. 
Észre téritette őket egy láthatatlan valami, 
aminek azonban ott a nyoma mindenütt, 
ahol csak ember veti meg a lábát. Ez a 
láthatatlan nagyhatalom a felvilágosodott-
ság. mely öntudatára ébresztette az em-
beriséget, önérzetet és önbizalmat adott 
neki s ennek segítségével mernek sikra 
s.'állani a munkások. Külső ellenséggel, 
a zsarnokokkal és belsővel, az előítéle-
tekkel. Amióta a zsarnokságot az alkot-
mányos élet váltotta fel,  azóta minden 
néprétegben észre lehet venni olyan tö-
rekvéseket, amelyek célja az egyéni sza-
badság. Ezt az egyéni szabadságot óhajt-
ják minden nemzet munkásai és ki tudja, 
milyen megrázkódtatásokba kerülne, ha 
ezt nem az evolúció utján, hanem a gyors 
elhatározás által sugalt szándékkal akar-
nák keresztülvinni. De ők bíznak ügyük 
diadalában, mely a meggyőződés ereje 
által és kitartással el fog  terjedni széles 
e világon. 

Ki tudja, hogy ez a nemzedék eléri-e 
majd azt, hogy tapasztalhatja a szociál-
demokrata eszméknek érvényesülését a 
maguk nagy egészében. Egy későbbi bol-
dogabb nemzedék lesz az, amely talán 
kicsinylő gúnnyal fog  visszatekinteni nap-
jainkra, amikor május elsejét csak a nép-
nek egy rajongó töredéke ünnepelte. 

A munkások ünnepe mindnyájunk ün-
nepe. Aki velük érez, az a legmagasabb 
eszme iránt tanusit fogékonyságot. 

Azért mi is üdvözöljük ezt az ünne-
pet s kívánjuk, hogy nyomában mielőbb 
felvirágozzék  az az általános, igazi sza-
badság, mely után minden jó érzésű em-
ber áhítozik. 

„Üzemköltség' 
A MAV. let. igazgatósága szíves Ügyeimébe ajánlva. 

(P.)  A közigazgatási bizottság ápri-
lis 15 éu tartott Ülésén Gyalókay Sán-
dor főispán  információi  alapján bejelen-
tette, hogy a madéfalvi  elágazó állo-
másnak és fűtőházaknak  Csikszerdára 
való áthelyezése inig abban az esetbeu 
sem lenne teljesíthető, ha a vármegye 
vagy város az áthelyezés költségeit fe-
dezné, mert az áthelyezés évi 36 ezer 
korona üzemi költségtöbbletet okozna, 
melynek  költsége  indokolatlan  lenne. 

Közvetlen kocsit azért nem lehet 
Csíkszeredáig járatni, uiert ott nincs 
fűtőház  ! 

Horribile  dictu  ! Hogy lehet a máv. 
tek. igazgatóságának ilyen hivatalos 
véleméuyt kiadni V ! Nem lehet kocsit 
járatni a közönség siró követelésére 
sem, mert nincs futóház,  — fűtőházat 
nem lehet áthelyezni, mert indokolat-
lan. Uraim ez határozott rossz indulat 
Vagy a logikájuk aántult meg — vagy 
nem gondolják meg, hogy mit irnak. 
Indoko'juk — igenis gyakran indokol-
tuk, hogy a madéfalvi  aatlakozó  ál-
lomást át kell  helyezni a fűtőházzal 
együtt  Csíkszeredára,  mert: 

1. Madéfalva  állomás ma sem ját-
szik Csikvármegye közgazdasági éle-
tében olyan szerepet, mely indokolná 
a máv-nak üzleti vagy forgalmi  szem-
pontból való fejlesztését. 

2. 2210 lélekszámával éa a szom-
szédos Csicsó község 1896, összesen 
4100 lélekszámával — híján van 
minden közhivatali üzleti értelmiség-
nek — nem képez semmi néven n9-
vezeudő központot. 

3. Csíkszereda város 4300 lélek-
számával meglevő és fejlődő  keres 

kedelmével vármegyei központ. — 
Élénk Üzleti összeköttetést bonyolít 
le és szüksége van a jó közlekedési 
eszközökre, hogy tovább fejlődhessék. 

4., Csíkszereda vasúti állomás ér-
dekszférájához  tartozik környéke — 
Csobotfalva,  Csikcsomortán, Mind-
szent, Pálfalva,  Szentlélek, Taploca, 
Várdotfalva  és Zsögöd községek, ösz-
szesen 7600 lakóst számlál, mely mind 
a Csíkszeredai állomásnak forgalmát 
fokozza. 

6., Csikvármegye gyergyói és fel-
csíki népessége összes hivatalos és 
nagyrészben Üzleti pénzügyeit Csík-
szeredában bonyolítja le. 100.000-eí 
meghaladó lakosság egyenes érdeke, 
hogy ügyeinek intézésében mestersé-
ges, a máv. igazgatósága által előidé-
zett éa istápolt akadályokkal ne ta-
lálkozzék. 

6., Csíkszereda r.-t. vároa szer-
zett jogai, melyek a gyergyói vasút 
megnyitása óta megnyirbáltattak, ép-
ségben tartassanak. 
fizek  az indokaink tek. igazgatóság I 

Ezeket hangsúlyoztuk 5 éven át, szün-
telenül siket fülekre  találván, hogv 
most 36.000 korona ,indokolatlan" ki-
adást vágjanak szemünkbe. Ezért Íro-
gattunk évenként négy kérvényt, eiért 
állítottunk mi magunk is menetrendet 
össze. 

LásBuk azonban az igazgatóság ér-
veit. Hogy az állomás amúgy is szük-
séges bővítését Csíkszeredán kell meg-
csinálni, azt nem tudja az igazgatóság 
indokolni ? — Szedje be Csíkszereda 
állomás forgalmi  kimututását I Érde-
mes-e ezért építeni ? Hasonlítsa össze 
a madétalviéval. '/i.-ét sem tesii ki az. 
Személy forgalma  meg t°/w-e sincs a 

A „CSÍKI LAPOK" TARCÁJA. 
Szerelem. 

Oh hát te se vagv ÍÍBzta  ideál!.... 
Vérrel  befertőzött  neved 
Oh balga már, ki  érted  lelkesül 
Bálványt imád,  ki  megszeret. 

Tolvajként  huzódol  rejtekedben 
Mosolygó  arcod  csalfaság 
Utadra  bár, ba rózsát hintenek 
Csak  vádat  hintek  én reád. 

Kalandos  vágyra nem kisérlek  el 
Amerre árnyék  imbolyog 
Menj  1 Kiütlek  én az éjszakába 
Szivembe nincsen hajlékod. 

Csak  volt  ! Valaba  egyszer régen. 
Akác virágok  tavaszán 
Amint szivárvány fönn  az ég ivén 
Mint  bujdosó  kicsiny madár. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

Régi Mária-szobrok Csiktaegyében.*) 
— Irts: Dr. Gyárfás  Tihamér. — 

A XV. század végén és a XVI. század ele-
jén a képfaragás  hazánkban is virágzáskorit 
j-lie. midőn az a szárnyas oltárokkal kapcso-
latban oly oagy keresletnek örvendett, mely-
ről a máig is elég szép szánban fönnmaradt 
emlékek csak halvány fogalmat  nyújtanak. 
Meri ha elgondoljuk, hogy Felsó-Magyaror-
szagon es Érdék ben száznál jóval több szár-
nyas oltár msradi fönn  (sokszor igen félreeső 
kis község l-e- ; s hogy ilyen oltár volt jófor-
mán minden uniplomban s némelyikben több 
' , ' s ,M0-gondoljuk, hogy ezen szárnyas 
™ :cS"3«yobb része a fent  jelzett időben 
közüli .csak akkor tudjuk igazán elképzelni, 
hogy mily lázas tevékenység folyt  nálunk e 

') fiéulet  azentoak „Batthyáwom" c. kOnyvíbil. 

téren, hogy nem egy-két, hanem száz és száz 
képírónak (pictor, Moler) száz és száz képfa-
ragónak (Bildschmitzer, sculptor) is bőven ki-
jutott a munkából. És ez így tartott mindad-
dig, míg a protestantizmus elterjedése és a 
belső harcok végét nem vetették e nagyarányú 
munkásságnak. 

És éppen ezen óriási. tevékenység, a kép-
író és képfaragó  mestereknek ezen szűkség-
szerűleg nagy száma alapján következtetjük, 
hogy ezen oltárok legnagyobb része itthon 
készült és hogy azoknak mesterei — számba 
véve a bel- és külföldi  legények folytonos  és 
természetszerű hullámzását — hutai képfara-
gók  voltak, kik eleinte különösen a német és 
lengyelországi nagy műhelyekben kitanulván, 
itthon hasonló műhelyeket alapítottak, melyek 
aztán ismét másoknak lettek szülői. így bát-
ran lOltehetjűk, hogy nemcsak Bártfán,  Kas-
sán, hanem Erdélyben is, még pedig Brassó-
és Szeben virágzó oltárépltő műhelyek voltak, 
amelyek aztán az egész vidék szükségleteit 
kielégítették. Igaz, hogy névleg nem sok ha-
zai képfaragót  ismerünk, az oltárok, szobrok 
pedig ritkán vannak jelezve, de a levéltári 
kutatásoktól még igen sokat várhatunk e 
részben. 

A Székelyföldön  is maradt fenn  néhány 
szárnyas oltár és faragott  szobor, ezek közül 
három érdekes Mária szobrot fogunk  az aláb-
biakban ismertetni. 

1. A csikíomlyói  sióbor. Talán valamennyi 
hazai Mária szobraink közül a legismertebb 
ez. Szólnak róla Kunics Ferenc, GyOrffi  Pál, 
Patrik János és legújabban Tima Dénes1), de 
inkább ugy ismertetik azt, mint a nép tiszte-
letének régi tárgyát. És hasonlóképpen, amit 
Losteiner és utána Péterfy  annak eredetéről 
mondanak*), az a történelmi kritika ítélőszéke 
előtt meg nem állhat, mert hogy e szobor 
a Krisztus utánni 3. századból eredne, vagy 

•) „A cslksonilyél Segíti Mária" Kolozsvár 1907. 
b. mOrélm P. Tima felsorolja  s régi Írókat is. 

>) Losteiner kéziratos müve a salkaomlyai könyv-
tárban 103. p. 

hogy az Bizáncból került volna Somlyóra és 
más hasonló vélemények minden alapot nél-
külöznek. Elég a szobrot csak egyszer meg-
nézni, hogy lássuk, miszerint az a XV. szá-
zadnál régibb nem lehel. 

A somlyói régi templom és kolostor a XV. 
század közepén épült a Sarlós Boldog Asz-
szony tiszteletére. Losteiner szerint a főoltá-
ron Krisztus volt ábrázolva a feszületen  s a 
kereszt alatt Mária es Szent János szobrai 
állottak. Ez sem valószínű, mert ha a tem-
plom Mária tiszteletére volt felszentelve,  akkor 
a főoltáron  nem a feszület  volt felállítva,  ha-
nem a Mária-oltár volt; különben is a góti-
kus templomban, amilyen a régi somlyai 
templom is volt, a diadalívre volt alkalmazva 
az u. n. kálvária, a kereszt (övébe pedig ilyen 
Mária szobrot, milyen a somlyai, sohasem al-
kalmaztak a képfaragók.  Történeti adatok hi-
ányában tehát azt kell mondanunk, hogy e 
szobor és formája  után itelve a XVI. század 
elején készült. 

Hársfából  faragták  s emberfölötti  nagyság-
ban (2.27 m.j ábrázolja a Boldogságos Szüzet 
karján a gyermek Jézussal. Lába alatta föld, 
azon a holdsarlója, melynek középső része 
emberfőt  ábrázol. így látjuk azt pld. a nün-
bergi vaskoronás Madonna szobornál is, mely 
Veit Stoss munkája)1, s lehet hogy az eretnek 
Nestoriust akarja feltüntetni.  Máriát hosszú, 
testhezálló ruha takarja melyei derékon öv 
szorít le, effölé  t>ő redőkbe szedett palást bo-
rul jobbjában a királyi pálcát, baljában pedig 
a mezítelen kis Jézust tartja. Arca mosolygós, 
kibontott hajfürtjei  vállait egészen eltakarják. 
A kisded Jézus egyik kezét áldólag emeli fel, 
a másikban rózsát tart, fejét  ugy mint any-
jáét is korona ékesíti. A szobor jelenleg fe-
hérre van festve,  régente azonban arany és 
bibor színben pompázott, amint azt a tem-
plomban lévő és a szobrot ábrázoló régi kép 
mulatja. E szobrok különben régente mindig 
festve  volt, s csak később terjedt el az a 
rossz szokáls, hogy a !:is Jé., ist s néha még 

a Madonna szobrát is mindenféle  tarka ruhák-
kal halmozták el, ami teljesei] fölösleges  és 
ízléstelen is. 

A szobor azon jellemző tulajdonságai, me-
lyek a meghatározásnál is szerepet játszanak, 
a következők : kerek mosolygós arc, lebontott 
és hullámos haj, hosszú kézujjak, a felső  ru-
hának bő redői, melyeket a balkar szőrit le, 
a kisded testartása stb. Feltűnő nagy a ro-
konság a csiksomlyói Madonna és a lőcsei fő-
oltár Mária szobra között, amelyet 1508-ban 
Pál mester készített1), a kisded Jézus alakja 
pedig mintha csak testvére lenne a szászse-
besi, Veit Stossnak tulajdonított oltáron lé-
vőnek®). 

Véleményünk szerint tehát a csiksomlyói 
szobor XV. század végén, illetőleg a XVI. 
század elején készült, hazai mester műve, ki 
a német nagy mesterek műveit tanulmányozta, 
s maga is Veit Stoss magyar iskolájának tagja 
volt. A szobor egykor számyasoltár közepén 
állott 

2. A csiíaeentmártoni  Madonna.  Ez is va-
lamikor egy oltár kiegészítő részét képezte, 
ma a bejárattal szemben, magasan egy falba 
vájt fűikében  áll, azért a fényképi  fölvétel  is 
nagy nehézségekbe ütközött. 

A fából  faragott  szobor ember nagyságú. 
Mária itt is a földet  ábrázoló félgömbön  áll, 
melyet a kigyó teste fon  körűi. Bő palástba 
van burkolva, melynek dus redőit jobb karja 
alá szorítja, alsó ruhája csak a mellén látszik, 
mezítelen nyaka kissé magas, gömbölyű arca 
mosolygós, kibontott haja hátán omlik végig. 
A mezítelen kis Jézust jobb karjával tartja, 
baljában pedig egy almát nyújt a gyermek 
felé.  A kisded is mosolyog, jobb kezével mintha 
áldást adna, baljával pedig az alma után nyúl. 
Nagy nyitott szemével, úgy mint anyja is föl-
felé  tekint, fürtös  fejét  korona takarja. 

Mint a szobor stílusára jellemző tulajdon-
ságokat kiemeljük: a mosolygó arcot, az erő-

•) Bode; Gewhlchte der deatscher PJuttk. 126. L 
') As Iparmflvésset  kDnyve II. 346. L Dann 1.1 

114. I. 
•) Both Viktor L m. IX. tábla. 
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Csiksieredainak. Bz nem indok tek. 
igazgatóság! 

És miből jönne a 36.000 korona 
üzemköltség? A Székelykocsárd—Sep-
siszentgyörgyi vonal minden vonata át-
megy Csíkszeredán. — Többlet lenne 
csupán a Gyimes-Madéfalvi  2 napi pár 
vonat 9 km. többlet utja. Bit tek. igaz-
gatóság rosszul értelmezik. Tessék Ma-
détalván az átmenő kocsikat a fővo-
nalhoz csatolni és minden költségesebb 

beviszik a mozdony-színbe, lokomoti 
vot kötnek eléje, bogy fűtsék  5> Ott is 
osak a szabad ég alatt Ali. Mosolyogni 
lehet ezen az okoskodáson. És boszan-
kodni. Ob nem helyi jelenség ez, országos 
a panasz a máv. igazgatósága ellen. — 
Tárgyi érvekkel tekintélyes lapok mu 
tatták rá as elhibázott ténykedések egész 
sorozatára — és a máv. hallgat a nap 
ról-napra megujuló reklamaciók özöné-
ben. A magyar mérnők és építész egy 

b e r e n desésné lk ü I ^ k s z e r e d á r a t o v á b - let is foglalkozott  a bajokkal. J . épen 
bitani. Az sem volna olyan nagy baj, ott f «e t meg a máv. egy.k üzle e-
ha az egész vonat befut  Szerídára. — 
Ez lenne az első  36.000 korona  indo-
kolatlan  kiadás,  a mit a máv. igaz 
gat óság a saját hibájából okoz.  Hál 
most nem abnormális dolog a 8005 sz. 
vonat befut  este Szeredába, mert ezt be 
látják, hogy meg kell tenni — és üre-
sen visszamegy Madéfalvára,  mert 
nincs fűtőház  Szeredában.  ÉJ ugyan-
csak regge. Madéfalváról  indul üresen 
tovább Szereda-felé  u vonat (3003 sz.) 
Tehát nem egyszer, de kétszer teszi 
meg az utat üresen. Tudja ezt a máv. 
indokolni ? Igen, mert nincs fűtőház 
Szeredában ! Épen ezért  kell idehozni! 

Vagy tudja indokolni másképen az 
igazgatóság, hogy miért megy föl  a 
sepsiszentgyörgyi 8015 sz. vonat megint 
csak üresen este 10 órakor Madéfal-
vára — bogy megháljon és reggel, le 
jöjjön Szeredába, bogy onnan induljon 
5 ó. lO'-kor, mint 8005 sz- vonat. — 
Ezt mivel indokolja a tek. igazgatóság ? 
Hogy kopjanak a garnitúrák, hogy űzes-
sék a lokomotív vezetót, hogy éjjeli 
szolgálatot csináljanak ott is ahol nem 
kell, hogy az amúgy is rideg éghajlati 
viszonyok mellett kíméljék az embere-
ket ? Ezzel indokolja tek. igazgatóság? 
Hisz ebból egy krajcár haszna sincs a 
máv.-nak, ellenben van óriási kára és 
kiadása. Még az áthelyezés után hasz-
not is remélhet, mert  ú r e s vonatokat 
nem járatna, naponként  négyet!  — 
Tudja,  hogy ez napi 36 km.; évi 
13.140 klméter  hiában megtett  ut. — 
Számítsa  ki  költségeit  és indokolja 
tek.  igazgatóság! 

És közvetlen kocsit nem lehet já-
ratni, mert nincs fűtőház.  Ezért kérjük 
Urak a fűtőházat,  hogy közvetlen ko-
csival 15 óra alatt mehessünk és jö-
hessünk Budapestre — nem azért, bogy 
városunkat díszítse! Meg aztán hát 
miköze a kocsinak a fűtőházhoz  ? — 
télen befagy.  Hát Madétalván is talán 

zetójének egy cikke, melyben legapró 
lékosabb számításokkal igazolja, hozy 
igen is a máv. helytelenül gazdálkodik 
a rábíz a tt milliárdokkal. 

* 
* • 

Felszólalásaink usţy gondoljuk azon-
ban, hogy nem jutottak még el oda, a 
hová botrányos voltuk miatt el kellett 
volna jutniok Az administració meg-
fojtotta.  Pedig  létérdekünk  azt eljut-
tatni.  Vegyük fel  a deputáció eszmé-
jét , ne kérjük, de követeljük, hogy 
meghallgassanak, 12 000 ember közvet 
len lét- és 100 000 ember sürgős ér 
deke kívánja meg. hogy a madéfalvi 
állomás bővítés Csíkszeredában létesi-
tessék. Mondjuk el az uj kereskedelmi 
miniszternek, a máv. elnökigazgatójának 
és mindenkinek, a kivel találkozunk, 
bogy nem tud  Csikvármegye  s z é k e / / 
lakossága  meggazdagodni  — mert fon-
tos gazdasági  érdekeinek  védelmében 
süket  fülekre  talál;  mert hiányzik  a 
máv. igazgatóságában  a jó indulat, 
hogy magyar állam keleti  bástyáját 
megerősítse;  népe elvándorol  és helvét 
átengedi  a kevesebb igényű,  de  szívó-
sabb oláhságnek.  Papíron  kimutatott 
36.000 korona  (névleges)  ,indokolat-
lan"  kiadás  miatt fejlődjék  vissza ez 
az elhanyagolt  megye, mely 20 évvel 
később  kapott  vasúi vonalat.  És e 
vonalat se tudja  a helytelen  menet 
rend  csinálás miatt ugy használni, a 
mint akarná.  Mert  arra valók  vagyunk, 
hogy kenyeret  adjunk  a máv.-nak, 
hogy névleges bevételeit  fokozzuk.  — 
Mert arra valók az államadóságot tör-
lesztő adó fillérek,  hogy az üzletvezető 
urak salon-kocsijának kőtségeit fedez-
zék, nem pedig azért, hogy a lakosság 
ezreinek anyagi érvényesülését előse-
gítsék — nem, hanem, bogy represen-
táljunk és összetett kezekkel néztük, 
hogyan fut  ki lábunk alól a föld.  Ez is 
csak Magyarországon lehetséges. 

sen előre álló gömbölyű állat, a tágranyílt 
szemeket, Máriának hosszúkás ujjait és a ruha 
rendezetének elrendezését. Különös e szobron, 
hogy Mária jobb karján tartja a kisdedet, ha-
bár erre is találunk példát, igy látjuk azt pld. 
a bogácsi (Bogeschdorf  KiskOküllö m.) oltá-
ron1). Az almát már igen gyakran találjuk ugy 
hazai, mint külföldi  e nemű emlékeken, még 
pedig legtöbbnyire a kis Jézus kezében vesz-
szUk azt észre. 

A szobor talapzatán felirat  van: Anno Dcmi 
1525, tehát itl kétség sem sem foroghat  fönn 
aziránt, hogy az mikor készOlt; az Umak 
1525. esztendejében. Szintén hazai munkának 
lartom, mely ez elkallódott szárnyas oltárból 
meg szerencsésen fönnmaradt.  Többször át 
van festve,  ugy hogy eredeti szincit most 
meghatározni nem lehet. 

3. .1 rsikmenaatí/i  Mária-sinhor.  Azon té-
tel igazságát, hogy a XV. és XVI. században 
jóformán  minden templomban volt szárnyas-
oltár, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
a kulturális középpontokból távollevő csíki 
lalvakban is megtalálhatjuk azokat, ahol sze-
rencsés körülmények folytán  a templomoknak 
legalább szentélyei elkerülték az átépítést s 
igy az ott lévő oltárok is megmaradtak. Kü-
lönösen érdekes e szárnyas oltárok közül a 
csikszentléleki, mely 1510-ból való és a mc-
nasági, mely korra nézve a legkésőbbi datált 
szárnyas oltárunk, mert a felirás  szerint 
1543-ban készOlt. Ez érdekes szép emlékről 
majd máskor szólunk bővebben, most csak a 
menasági Mária-szobrot akarjuk ismertetni. 

A szárnyas oltárok közepén legtöbbnyire 
fdlkeszem  bemélyedést találunk a szobrok 
számára, igy van ez a menasági oltárnál is. 
A háttér igen ízlésesen van arany alapon 
mintázva (damaszkolva). Közepén áll a Ma-
donna fából  faragott  szobra, alul a szokásos 
földgömb  a holdszarvakkal. Mária alakja kö-
zép embemagyságu, aranyos felsőruhája  bő 
redőkbe van szedve, s itt is jobb kaijával 
tartja azokat leszorítva. Különösen jellemző a 
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ruhának hullámos, merész kanyarulatokat al-
kotó redőzete. A Boldogságos Szűz arca 
gömbölyű, lebontott hajának egyik gyűrűs fo-
nadéka a jobb vállon át előre esik. A kis Jé-
zust balfelöl  mindkét kezével tartja. A kisded 
itt is mezítelen, karjait előre nyújtja, egyik 
keze azonban le van törve, mosolygós arca és 
göndör fürtjei  szintén jellemzők. Ugy a kis-
ded, mint Mária fején  korona van, de azon-
kívül még két lebegő angyalt látunk a hát-
térben, akik kezűkben koronát tartnak a Bol-
dogságos Szűz feje  fölé. 

A fűikét  felül  szép renaissance faragvány 
ékesíti, mely különösen jellemző az oltár ké-
szíttetésének idejére nézve, mert a rígibb 
szárnyas oltárokon gótikus, tornyos mennye-
zetet találunk. A fülke  oldal falán  jobbra-balra 
kisebb szobrok állnak, összesen négy, a két 
felső  férfit  (valószínűleg két apostol, de a 
jelvényeik hiányoznak, igy a meghatározás 
sem lehetséges), a két alsó pedig női szente-
ket (talán Margit és Borbála) ábrázol. 

A fülke  alatti párkányon ezen felirat  ol-
vasható: Regina-Cellí-Letare. 1543, aszerint 
tehát az oltár és a szobrok is 1543-ban ké-
szültek. Ez is a hazai képfaragó  alkotása, és 
ha a festményeket  is, melyek az oltár szár-
nyai vannak, ő készítette, akkor azt kell mon-
danunk, hogy sokkal ügyesebb képíró volt, 
mint képfaragó,  mert a festmények  sokkal 
jobbak, mint a szobrok. Az sincs azonban ki-
zárva, sőt valószínűbb, hogy két külön mű-
vész dolgozott ezen az oltáron, annál is in-
kább, mert csak a régibb időkben — a XV. 
.házadban — találkozunk olyan sokoldalúan 
képzett és tanult mesterekkel, kik egyformán 
jól kezelték a vésőt és ecsetet. Kimondhatjuk 
tehát végeredményképpen, hogy a menasági 
szobrot hazai mester készítette ugyan, de már 
abból az időből származik, midőn a szárnyas 
oltárok kora lejárt, éppen azért nem is mond-
ható elsőrangú alkotásnak. A festmények  azon-
ban sokkal jobbak, az egész oltár pedig arTÓI 
is nevezetes, hogy bazai szárnyasoltáraink 
között a legfiatalabb  (1543). 

L A P O K 

A székely vármegyék és a magyar 
görög kathoUkua püspökség. 

A magyar politika sikerét jelenti, Írják a 
lapok, hogy a magyar görög katholikas püs-
pökség felállítása  végre befejezett  tény a a 
mai híradások már arról ia tudnak, hogy mindet 
milyen nehéz helyzetbe hona pl. a balázafalvi 
érseki udvart, melynek e tárgyban tett ellen-
vetései a hercegprímás éa a római szentszék 
előtt mit sem értek. 

Az uj pllspökség felállítása  azonban Ürö-
möt vegyit az örömbe. Nemcsak azért, mert 
annak liturgiái nyelve az ógörög lesz, hanem 
azért ÍR, mert eddig mluden jel szerint annak 
előnyeiből semmi sem jut a román egyház 
nemzetiségi veszedelme által legsúlyosabban 
fenyegetett  pzékely vármegyéknek. 

Tudvalevő ugyaois, hogy a székelyföldi 
görög katolikus egyházak a fogarasi  éa gyula-
fehérvári  érsekség alá tartoznak, a melynek 
területét pedig egészen megbízható értesülé-
sek szerint az uj változás érinteni nem fogja. 
A magyar görög-katholikus püspökség erdélyi 
plébániát egyelőre a szamosulvári püspökség 
területéről fogják  kihasítani s fájdalommal  kell 
látnunk és mondanunk, hogy ezen a ponton 
a balázsfalvi  ellenakció, a papságtól fogadal-
mak és esküdözések kícsalása mégis csak ered-
ménnyel jár t Vagyis: egyelőre itt a Székely-
földön  maradnak a régi állapotok, melyek sze-
rint tovább folyhatik  majd a templom árnyé-
kában az eloláhositás veszedelmes folyamata, 
tovább is siránkozhatnak azon, hogy oláhul 
nein tudó. magyar nyelvű hitközségek csak 
oláhul tudó lelkészek vezetése alatt nyomorog-
janak tovább. 

Pesszimisztikus álláspontunkat fenn  kell 
tartanunk mindaddig, míg a magyar-görög kat-
holikus püspökség felállításának  előkészületei 
belül maradnak a szamosujvári egyházmegye 
területén. 

a balázafalvi  szentszék és az alája tarto-
zók meglepően ideges nyugtalansága, melylyel 
a magyar püspökség felállítását  fogadták,  — 
nagyon kevés biztosíték arra. hogy most. a 
döntő alkalom elérkezése idején a székely fal-
vak magyar görög-katholikusai kiszabadulhat-
nak a nemzetiségi polip karjaiból. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Klnevexé*.  A király Kuncz Elek ko-

lozsvári tankerületi főigazgatót  az V. fizetési 
osztályba nevezte ki. 

— Épitik a szemináriumit A Csíki 
Lapok által állandóan felszínen  tartott, 
mondhatni égető kérdés nyer most vég-
leges megoldást. Örömmel közöljük, hogy 
az erdélyi róm. kath. státus 320000 ko-
rona költségelőirányzattal kiadta Wu-
sinszky brassói építőmesternek a szemi-
nárium épitését. Ezáltal teljes befejezést 
mrer az a nagy mű, melyet első sorban 
Csikvármegye törvényhatósága, továbbá 
az állam, az erdélyi róm. kath. státus és 
Csíkszereda város áldozatkészsége a csík-
szeredai főgimnázium  és kettős fineveló-
intézetek létesítésével hoztak. A szemi-
nárium építése megszünteti a jelenlegi 
csonka-gimnáziumot, mely az elmúlt év 
augusztusi közgyűlésén oly nagy vihart 
provokált Csikvárme; /e törvényhatósá-
gának közgyűlési termében. Értesülésünk 
szerint az építkezések még e héten kez-
detüket veszik és az egész mü 1913. évi J 
julius l-re készen lesz. A szeminárium a 
főépület  balszárnyát fogja  képezni és 
ugyanugy épül, mint a jelenlegi interná-
tus, csupán praktikusabb belső változá-
sok eszközöltetnek. A teljesen elkészült 
főgimnázium  legelső lesz az ország ha 
sonló intézetei között. 

— VJ  rendezett  tanácsú város Hosszú 
tárgyalások után Dicsőszentmárton végre ren-
dezett tanácsú várossá alakult át. Polgármes-
terré vármegyénk szülöttét, Kedves József  vm. 
aljegyzőt választották meg. 

— TOrvényhntónági  küxgyülis.  Csik-
vármegye törvényhatósága május 25-ike körűi 
tartja tavaszi rendes közgyűlését, melynek leg-
fontosabb  tárgya a részleges üsztujitás és alis-
páni évi jelentés lesz. 

— A járásbíróság Csikszentmártonon 
marad. A csikszentmártoni járásbíróság-
nak Csíkszentsimonra való áthelyezése le-
vétetett napirendről. Az igazságügytninisz-
ter ugyanis soronkivül elfogadta  Csikszent-
márton község képviselőtestületének azt 
a határozatát, mely szerint a járásbíróság 
jelenlegi épületének kijavítását a kilátásba 
helyezett 600 korona többletbér ellené-
ben elvállalta. Az igazságügyminiszter le-
irata a tegnapelőtt érkezett le a csíksze-
redai kir. törvényszék elnökéhez s ezzel 
jó időre a székhely áthelyezésének kér-
dése elintézést nyert. A miniszter gyors 
elhatározását Csikszentmártonon éraietfl 
örömmel fogadtik. 

18. aám. 

— Tiszti orvosi vizsga. A kolozsvári tu-
domány-egyetemen most folytak  le a tiszti or-
vosi vizsgák. Értesülésünk szerint dr. Elthes 
Béla csíkszeredai járásorvos szép sikerrel tette 
le a vizsgát 

— Műsoros tánc-estély. A helybeli pol-
gári leányiskola igazgatósága folyó  hó 4-én, 
szombaton, tánccal egybekötött műsoros es-
télyt rendez, az iskola kertjében létesítendő 
tenniszpálya költségeinek fedezésére.  Az estély 
védnökei között ott látjuk városunk uri asszo-
nyait nagy számmal, mely körülmény egymaga 
garantálja az est teljes sikerét. Az estélyre fel 
hívjuk közönségünk figyelmét.  Jegyek előre 
válthatók Vákár L. könyvkereskedésében. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügy i 
miniszter az udvarhelyvármegyeí királyi tan-
felügyelőséghez,  dr. Császár Károly államtudort 
ideiglenes minőségben fizelésnélkűli  kir. tan-
felügyelőség!  tollnoknak nevezte ki. 

— Uj egyetemi tanár. A király dr. Helle 
Károly kassai jogakadémiai tanárt a kolozsvári 
tudományegyetem kereskedelmi és váltójogi 
tanszékére nyilvános rendes tanárrá nevezte ki. 

— A polgármesterek és városi főmér-
nökök vasúti szabadjegyei. A magyar városok 
ezidei kongresszusa elé indítványt terjesztettek, 
hogy a kereskedelemügyi miniszter kéressék 
fel  a polgármesterek és városi főmérnökök  ré-
szére szóló vasúti szabadjegy engedélyezése 
iránt Amint most értesülünk, Beöthy László 
kereskedelemügyi miniszter méltányolva a ké-
relemben kifejtett  okokat, annak teljesítését ki-
látásba helyezte. 

— A marosvásárhelyi ügyvédi vizsgák 
eredménye. A marosvásárhelyi ügyvédi vizs-
gák 1912. évi első évnegyedének statisztikája 
a kővetkező: Ügyvédi vizsgára állott 61 jelölt. 
Hat hóra bukott 7 jelölt. 12 hóra bukott 6 je-
lölt. A bukás számaránya 22 százalék. 

— Uj okmánybélyegek. A magyar királyi 
pénzügyminisztérium elhatározta, hogy 1913. 
január elsejétől fogva  uj okmánybélyegeket hoz 
forgalomba.  A pénzügyi kormány művészi ki-
vitelű bélyegeket kiván nyomatni és ezek ter-
vezésére művészi pályázat kiírását határozta 
el. A minisztérium a pályázat rendezésére az 
Országos Magyar Iparművészeti Társulatot kérte 
fel,  melynek pályadíjak kitűzésére 4800 koro-
nát bocsátott rendelkezésére. 

— Gróf  Haj lá th Gusztáv pilapök beteg-
ségéről a következőket ilják lapunknak : Mai-
láth gróf  püspök betegsége tíz aggodalmas n:i|< 
után jobbra fordult,  amit a Budapestről a be 
tegbez meghívott Dr Puijesz Zsigmond pro-
feszor  is örömmel megállapított A makacs 
légcsőhurutboz ugyanis, mely már azUnófélben 
volt, a nagycsütörtöki hosszas szertartás kö-
vetkeztében inellhártyalob (pleuri ti-) járult, a 
melyet a jobb tüdőn mutatkozó brimehiUR telt 
még súlyosabbá, erős köhögési ingert, maga-
sabb hőfokot,  álmatlanságot és erőtlenséget 
váltván ki. A hidrobáthiának alkalmazása én 
a relatív nyugalom végre megszüntették a bai 
akut jellegét most már lassan viazatér a reu-
des ájlapot étvágy, álom, erő éa kedély tekin-
tetében. A gyógyulás azonban csak akkor lesz 
teljes ha ugy, mint 1906-ban, több heti kura 
után a mell hártya jobboldali izzadmánya tel-
jesen felszívódott,  s a tüdő visszanyerte előbbi 
épségét éa munkaképességét Ebhez idő és nyu-
galom kell. Éppen ezért a püspök orvosainak 
tanácsára már elutazott rokonaihoz, a falu  csön-
des magányába. Távozása előtt rábízta az egy-
házmegye kormányzatát a püspöki szentszék 
támogatása mellett Zoinora Dániel püspök-
helyettesre és Tamási Áron prelátus irod aigaz-
gatóra; a tanügyi kormányzatot Kovács Lajos 
prelátus fötanfelűgyelö  és Dr. Kóródy Péter 
kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő  együttesen 
látják el. 

— Caak Mauthoer föle  magvaka t vá-
sárolnak helyesen gondolkodó, számító gazel ' k 
éa kertészek még akkor is, ha máBok olcsób-
bak volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy 
ez csakis a magvak rovására és a vevők ká-
rára IchetségeB. 

— Vizsgálatok sorrendje a csiksomlyói 
tanító-képzőben 1911—12. tanévben. Május 
20., 21. a IV. évfolyam  rendes és magánt, 
osztályvizsg., hittanból, neveléstort., magyar 
irod., alkotmánytanbóL Május 22. (d. e. 8—12. 
d. u. 2—6) rendes és magánt. írásbeli osz-
tályképesilő vizsg. a németből és mennyisén 
tanból. Május 23., 24. gyak. vizsgálat, rrji, 
szépírás, ének, zene, slőjd, kézimunka, Ijrna 
IV. Május 29., 30., 31. a IV. évf.  rend c> 
magánt, szóbeli osztályképesitője; n^met, 
mennyiség, természettan, egészségtan, gazda-
sántanból. Junius 3 án írásbeli befejező  kép. 
vizsg. 8—12. a nev. és magyarból. Junius 21., 
22., 24. szóbeli befejező  képesild és kántori 
vizsgálat. Junius 25-én a gyak. isk. vizsgálata. 
Junius 14., 15. az I. évf.  rendes és magánt, 
írásbeli és szóbeli osztályvizsg. Junius 17., 
18. osztályképesitö a II. évf.  rendes és ma-
gánt történelem és földrajzból.  Ezután a ren-
des tanulók osztályvizsg. Utána a magánt, 
osztályvizsgálata az előbbi két tárgy kivéte-
lével minden tantárgyból. Junius 19., 20-án a 
ÜL éves rend. és magánt osztályképesitője a 
természetrajz- és vegytanból. Ezután a ren-
des tanulók osztályvizsgálata minden tantárgy-
ból a 2 előbbi. tantárgy kivételével. Csik-
somlyó, 1912. április 22-én. Karácsony József 
igazgató, 
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— Városi takarékpénztár. Mint értesü-
lOnk, mozgalom indult meg Gyergyószentmik-
lóson egy városi takarékpénztár létesítése ér-
dekében. A virosi takarékpénztár felállítását 
az őszre tervezik s hir szerint mir a vezető-
ség tagjai is ki vannak szemelve. Az alaptő-
két egy millió koronára tervezik, melyből 500 
ezer koronát magánosok jegyeznek. 

— Egyetlen mflvész  est Valamint a jó 
bornak nem kell cégér, ugy Pintér Imre a buda-
pesti népszínház elsőrangú tagjának május hó 12-re 
hinletett egyetlen müvéazeatélye sem szorul a azo-
kottnál nagyobb reklámra, tekintve azt az igazén 
meleg hangnlatot éa elismerést, mely ugy a sajtó, 
mint a közönség részéről a tavalyi mUvész estén 
megnyilatkozott. Parlagi éa Pintér azzal akarják 
meghálálni azt a tüntető érdeklődést, mely tavalyi 
estélyiket kisérte, hogy ez idén még hatványozot-
tabb ambícióval éa jókedvvel, még jobb éa mu-
lattatóbb műsorral ismétlik meg egyetlen előadá-
sukat. Canpa njdonaág ugy az énekekben, mint a 
prózai dolgokban, színpadi apróságokban, melyek 
Szemere Gyula szalon komikusban találnak hiva-
tott segitö táram, aki egyúttal a konferanszié 
tisztjét is betölti, míg a zongora kiséret kényes 
feladatán  Kereszt .Jenő oki. zenetanár vállalkozott 
A mfivészest  réazletea programmját napi színlapok 
és falragaszok  közlik. 

— Részleges tisztújítás Oyergyószent-
mlklóson. Gyergyószenlmiklós város képvi-
selőtestülete folyó  hó 25-én tartotta meg köz-
gyűlését s ezen a közgyűlésen töltötte be 
azon állásokat, melyek lemondás folytán  flre-
sedtek meg. Az ellenőri állásra Madaras Ba-
lázs volt adótiszt, az adótiszti állásra Kari 
Károly nyug. csendőrőrmesler, a műszaki Ír-
noki állásra Török Kálmán telekkönyvi vizs-
gás járásbíróság! díjnok, a határfelQgyelőí  ál-
lásra ifj.  Szász István választattak meg. A köz-
gyűlésen, Fejér Sándor alispánt Szász Lajos 
vármegyei főjegyző  helyettesítette. 

— As allamvaantak nj szemelydij-
aaabása. A julius elsején életbe lépő uj máv. 
személydijaznbást, mint azt annak idején meg-
írtuk, nem többé zóna-rendszer, hanem kilómet-
rikus, egyaégtétel alapján állították össze és 
léptetik életbe. Megszűnik tehát a zónajegy és 
e helyett a kilométertávolság szerint flzetjUk 
meg az utazást. A legolcsóbb jegy az 1—5 
kilométer távolságban személy- és vegyes vo-
natokon 1. o. liO fii.,  II. o. 30 Hl., III. o. 20 
fii.  A gyorsvonaton a legkisebb egységár az 
1—30 kilométer között az I. o. 3.0'J kor, II. 
0. 2 40 kor., UI. o. I 50 kor. Barassótól—Bu-
dapestig vagy vissza gyorsvonaton: I. o 43.30 
kor., II o. 27.90 kor, 111. o. 20.30 kor., sze-
mélyvonaton: I. o. 30.30 kor., II. o. 2030 kor., 
111. o. 12.70 kor. A legdrágább jegy 1400 ki-
lométer tevolságra gyorsvonaton I o. 85 kor., 
II. o. 55 kor.. III o. 40 kor., személyvonaton 
1. o. 60 kor., II o. 40 kor., III. o. 25 korona. 

— Faiskolakezelő tanítók részére ez 
évben is kiírta a Magyar Küldhitel Intézet jn-
talmazási pályázati hirdetményét. Jutalmazásra 
rendelkezésre áll: 1 drb. 600 koronás, 2 darab 
400 kor. és 18 darab 200 koronás díj oly ta-
nítók részére, kik faiskola  kezelésen kívül a 
gyümölcsfa  tenyésztés terén szembetűnő sikert 
képesek felmutatni.  A kérvények ez évi május 
bó 15-ig adandók be az illetékes kir. tnul'el-
ügyelóseg utjáu 

— Az önblráskodó székely. Országos vá-
sár volt Kolozsvárt. Egy székely atyafi  nagy 
nyugodtan áldogál egy sátor alatt, hát egy-
szerre csak egy oláh suhanc kilopja zsebéből 
a pénzes tárcáját. A székely se szól, se lát. 
csak öklével elkezdi kalapálni a zsebtolvaj 
fejét,  ugy, hogy a szegény oláh gyereket a 
mentőknek kellett életre kelteni. A székelyt ter-
mészetesen előállítják. Szótlanul ballag be a 
rendörseghez, ahol hatalmas prédikációt tarta-
nak neki arról, hogy senki sem lehet a maga 
bírája. 

— Miért bántotta azt a iiut? — kérdezte 
szigorú szemrehányással a rendőrtisztviselő a 
székelyt, hogy már ő is halljon szót tőle. 

Atyánkfia  nagyot nyel s a mellét kidüleszt-
vén, imigyen szól szelíden és nyugodtan, nyújt-
ván a szavak végét: 

— MegOtögetém, mert lopogatott. 
— Összeégett a mezőn. Tompos Károly 

csikszentgyörgyi lakód Ida nevfi  11 éves kis leánya 
egy hasonló korú tin gyermekkel juhokat őrzött 
a mezőn. Tüzet gyújtottak, s annak lángja mel-
lett szalonnát sütöttek. Ezen közben a Tompos 
Ida ruhája tüzet fogott,  a mit csak későn vettek 
észre, mert a mikor észrevették, s az alsó ruhát, 
•hói az égés kezdődött, eloltani igyekeztek, a láng 
egyszerre csak a mellnél is kicsapott, B rövid idő 
alatt a szerencsétlent annyira összeégette, hogy 
röviddel azután sebeibe belehalt 

— Léghajók, repülőgépek Erdélyben. 
Az őssi nagygyakorlatokon, melyek szeptember 
hónapban Kolozsvár környékén fognak  lefolyni, 
mint érteeülllnk, nagy mértékben fogják  alkal-
mazni felderítő  szolgálatra az aeroplánokat és 
léghajókat. Minthogy a nagygyakorlatok szín-
helye valamely közeli hegyes vidék lesz, bő 
alkalom fog  kínálkozni a repülőgépek és lég-
hajók használható tanulmányozására. A gyakor-
laton a nagyszebeni 12-ik hadtest is részt vesz. 
Ez a kombinált hadtest legnagyobbrészt a bu-
dapesti 4. hndtest csapataiból fogják  Ssszeál-
litaoi. A hadtest parancsnoka Tersztyánszky 
Károly altábornagy lesz. 

— Értesítés. A közelgő népiskolai évzáró-
vizsgák alkalmából tisztelettel értessük a főtisz-
telendő lelkészkedő papságot éa tek. tanítói kart, 
hogy a Baka János k.-tauitó által azerkeaztett, 
kiadásunkban megjelent s főpáaztori  jóváhagyással 
ia ellátott ima éa énekkönyvek, melyek ugy az 
elemi — mint az iamétlőiakolai tanulók jutalma-
zására, vizsgái ajándékul eddig ia nagyon célsze-
rűnek bizonyultak, míg a készlet tart, lapunk ki-
adóhivatalában kaphatók. És pépig: a) „őrangyal" 
ima- és énekkönyv, különöBen a ker. kath. ifjnság 
használatára. Szerk. Baka János, k.-tanitó. 5-dik 
kiadás. Ára: 1 koiona. b) „Ártatlanokőrangyala* 
imádságos- és énekes könyv, ker. kath. gyermekek 
azámára. Szerk. Baka János, k.-tanitó. 2-dik ki-
adás. Ára: 50 fillér.  Nagyobb megrendelésnél ár-
kedvezmény. A Csíki Lapok kiadóhivatala. 

— Előléptetés. Kondorosi János Kornél 
gyergyószentmíklósi máv. osztálymérnök a 
VIII. fizetési  osztály 1-ső fizetési  fokozatából 
a VII. fizetési  osztály 3-ik fizetési  fokozatába 
lépett elő. 

— A községi közigazgatási tanfolyamok 
átszervezése. A belügyminiszter ai ez évi 
költségvetési törvényben nyert felhatalmazás 
alapján a községi közigazgatási tanfolyamokat 
a jövő évben átszervezi, olyképpen, hogy az 
országban ez idő szerint működő nyolc tan-
folyamot  négyre vonja össze és minden egyes 
tanfolyamot  internátussal lát el. Egy-egy tan-
olyamnak száz-száz hallgatója lesz. Ez intéz-
kedéssel kapcsolatos a marosvásárhelyi jegyző-
tanfolyam  beszüntetése, mely a Székelyföld  s 
így Csikvármegye érdekeit is érzékenyen sérti. 
Az intézkedés visszavonása iránt Csikvármegye 
törvényhatósága márciusi közgyűlésében — 
amint ismeretes — felirattal  élt, bár ered-
ményre nem sok kilátás van, lévén általános 
szervezeti változásokról szó. 

— Országos jegyző kongresszus. A köz-
ségi-, kör- és segédjegyzók már évek óla pa-
naszkodnak állandóan érkölcsi és anyagi hely-
zetűk tarthatatlanságáról és emlékiratokban, 
felterjesztésekben  kérelmezték a kormánytól 
ennek a tűrhetetlen helyzetnek a gyökeres or-
voslását. Eltekintve ugyanis attól, hogy ez a 
tisztviselői kar még mindig a legteljesebb bi-
zonytalanságban van a mai községi törvény 
határozatlansága miatl, másrészt a fegyelmi 
jog gyakorlása szempontjából teljesen ki van 
szolgáltatva a feljebbvalói  jó vagy rossz aka-
ratának és anyagilag a legtöbb helyen olyan 
lehetetlen helyzetben van, a mely egyáltalában 
nincs arányban azzal a képzettséggel és in-
telligenciával, a melyet tőle a kvalifikácionális 
törvény megkövetel. Ez váltotta ki azután a 
jegyzői karból azt az elkeseredést, a mely 
mult évi közgyűlésükben nyíltan kitört és a 
melynek az lett az eredménye, hogy ulasitot-
ták az elnökséget, hogy tegyenek még egy 
végső kísérletet a belügyi korminynll a hely-
zetnek legalább ideiglenes megoldása iránt 
és ha ez sem járna eredménnyel: intézkedjék 
egy országos jegyzőkongresszus egybehivasa 
iránt. A vezetőség meg is jelent a miniszter-
elnök, mint belügyminiszternél, valamint az 
államtitkároknál, hol azonban a pénzügyi 
helyzetre való hivatkozással igen bizonytalan, 
illetőleg majdnem elutasító választ kapott. — 
Ez a válasz annyira elkeserítette a jegyzői 
kari, hogy most már erélyesen követelték a 
kongresszus egybehivását és azi a választmány 
el is rendelte. Most folynak  a kongresszusra 
a jelentkezések s a jelekből ítélve az igen 
népesnek ígérkezik. A magyar társadalom ér-
deklődéssel és rokonszenvvel fogja  kísérni 
ennek a munkás tisztviselői karnak törekvéseit 
és reméli, hogy a törekvések illetékes helyen 
is felköltik  azt a figyelmet,  a melyre a jegyzői 
kar teljes joggal tarthat számot és a melyre 
több évtizedes komoly egyesületi működésé-
vel is teljesen rászolgált. A kongresszuson vár-
megyénkből is igen sokan résztvesznek. 

— A falusi  községek fejlesztése.  A fal-
vak vezető köreiben élénk visszhangra talált 
á Magyar Gazdaszövetségnek ama mozgalmi, 
mely a városok segítségével egyidejűleg az 
eladósodott é9 elhanyagolt falusi  községek 
ügyének felkarolása  és a falusi  jólét fejlesz-
tésére irányult. Nap-nap után érkeznek be a 
Magyar Qazdaszözétséghez az ország minden 
részéből a falusi  vezetők részéről véleményes 
javaslatok, amelyek az elhanyagolt községi 
élet fellendülésére  céloznak. A Gazdaszövet-
ség ezzel kapcsolatban legutóbbi számában 
azt fejtegeti,  hogy a falu  kultúrájának emelése 
érdekében semmiféle  mozgalom nem mutathat 
fel  oly eredményeket, mint a gazdakörök és 
a szövetkezetek alakítása, amely intézmények-
nek nyomán az anyagi és erkölcsi téren való 
emelkedés a falvakban  szemmel látható. 

— Az Ipartörvény ujabb revíziója. A ke-
reskedelmi minisztériumban az ipartörvény re-
víziójára vonatkozó munkálatokat újból felvet-
ték és annak egy részével már el is készültek, 
nevezetesen az építőiparról és vándoriparról 
szóló részszel. A törvénytervezethez most ké-
szül a beható megokolás. A két törvényjavas-
latot — értesülésünk szerint — május elején 
küldi szét a kereskedelmi minisztérium az ér-
dekelt testületekhez véleményezés végett és 
még ez év végén ankétet hiv össze Beöthy 
László kereskedelmi miniszter a javaslatok tár-
gyalása céljából. 

— Előfizetési  felhívás  — Amerikában. 
Január bó elsejével a lapok hírrovatának élén 
pontosan megjelenik az udvarias figyelmezte-

tés, hogy az esztendő - lejárt ş az előfizetők 
újítsák meg az előfizetésüket.  Egy amerikai 
újság ezt az Európában sablonos szövegű figyel-
meztetést így fogalmazza  meg: 

»A takarékosság szép erény. Eltudjuk kép-
zelni, hogy valaki annyira megy a takarékos-
ságban, hogy inggomb helyett a szemölcsére 
gombolja gallérját; hogy takarékosság ked-
véért a vasúti kocsi ütközőjén utazik, hogy 
megállítja óráját, hogy nehogy kopjanak a ke-
rekei, hogy írásban pontot, vesszőt nem tesz 
s így takarítja meg azt a néhány csepp tentát. 
De a takarékosságnak ezek az eszeveszettjei 
azért mind előkelő zsentlemének azokhoz a 
polgártársakhoz képest, akik takarékosságból 
nem fizetnek  elő az ujságukra«. 

— A vasárnapi községi gyűlések be-
szüntetése. A felcsiki  esperesi kerület papsága 
mult évi november hó 6-án megtartott őszi 
koronagyüléséböl azon kérelemmel fordult  a 
vármegye alispánjához, hogy tekintettel ana, 
miszerint a vasár- és ünnepnapokon délelőt-
tönkint tartani szokott községi képviselőtes-
tületi, közbirtokossági és más hasonló gyűlé-
sek legtöbbnyire az istenitisztelet idejére es-
nek s igy a hitéletnek romlására, a lelkiélet 
elhanyagolására vezetik a községi híveket, sőt 
köztapasztalat szerint ezek a gyűlések nem 
egyszer korcsmázással is végződnek, a vasár-
nap és ünnepnapokon tartani szokott gyűlése-
ket szüntesse be. — Fejér Sándor alispán ma-
gáévá tette az esperesi kerület papságának in-
dokait és üdvös intézkedést adolt ki a járások 
főszolgabiráinak,  hogy jövőre a vasár- és ün-
nepnapi délelőtti gyülésezéseket a járások köz-
ségeiben szigorúan tiltsák meg. 

— A pervesztes boszuja. Ványoios Gábor 
nsikbánkfalvi  és özv. Kovács Lajosné szentkatolnai 
lHáromszékmegye) lakos rokonságban és semmi 
sein természetesebb, liogy perben is állanak egy-
mással. Április hó 24-én a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság előtt volt tárgyalásuk, a hol VányO-
los Gábor pervesztes lett Ez az eset nagyon el-
keseríthette, mert a bíróságtól történt eltávozása 
után CsikszentmÁrtontól körülbelül egy kilóméter 
távolságban, a Fiság patak partját szegélyező fűzfa 
csigolyák közé bujt el, közel a Csikszeutsimoura 
vezető úthoz: ott lesbe állott, hogy a mint özv. 
Kovács Lajosué útban hazafelé,  a csikszentsimoni 
vasúti állomásra igyekszik, megtámadja, s a tér-
vesztésért rsjta boszut álljon. Így is történt. Özv. 
Kovács Lajosné egy másik asszony társaságában 
gyanutlanul ment gyalog Szentsiinoii felé.  A mikor 
Yányolos Gábor rejtekhelye közelébe érkezett ez 
előugrott és az asszonyt mellbe szurta és azután 
elszaludt. Szerencsére a szúrás nemesebb testré-
szeket nein sértett és igy a sérülés orvosi véle 
ntény szerint 14—Itt nnp alatt begyógyul. 

— Az utasok kézi podgyásaai. A Máv. 
igazgatóságit rendeletben utasítja az állomás-
vezeióket annak ellonórzésére, liojy az ut.isok 
a jiivóben csak annyi kézipoggyászt vihesse-
nek magukkal a személykocsikban, nmennyi 
ülőhelyük felett  és ülőhelyük alatt elférlW. 
A rendelet értelmében tehát az ülőhelyeken és 
folyósokon  nem szabad podgyászokat elhelyezni. 
K'idvczóaben csak n III. osztályú utasok ré-
szesülnek, kik annyi szerszámot ós egyéb ké-
ziholinit vihetnek magukkal, amennyit » gya-
logjáró emberek magukkal szoktak hordozni. 
A rendelettel a Máv. részben az utasok kényel-
mét óhajtja biztosítani, részint pedig saját be-
vételeit óhajtja növelni. 

— B-dólyrésai orss. kirakó vásárok. 
Május 1-én Alsójára, Dicsöszentmárton, Gyér-
gyóditró, Kászonaltiz, Mezőbánd, Sepsiszent-
györgy, Teke, 2-án Kovászna, Maroskecze, 
Nagyilonda, Szilágynagyfalu,  3-án Csernátfalu, 
Csikhánkfalva,  Csikcsekefalva.  Csikszentmár-
tjn. Köszvényes. Lupsa, Naivszeben, 4-én Ma-
gyarnemegye, Marosludag, Öradna, Székely-
keresztur. 

— Pályázati hirdetés. A székelykereszturi 
m. kir. állami tanítóképző-intézet I. osztályába az 
1912—1913. iskolai évre felveszünk  36 oly ép-
testü, épszervezetü, egézséges ifjút  akik 14-ik élet-
évükei betöltötték, de 18 évesnél nem idősebbek 
és a gimnázium, vagy a reáliskola, vagy a polgári 
iskola legalább 4 alsó osztályát, vagy a felső  nép-
iskolát jó sikerrel elvégezték, vagy a jelen év ju-
niua bó végéig elvégzik. Az I. évesek részére rend-
szeresített kedvezmények ezek: 12 teljes ingyenes 
ellátás, 10 féldijas  ellátás (havi 14 kor. fizetés 
mellett), 2 évi 140 kor. ösztöndíj-kedvezmény és 
12 teljes dijfizetéses  hely (havi 28 kor. fizetetendő 
a teljes ellátásért). Ezen kedvezmények kitűnő és 
jeles előmeuetelü növendékeknek fognak  adományoz-
tatni. A benlakók ingyen lakást, fűtést,  világítást 
és mosást élveznek. Ingyen gyógykezelésben minden 
rendes tanuló részesül, azonban a gyógyszerek ára 
részben vagy egészben megtérítendő. A felvételért 
sajátkezttleg irt éa 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodások  a nm. vall. és közokt miniszter úr-
hoz cimezve jelen év májas 31-ikéig alulírotthoz 
küldendők be. Az először folyamodó  kérvényét a 
következő éa szabály szerint felbélyegzett  okmá-
nyokkal szerelje fel:  1. Iskolai bizonyítvány az 
1910-1911. iskolai évről a félévi  értesítő a je-
len 1911—1912. iskolai évről. A jelen tanévi vig-
bizonyítvány julius i-éig az igazgatósághoz utó-
lagosan beküldendő. 2. Születési anyakönyvi kivo-

nat (állami). S. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, 
hogy a folyamodó  semmi olyan testi fogyitkóvás-
ban, fejletlenségben  vagy eltorzulásban nem szea-
ved, amelyek a tanítással járó nehéz foglalkozás-
ban akadályoznák vagy pedig a serdűlő gyermekek 
illetlen gúnyolódását önként kihívnák. A tiszti or-
vosi bizonyítványnak részletesen kell továbbá tanae-
kodnia arról, hogy a folyamodó  növendék teljesen 
egészséges, ép szervezettel bír a hogy külőnöaea 
látási, hallási éa beszélő orgaaama hibátlan. A fel-
vett növendék a beiratáa alkalmával az intézeti 
orvos is megvizsgálja. Zenei hallás vagy testi ép-
ség és egészség tekintetében kifogás  alá eső ta-
nuló végleges felvételre  egyáltalán nem számíthat. 
4. Ujraoltisi bizonyítvány. 6. fiiteles  községi vagy 
szegénységi bizonyítvány, a szülők társadalmi állá-
sának felemiitésével,  azoknak vagyoni állapotától, 
kimutatva ebben részletesen, hogy a szülők ingat-
lan birtokuk, üzletük, iparuk, vagy hivataluk után 
s netalán egyéb forrásokból  mily összegű évi j5-
vedelemre számíthatnak, vagy esetleg a növendék 
nem bir-e magánvagyonnal s ha igen, aanak jöve-
delme hová fordittatik  ? 6. Hiteles családi kimu-
tatás (lelkészi hivatal vagy községi elöljáróságtól), 
melyben kimutatandó a családtagok száma névaze-
rint, azoknak egyenkint az életkora s az, hogy 
közillök hány van a családfő  közvetlen gondozása 
alatt és hány van távol a szülői háztól s a távol-
levő mily mértékű neveltetési költséggel terheli 
meg a családfentartót. 

A II., III. és IV. osztályba csak azok vétetnek 
fel,  akik a megelőző évfolyamot  intézetünkben, 
mint rendes tanulók sikeresen elvégezték. Hindea 
folyamodó  mellékeljen a kérvényéhez egy helyesen 
megcímzett levélboritékot is, hogy a nagy szün-
időben a felvételi  értesítést esetleg az okmányait 
biztosan megkaphassa. A felvételről  szóló értesí-
tést minden folyamodó  a miniszteii döntés leérke-
zése a tán azonnal fogja  megkapni (legkésőbb ang. 
20-ig). Székely keresztúr, 1912. évi április hó 10-éo. 
Újvári Mihály, állami tanitóképző-intézeti igazgató. 

— K ő t e l e z ő aaOnot a v i d é k i a a i n t t r -
s o l a t o k n a l . Az országos szinész egyesület 
legntAbbi ülésén igen okos, de a tárgyalt Ügyek 
Halmazában észre sem vett határozatot hozott. 
Ugyanis ezen év szeptemberétől kezdve min-
den színigazgató köteles társulatát szünetel-
tetni, még pedig az elsőrendű színigazgatók 
3, a kisebb színigazgatók két heti szünetelésre 
vannak kötelezve, mely idó alatt a tagoknak 
kijár ti rendes gázsi. Ezideíg sok igazgató 
volt, aki rossz állomáson is játszatta társula-
tát, csakhogy szünetet ne adjon tagjainak, 
akik igy sokszor robot mjnkát végeztek a 
nyáron, mig most a két és bárom hetes sztl-
iK't alatt pihenhetnek a tagok, utazhatnak (ha 
takarékosan éltek) de pihenhetnek a színigaz-
gatók is, akik közill több is akad, akik nem 
tudtak megválni társulatuktól, amikor az ját-
szott. Ezen emberséges intézkedés tehát min-
denképen csak helyeselhető. 

— Kivándorlás  és  a választók  má-
niának apadása.  A képviselő választök 
névjegyzékeinek idei összeírásáról a belügy-
minisztériumban készített kimutatás szerint 
Csikvármegye legelői áll azon vármegyék kő-
zött, hol a választók száma apadást mutat. 
Ezen apadást a .kivándorlás'-nak tudják be. 
A legmesszebb menő laikusságnak kell eat 
nevezzük, nemcsak azért, mert Csikvárme-
gyéből való eleven kivándorlót ez idő szerint 
csak a statisztika szokott fogni,  hanem azért 
is. mert azt mindenkinek tudnia kellene, hoţy 
a Székelyföldön  .ősi jogon" a választók név-
jegyzékébe az 1872. évi összeírás alapján fel-
vett választók a természet rendje szerint el-
halálozás folytán  évről-évro fogynak,  mert a 
kik e címen mint „ősválasztók* a névjegy-
zékbe fel  lehetnek véve, azok ma legalább 
62 évesek s a kik 1872-ben idősebbek voltak 
a szerint még idősebbnek kell legyenek. Hoţy 
e korban a választók száma rohamoson fogy, 
azt nem szükség a .kivándorlással- indokolni, 
épen akkor, mikor a kiváudorláara ez idő sze-
rint semmi elfogadható  okot feltételezni  nea 
lehet Elég ok erre a természet rendje. 

— Földkölcsönök beoaléaének ellen-
őrzése. A Magyar Közvetítő. Bank Részvény-
társaság, mely az elmúlt első üzletévben bő-
séges tartalékolás dacára 6°/« osztalékot (be-
tett részvényeseinek, értesülésünk szerint a 
tőkefelemeléssel  kapcsolatban minden vár-
megye területén bisalmiférflakat  keres. Ezek-
nek, mint a bank választmányi tagjainak fel-
adata volna a környékükön előforduló  birtok-
becsléseket illő díjazás bllenében ellenőrizni. 
Akik ezen bizalmi küldetés iránt érdeklődnek 
közelebbi felvilágosításért  forduljanak  a bank-
hoz, Budapest, VI., Teréz-körut 46. 
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KflZGAZDASÁG. 
A .Hermea- Magyar I>H«H«M Vártéáifct  Béaz 
váaytársaeág, BwlapHt, M i JatartéM • ttzsde-

fergalemrtl  él pénzpiaciról. 
Budapest, 1912. ijirills 2». 

A legutóbbi héten ÍB A kül- éB belpolitikai 
viszonyok befolyásolták  a tőzsde irányzatát és 
mig eleinte a dardanellák bombázásának hire 
okozott kedvezőtlen hatást, útibb a belpolitika 
terén mutatkozó nehézségek akadályozták meg 
a szilárdabb irányzat kifejlődését.  A pénzpiac 
helyzete némi javulást tliotet fel,  mely körül-
mény azonban a fentemiitett  politikai helyzetre 
való tekintettel nem érvényesülhetett. A vezető 
értékek árfolyamai  nagyobbrészt csak lényeg-
telen változásokat tüntetnek fel,  mig a helyi 

• piacon időnként csaknem szünetelt az üzlet, 
és a helyi értékek nagy-része jófonuán  nem ÍB 
került forgalomba. 

A vezet<5 értékek közül bankpapírok ár 
folyama  körülbelül az elózó hét színvonalán 
mozgott; valamivel nagyobb érdeklődés mutat-
kozott rininmurányi vasmű részvények iránt, a 
kedvező vasipari konjunktúrára való tekintet-
tel és főleg  az utóbbi napokban keresettek 
voltak a budapesti közúti vaspálya részvények, 
melyekben nagyobb vásárlások eszközöltettek 

A helyi értékekben a forgalom  mint tentebb 
említettük kin méreteket öltött. Leginkább bu-
dapesti és magyar villamossági horvát és ma-
gyar cukoripari, továbbá salgótarjáni kószén-
bánya részvényekben volt üzlet, az árfolyam-
változások itt sem toltak számottevőek. 

A sorsjegypiac változatlan, a hazai taka-
rékpénztári sorsjegyek árfolyama  valamivel 
javult. 

líPPPQPlf  e s y vendéglói üzletet el-
IVCl CÖC& szamolasra, kisebbet pe-

d i g h a s z o n b é r b e . — Cini a kiadó 
liivatalbun. 2 - 2 

A MESTERDALNOK.. 
Cipőm szép és toki'li-tes. 
Ifi-mii;  jiimi élvezetes. 
Mrit liu ripöt .szrgzek, varrok. 
I.'ajt' vau 

Kiadó üzlethelyiség és lakás! 
A|I;iltV Miliálv I I 1 I'.'TII;III Í I K I . Z | , | | | | I Í kávé-
li;izi lii-lyisi-̂  ;i ln»z/;itll]UiZ''i Hilil̂ zirili 
•>>. 11."li bvivisíp-kkci. junius hó 1-től 
k.-z.lv.- ;ik:ir iizl. li. irodai vagy I n U lielyi- ^ 
x'^in-k kiadó. tnv:il>ltá emeleti udvnri 
I ' ' 1 """ "sztiilylii'il álló lakás szintén junius 
hó l-tól kisulil. K r t i - k v z l i o t n i : 

László M a r i tulajdonosnál Csfaslp. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 
Pamlagtakarók, 

Divatos szőnyeg, 
Függöny garnitúrák, 

Bútorszövetek, matracgradli 
Legnagyobb raktára linóleumok-
nak es viaszkoB vásznaknak . 

Szolid kiazolgáláa! Legolcsóbb kiszolgálás! 
2 - 5 0 

Keresek megvételre 
nagyobb és kisebb mennyiségű 
levágott 1 iic vagy j e g e n y e 
r ö n k f á t ,  úgyszintén füré-
szelt deszkát és lécet, eset-
leg kedvező fekvésű  e r d ő t . 

Ajánlatok beküldendők ármegjelöléssel: 

Bartha István 2-3 
terménykereskedő cimre Brassó. 

osoyok és bánya-jogoaltrányok 
ésc, természetben való kijelölése és 

Van szerencsém nagybecsű tudomá-
sára hozni, hogy K o l o z s v á r o t t 

bányamérnök! irodát 
nyitotlam. 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 . 
K u t a t á s o k vezetése, birélata, műszaki és jogi 

Óéveinek rcudrzése; 
Zártkatatmsoyok 

mecszcrzésc, 
térképezése; 

Feltárások irányítása; 
BAnyamnnká l a tok : feltáró,  clAkészito, fejtd-

vágatoli, fejtések,  akna- ós táró-vágások vál-
lalatuerü végn-iiajtásn: 

Bányák üsembehelyesése; 
Bányoberendesések és gépek megválasztá-

sánál tanácsadüs ; 
Tőr*ényssabta felelős  SsemveBetés és flzem-

könyvek ellenőrzés-
B á n y a t é r k é p e k készítése: 2—52 
Bányaüsletek közvetítése; 
Asványv l sek adományoztutása és védó terü-

leteinek kijelölése; 
Iporrasntak és ntak tervezése, munkálatainak 

vezetése és felügyelete; 
Föld- éa erdóblrtokok felmérése,  térképezése 

és felosztása; 
S s a k v é l e m é n y e s é s e k működésem föbh  irányai. 

Kiváló tisztelettel : 

Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Kolosavár, Deák Fereno-u. 15. aa. I. emelet. 

Van sserenosém a n. é. kősönaég becses 
tudomására hosnl, hogy r a k t á r o n tartok 

l FÉRFI-, NÖI- ÉS GYEREKCIPŐT 
Slegegysserfibbtöl,  a legjobb kivitelig. Gyer-
mek oipök minden ssinben, nagy válasaték. 
Hértékuténl rendelést gyorsan és pontosan 

Alapíttatott 1905 ben. 

Értesítési 
Nsigyrnl>i'rsült vevőimet tisztelettel értesí-
teni. hogy taiiulinányiitninról visszatértem 
(> heti távnllétemet elméleti és gyakorlati 
s/akisinereleiin gyarapihWun használtam 
lel. A vilúghiríi „Le (iraml Cier- mód-
szer szerint a Icgkiválúlihut nyújthatóin. 
Tiihli Iliim reinlelésni'l személyesen utazok 
dia és kérek további s/.ives pártfogást. 

Teljes tisztelettel: 

Gergely Sándor 
níii iliviltterem 6—10 

H i v í j s í s ó , L e n s o r 2<s. s z . 

o o o 

!Li 
ooooooosooo 

Lê jütáoyosatib bevásárlási forrás  8 
úgymint: hajtápokban, manükör- -
készletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
különlegeségckben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-iéle gyermek 

tápllszt, lólerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 

2 7 - _ 
I « M O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

4 - 6 

Modern kutépités. 
Uj kutak építését cementgytrük-
kel, sülyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb súlyesz-
téset jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 49— 
cementárugyár és építési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

az összes tavaszi újdonságok 
női diszkalapok 

nagyválasztékban 1 - 3 

Pototzky Márton divatüzletében. 

ElarlÁ csíkszeredai határon a gyakorló 
ClaUU térrel szemben a „bódé"-kert. 
Értekezni lehet: özv. Dávid Istvánnénál. 

H 1 R D E T E S E K 
olcsó ársz&mitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál I 

Dnlocnli Priffvoo  kézimunka üzlete, rövid-, szövött és 
DUloaUl rilgjfCO  kötött aruk, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezet t gyönyörű szép választékban. milieu, iutó, diváupárna 

és gobelin képek. 
Nagy rak tár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-

mek, gyapjú és gyapott l'oualakban. 
Dus ' .ulaszték Jéifi,  női és gyerek harisnyákban, tr ikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 25—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

KOLLARIT-
RfÍDI  P M P 7 SuMSYOS VIHAR-
D U K L L r l L L BI/TOSSSIOOIAILO 

5ZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

KOLLARIT-bőrlemez 
kaucsuk-kompozícióval, mint fedél-
lemez. 

KOLLARIT-bőrlemez 
mezőgazdasági í s gyári épületekre 
a legalkalmasabb. 

KOLLARIT-bőrlemez 
vizliullun, a legnagyobb viharnak 
elleutáll 

KOLLARIT-bőrlemezt 
nem kuli mázolni s igy fentartási 
költséget nem igényel. 

Egyedelnrusitó: 
NAGYMIHÁLY SÁNDOR építési 
anyagkereskedő Csíkszeredában, 

Kossuth Lajos-utca 48. sz. 

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

— " Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

Că, 100,160,300 és «20 liter űrtartalom. 
Fiilleszt 40—60 perc alatt 

Hordozható páliniafQzű  üstöt 
100- 400 liter Űrtartalom. — AB u j 
szessadótörvöny előírásai szerint. 
Angol marha- és kinyiré-

gépek és ollók. 

HALLÓI ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom A nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 48. szám alatt nagy építési anyagraktár t rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vngyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nad fűzve  stnkaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemaz  többféle  minőségben. Kollarit bSrlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  eltilgetelA lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen köunvű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat ktpor, Schamotte tűzálló 

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

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarlkák betonból -80—100, 1"20, 150—2-00—3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készitése. Beton- és mdkölépcsők, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- ée etetfiváhik  min-
den nagyságban. — Blok Qres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét leoezek. Kéméey- és fal-
fedklvek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, gmnit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfeleld  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  Bziveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda. 
1—52 
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BOR! BOR! BOR! 
Tisztán kezelt küküllőmenti borok kaphatók 

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

Asztali leányka és rizling borok. 50 literen (elüli vételnél rendkívüli 
olcsó árak. Csakis küküllőmenti borok. Kitűnő likörök és tea rumok. 

10-10 

KRONSTEINER KÁROLY 
vihart tilló nu'sz 

• A ţ A D E H O M L O K Z A T F E S T É K 
Törvénycsen védve. — 50 színárnyalatban kilogrammonként. — Évtizedek óta 
legjobban bevált és nem hamisítható. A legc-lszerüMi fcstflany»K  már Wfr»t«tt 
homlokzatokon is. E m a i l t L O m l O l r z a t festólc ,  szintartó. mosható, tR)' 
IVslís elegemlö ala|iszim-z.'s nélkiil. A l./íulkHInin«al• 11 IWlősznr homlokzatra. Fa.'i>it-
menyekre n. 111. < »űrökre. Pavillonokrn, ke l tésekre sth. Minden azinárnyatatliaii ka|ilmtú. 

M i n t a k ö n y v e t és á r j e g y z é k e t díjmentesen és ingyen küld: 

Kronsteiner Károly. Wien III., Hauptstrasse 120. 
Fölerakat Csíkszeredában: Michna Rezső és Vejénél. 

TOKAJI A S S Z U B O R 1 8 
1906. évi 4 puttonos literje 6 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 demijoliuokban, 20 literen felül  bordókban. 

Egész gönczl ho rdó (136 liter) vételénél külön á r a j á n l a t . 
Boraim tisitán kezelt, kilünö minőségéért a legmesszebb menő felelősseget  vállalok. 

Ráczkevi Eötvös Lajos szőlőbirtokos Tarczal (Tokajhegyalja). 1 

Értesítés 
Alulírott tiszteletié] értesítem Csíkszereda város és vidéke közönségéi, hogy mint 

• • w OKLEVELES SZÜLÉSZNŐ 
Csíkszeredában (a Hargila-utca 45. szám alatt, Keresztes József  úr házában) 
szülészet alkalmával bármely időben készséggel állok a m. t. közönség 
rendelkezésére. — Teljes gyakorlatom által, abban a helyzetben vagyok, 
liogy bármily szülészeinél képes vagyok a segélyre, midőn ezt tudatom, 

egyben kérem a szives pártfogást.  Kiváló tisztelettel: 

a—:) 

9 

ÉRTESÍTÉS! 
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 (Grűnwald-ház) . 

l.iyolisóbb bevásárlási /orrá»!  Vidéki  megrendelések 
) yijorsan és pontosan eszközöltetnek!  M  i 

f 

& 

fl nagyérdemű hölgyközönség becses figyelmébe! 
15 é c s i és hu da pesti kürtit a in hői hazatérve, szives tudomására hozom a nagyér-
demű hü Így közönségnek, liogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

N Ö 1 K A L A P D I V A T T E R M E T 
* * * * # # * # # # * ÉS MODELLEK SZERINT # # # # # * # # # * * 

F Ü Z Ű K É 5 Z 1 T Ű M Ü H E Í i Y T 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi model 1-kalapokat, úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikket. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses díszítését és át-
alakítását. (íyászkalapokat raktáron tartok. Mérték szerint készítek megfelelő  módon: 
fűzűt,  haskötőt, hátegyenesitőt és melltartókat; minden e szakmába vágó cikkek javítását 
és takarítását pontosan és jutányos árban eszközlöm. A t. hölgyközünség jóakaratú támo-

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

Ligeti 5amuné női kalap divatterme Csíkszeredában. 
7-26 

(f!) 



6. oldal. c s í k i L A P O K 18. szám. 

6ÉHÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSN|ARTI-UTCA 2L SZÁM. 
Elvállal ugy épület- mint bútor asztalos munkákat bármily kivánt kivitel-
bún. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely báz ablakait 

10 nap alatt elkészíti, mim mimmi 33—52 

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

anyagot el- és visszaszállítja, 

r r 
•Bl 

Jűga-. faji-,  ébresstó- és saebórnk állandóan nagy raktáron 
a 

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

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket jjj 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a tn. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szíves pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jüvöre nézve is kérve, sziveskedjeuek 

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

Óralánook, gyürük, fülbevalók,  szemüvegek  ó? hőmérők állandóan kaphatók! 

mm 1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Pi n r |Z« r r J m S Z i V M t U , l o m i l s ' " n h ° z n i - l ' W « mamzelein t -ar IS n a n volt t.nnilnmny uton. a l.oniinn február  hó elsején jöt t vissza 

SZE ZO NSZE RÜ ÚJDONSÁGOK 
március hó elejétől már raktáron vaunak. Szinházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

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

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

38-52 

Vidéki megrandelesek gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

ŢŢT\ t UJTI Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
11 U A I u l I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
ţ j 11 ü I l i i Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóét vágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

IFóralctár CteHETT-ármssye r é o z é r e : 
Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  c sapo lá s — 

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

113» 15-52 

Haas áruháza 
Brassó, Kapu utca 12. sz. 

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

Van szerencséin a nagyérdemű 
höl^y közönség szíves tudomására 
adni, hogy üzletemel 

N Ö 1 C O N F E K T l Ú V A h 
bőviletlem ki. Megérkeztek legújabb divatú 
női felöltők,  női kosztümök, leányka ieJöJ-
tök, leányka kosztümök, aljak és egész 
ruhák, gyermeknihák és kabátok. 

Rendkívüli nagy választék pongyolákban. 

\ an s/.rivnrst'-iii a nagyérdemű közönség Imcst's li^vrlnirl IVdliivni. 

iniszrí jut a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
XYKIiíiKS ÉS KÁRPITOS ÜZLKTEM IiKN 
iiiiiul.-ii .» szakmaim vágó ni unkák elkt'szitúsél a legiingyuMi ki'szség-
P' l vállalom e/t csinos kivitelien. olcsó árak mellett pontosan elké-
szítőm. Hnktnron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagya&gn 

RUGANYOS DlVÁXOKAT ÉS MATRACOKAT 
az-Tt. liogy ilt mindenki beszerezhesse szükségletét ép o l y o l e s ó 
á r l i a i i . mint bármely nagyobb városliau. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztult közönséggel azt is. liogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a II. é. közönség szives ligyelmét l'ellii-
vom azon körülményre, liogy n kocsik, valamint 
minden e szakba vágó munkák javí tását el-
vállalom. llagaiuot a mélyen tisztelt közön-
Si'-K jóindulidatn pártfogásába  ajánlva, marad-

tiun kiváló t isztelet tel : 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek hogv 
bárki mielőtt bútort ea varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekintem, hol az összes raktáron levó b ú t o r o k a t , úgymint-

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IRODAI BERENDEZÉ 
SEK, BŐRGARNITÚRÁK. DÍVÁNYOK ÉS MADRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb evárt-
mauyu varró,jépek,  kerékpárok,  „ramafonok  és lemezek,  melyek 
.gen jutányos arban es kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárlitva 

•2 Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vállalok. Varróeéneket 
s i< írttól, gramafonokat  20 frttól  és kerékpárokat 55 írttól fennebb  árusítom 

~ VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS «SRAMAF0N0K-
hoz mindenfele  alkatrészek  kaphatók. - Javításokat  a letiiutá-
nuosahb arert  eszközlők,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztele-tel 

Ackermann Ignácz, bútor- és varrógép nagyraktára 

Csíkszereda, Kossuth L.-utca 9. sz. (Lukács Juliska-féle  bérpalota). 

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 

a «1 fi  ^ T .„ 

| VIDOR ÉS TÁRSA (SŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMON 
lg állandó raktárt túrt mindenféle  faanyagokban  u m • 

DESZKA, LÉC, PALLÓ és ÉPÜLETFÁBAN 
mindenfele  méretben ós mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
áJleucLdLósun. JeapHató. 28-52 

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

Hosszurovő Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartósságu, Igen köonyO födőanyag,  olcsó áron kapható 

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

Portland cementgyárnál, Kugler és Társai, Brassóban. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdáéban, Calkueredibao. 




