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CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség éa kiadóhivatal. 
Vákér L könyv- éa papfrkereakedéae  Csíkszereda, 
hová a lap szellemi részét Illeti minden Mziemeny, 
valamint hirdetések és előBzetési dijak is küldendők. 

= Telefon  hívószám 20. — _ 

FŐSZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. ELTHES GYULA. 
Megjelenik minden s a e r d á n . 

Előfizetési  ar : Egész évre 8 kor. (Küllőidre) 13 koi 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n aaámittatnak 
Késiratok nem vlaaaa. 

Az oláhok birtokvásárlásai. 
A magyarországi román nemzetiségi 

politika megítélésében két egészen külön-
böző korszakot kell megkülönböztetnünk. 
Még tizenöt-husz esztendővel ezelőtt a 
magyar közvélemény figyelmet  memo-
randumok és konspirációk foglalták  le. 
A közönség havasi összeeskűvesekben 
hitt, amelyek Hora és Kloska napjait 
szeretnék visszahozni. Egy-egy roman 
egyetemi hallgató külföldi  pohárköszön-
tőjéről hasábokat irlak, ellenben figye-
lemre nem méltatták, úgyszólván eszre 
sem vették azt az állandó, kitartó és ko-
moly munkát, amely nem a havaso'.i sza-
kadékaiban, hanem a román nemzetiségi 
pénzintézetek zöldpárnás ajtai mögött 
megkezdődött és mindig fokozódó  erő-
vel folyt.  Ez a munka nem fantasztikus 
konspirációkat, hanem igen pozitiv köz-
gazdasági eredményeket tűzött ki a maga 
céljainak, nem memorandumokat, hanem 
telekkönyvi betéteket szerkesztett és nem 
külső népszerűséget, hanem minél több 
földet  akart meghódítani. A magyar sajtó 
időről-időre szóba hozta a román birtok-
politikának ezen veszedelmeit, de a ma-
gyar közönség érdeklődését száraz gaz-
dasági tények sohasem tudták lekötni és 
ezért egy-egy hazafias  frázissal  mindany-
nyiszor napirendre tért fölötte. 

Gróf  Bethlen István munkája, amely 
.Az oláhok birtokvásárlásai Magyaror-
szágon az utolsó öt évben" cimen most 
hagyta el a sajtót, azonban talán mégis 
alkalmas lesz arra, hogy ezt a rettenetes 
közönyösséget megtörje. Talán mégis 

akadnak majd olyanok, akik e sivár es 
szivetszorongató adatok elolvasása után 
megtalálják azon szempontokat, amelyek-
nek a magyar társadalmat ma mindenek 
fölött  és mindenekelőtt egyesíteni kellene. 

Valóban e könyv a legbecsületesebb 
és leghasznosabb lettek egyike. A szerző 
egyszerű, majdnem igényimén szavakkal 
vezeti be adatait és vonja le következ-
tetéseit. Mintha ezzel is akarná jelezni, 
hogy tárgya nem tűr frázisokat,  de nincs 
is szükségé frázisokra.  Az adatok súlya 
minden reitiormanal erósebb és a belő-
lük kiáradó tanulsag minden költői kép-
nél sötetebb perspenlivát ad. 

Kiiencvenuaiezer hold mezőgazdasági, 
hetvenezer hold erdóbirtok, összesen 
szazhatvanhatezer hold magyar birtok ju-
tott az utolsó őt év alatt uiáh kézre — 
íme ez az eredmény, amelyet Bethlen 
István staüsztikai szainitásai elénk tárnak, 
fcnnek  a területnek mai iorgalmi értéke 
mintegy hetven millió korona. A szerző 
száimiasai táradsagos magangyüjtés ered-
menye és csak az, aki mar maga is kény-
telen volt hasonló kerdésekben láraszto 
es gyakran ineddó levelezést vegezni, 
tudja méltányolni azt az energiát és szor-
galmat, amely a könyv husi táblázatát 
ussze tudta ailitani. A kommentár, ame-
lyet Bethlen István e táblákhoz lüz, 
ugyanazzal a majdnem nemes szüxszavu-
saggal történik, amely az egész munkát 
jellemzi. Sorra veszi a inegyeket es járá-
sonként mutatja be a változásokat, csak 
akkor tör ki belőle egy-egy erósebb szo, 
amikor Kolozs, Mármaros vagy Hunyad 
vigasztalatlan állapotairól kell szólnia. 

Tömör és igaz az a rész is, amely e 
nagy ingatlan változások okait próbalja 
keresni. Ez okokat Bethlen először a bir-
tokok értékének diszparitásában keresi, 
mely egyfelől  a nagy- és középbirtok, 
masielői a parasztbinokok jövedelme ut-
ján áll elő, azután örökösödési rendünk 
niányában és végül — és ebben van 
leginkább igaza — a közvetítés mérték-
telen lelburjanzásában. 

Nem túlzás, ha azt állítja, liogy Erdély 
legtöbb részében mindenki, aki vagyon-
roi ábrándozik, ez ábrándjait parcellázás 
utján próbálja megvalósítani. „Nemcsak 
a bankok vélték kezükbe ezen üzletet, 
ma mindenki parcelláz Erdélyben, akinek 
van egy kis sütnivalója — írja Bethlen. 
Elkezuve a bankártól, folytatva  az ügy-
vedeken, a löldbirtokos papok, tanitoK, 
penzionált kalonák, ügynöKök, fakares-
kedők, szóval mindenki lesen ül, hogy 
hol lehetne egy kisebb vagy nagyobD 
birtok parcellázásán valamit nyerészkedni". 
Szóról szóra igaz. Ez a vad parcellázási 
vágy nem egy tehermentes magyar bir-
tokot juttatón inár a románság kezére. 

Bethlen István gróf  munkáját minden-
kinek figyelembe  ajanljuh, ki nemzeti lé-
tünk legsúlyosabban problémái iránt ér-
zékkel uir. 

A pénzügyigazgatóság épí-
tése. Hiri adtunk mai- arról, hogy tíiei-
uer es Autal Vidor építész vallaikozók 
a peuzügyigazgatóság es melléképüle-
teire tett lijauituuktu visszavonták. Mint 
eriesUlUuk, Kejer tiaudor alispáuuak 
hosszas targyalasok után sikerült elosz 

látni a felmerült  nehézségeket és aka-
dályokat, s a vállalkozóknak az általuk 
kifejezett  aggályokra nézve megnyug-
tató kijelenteseket t e t t Igy hát a már-
már kátyúba kerülő pénzügyigazgatóság 
ismét jó uton halad, ugy annyira, hogy 
a fószolgabiróság  már meg is kezdette 
a régi törvényszék épületébe való át-
költözködését. ügyszintén kiüresítették 
a várnagyi lakást, mely a föszolgabiró-
sággal együtt leromboltatik. Az épités 
tehát még e hónapban kezdetét veszi, 
ami hosszú évek nehéz és fáradságos 
küzdelmének végét és az elért nagy-
szerű eredmény bekövetkeztét jelenti. 
A pénzügyigazgatóság Csikvármegyét 
egy uj, óriási horderejű intézménynyel 
gazdagítja, amelyet 23 ev óta jogosan várt 
s amelynek kivívása — habár áldozat 
árán is — vármegyénk derék vezető-
ségének tulajdonitható. 

= Beszámoló. Sümegi Vilmos a gyer-
gyószentmiklósi választókerület Jus th-
párti képviselője vasárnap tartotta Oyer-
gyószentmiklóson beszámolóját nagy kö-
zönség jelenlétében. A népgyűlés hatá-
rozati javaslatot fogadott  el, melyben 
Tisza István és a kormány alkotmánytipró 
munkáját bélyegezte meg. Este fáklyás 
menet volt utána pedig bankett, melyről 
táviratilag üdvözölték Jiisth Gyulát és 
Kossuth Ferenczet. 

Megsemmisített választás. 
Csikvarmegye törvényhatósága — amint 

ismeretes — 1910. évi augusztus 31-én tar-
tott rendes közgyűlésében, tehát épen két év-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Schopenhauer életbölcseletéből. 
— Irta: Kémenea — 

Midón ezen nevet papiromra rögzítem, ön-
kénytelenül eszembe ötlik, hogy gimnázista 
koromban erről valahol egy kis cikkelyt ol-
vastam, amely olyannak tüntette fel  a nagy 
némot ílozofust,  mint ki CBupán a kárhozatra 
determinált emberiség számára a pokolt raj-
zolta meg Cicero nyelvén anélkül, hogy az 
örökszép. Igaznak s jónak jogosultságát elir-
mérte .yojna. De amint később meggyőződtem, 
vannak pszichéjének olyan vonásai is, melyek-
ben az örök emberi ideál tükröződik. Az 6 
mikrokozma-zának egét nemcsak az elmú-
lást megsemmisülést hirdető ború sötétíti be, 
hanem találunk ebben a kis világban napsu-
garakra is, melyeknek jótékony hatása alatt 
elet virulás fakul. 

Mig egyrészt u. i. azt hirdette, bogy az 
ember csupa akarat s ezért mintegy spontán 
megnyilatkozása természetének a feltétlen  ér-
vényesülésre való törekvés, amely a szembe 
kerülő akadályok miatt az emberi életet küz-
delmessé, fájdalmassá  teszi, addig a tudós 
filosof  erős meggyőződésével hirdeti éíetböl-
cseletében, bogy egészséges konstrukciónk 
birtokában a nirvaniamus sötét világából ta-
lálhatunk ki utat Rajzolhatunk magunknak 
olyan érkötési direktívákat normákat melyek-
nek betartása a kényscerazűlte érvényesülés 
nyomában járó megsemmisüléstől megszaba-
díthat Pesszimizmusát Madách ember tragé-
diája is tükrözteti a képet mit egy ital viz ád, 
szomjam hevével kell kiérdemelnem. A 
csók mézének átka ott vagyon. Mely nyomá-
ban jár — a lehangolásban. E pesszimizmus 
legbiztosabb temetőjét az egészségben látta, 

melyről fennen  hirdette, hogy az összes földi 
javakat felülmúlja,  mert luszen ki venne ta-
gadasba, bogy egy egeszseges koldus nem 
boldogabb miul egy beteg kiraiy') 

Kleibölcseletének egy másik sarkpontjául 
a szellem gazdagsagát lette meg, rniui, oiyaut 
amely marudando; a többinek mind meg vau 
az a baja, hogy el lehel veszíteni. 

Kisse különösnek lUnbeük fel  előttünk, 
hogy ő, aki ugyszólva csak egy felszazad  ola 
len a muüté: a moderu szorakoztaio eszkö-
zök és helyek praedoiumalasal neui igeu tar-
tolta helyesnek, megengedhetőnek. Mig nap-
jainkban közös összejöveteleinken sziveueu 
áldozunk Ilacbusnak a „uunc esi bibenduui-
mal, avagy Vénusznak, addig ö larsasugkerUió 
volt, mert szellemi kiválóság leveu, sajal 
eszméi foglalkoztatták. 

Azt irja letbölcseletében idevágólag: 
.aki sokra lalál önmagaban olyan, imul a me-
leg vidam Bzoba karacsony ejszakajau. 

Azt tartotta, hogy az egyedullelben Minik 
ki leginkább kinek-»inek erieke, meri ill bí-
borban is nyögi aikal az ostoba, mig a szel-
lemileg gazdag a legsivarabb környezetet is 
benépesiu, megélenkiu sajat gouuulaiaival. 
Kazinczy nagy nyelviţjiionit fogságát  kétség-
telenül nagyban enynilbetle az a szeUenn 
munka, melyet itt vegzetl s melylyel kesobb 
az uj Magyarorszag kiépítéséből uroBZlanreszt 
kért maganak. Kz nyújthatóit vigaszt Kos-
suthnak is, ki eszmekkel, lelkesüleasel fel-
fegyverezve  hagyta el börtönét, hogy nemze-
tünket visszaadnassa önmaganak, o írja isméi 
valaboi; a tönkrement gazdag ifjú  Külsőleg 
gazdagon, de beiül szegényen kerüli a vilagba. 

Találó azarkazmussal szólja le a liliaztert, 
kinek nincsenek szeUeml szükséglétéi, azi 
mondván róla, hogy az foelvezeuuek  az 
érzékiséget tartja, eletének tetőpontja tehát 
az osztriga és a csiga lesz, loceţja pedig, 

hogy miudent megszerezhessen, mivel testi jól-
létül euieli. 

Érdekes, hogy közmegbecsülésnek örvendő 
Hzórakoztato eszközünket, a kártyái is szíve-
sen dobja tűzbe. A kartyajaték mulatja, hogy 
uieuuyii er e minden gondolatok nyuvanvaio 
cauiija kiemeli e jalek erkölusrontó célját, 
mely abban határoloüik, hogy játszás közben 
minden kigoudolUato uiodou es lugassal a ma-
sei eluyernessük. E szokás meggyökerezik, 
kihat a gyakorlati eleire, eB apraukent oda-
jutunk, Uogy az euyem-tied kérdésénél eppen 
ugy cselekedjuuk es megengedettnek tartsunk 
mmdeu eppeu kezuuk ugyebe esó előnyt, mi-
helyt a toi veuy szerint szabad. Hisz szarnia 
lau peldaval szolgai erre a mindennapi elet. 

Hasonló szigorral ítél u párbaj felett  ÍB. 
Felbaborilo doiog — irja — liogy ez elv és 
keptelen kódex ailamot alapit az államban, 
mely semmilele inas jogol nem ismer, csak 
az uküljogot. Hogy uiiuo deszpotizmussal ural-
kodik ez ullauibuu elo állam, mi sem bizo-
nyuja, jobbau mint az a körülmény, bogy nem 
egy emuer amialt, hogy lovagi becsületen ej-
hjit csorbát a sajai igeu magas, vagy ala-
csony aliasa, vagy a serióuek erre alkalmat-
lau aUapota uualt ki nem köszörülhetvén, 
ketségbeesesében önmaga oltotta ki eletét es 
igy eri tragikomikus veget. 

Ilyen es ezekhez hasonló elvekből épül fel 
HubopeiUiauer együlemes érvényé világnézete, 
amely miatt rneiiau megérdemli, hogy nem-
csak az ördögöt hanem az angyalt is lássuk 
meg benne. 

A bűn bűnhődése. 
— Irta: Petres Elek. — 

Zöld Marci - alig verte le lábairól az is-
kola porát a már fölcsapott  legénynek a falu-
ban, Mint iskolás gyermeket tanítója Marcit 

többBzör intette és figyelmeztette  az élet ut-
jának tövises voltára. 

Nem egyszer kapott leckét édes apjától és 
anyjától is virgonc viselkedéséért de haszta-
lan volt. 

Székely közmondás szerint: ki egyik helyt 
nem jó, az máshol ÍB csak rossznak mar-d. 
ilyen i ajthatatlan természetű volt a Zöld Marci 
gyerek. 

0 nem ismerte a közmondásnak ama igaz-
ságát, hogy: a munka nemeBÍt. Dolgozni nem 
szeretett. Kész lett volna a dolog temetésére 
bármelyik percben elmenni. Az Istenházát 
folytonosan  kerülte. Az ördög templomát a 
korcsmát nagyon szerette. Olyan nap nem 
mult el, hogy o itt bár egyszer, meg nem járta 
volna magat. 

Marci amint fejlődött  korban, annál na-
gyobb korcsmahős lett belőle. Ha valami ki-
sebb vagy nagyobb bűntény fordult  elő a 
a faluban,  ó mindenikben részes volt. A vé-
rengzésben annyira kitüntette magát bogy 
nemcsak legénytársai respektálták, hanem az 
egész falu  népe félte  és rettegte őt A falu-
nak nemcsak megbélyegzett alakja, hanem 
egyúttal réme is volt. 

No de hát ez sem tarthatott igy sokáig. A 
bün büntetését elszokta nyerni. Az igazságos 
Isten sujtókeze végre-valahára elérte a 
romlott eletü ifjút  es saját érdeme Bzerint 
megbüntette őt 

Az egyik Bulyosabb gaztettéért kapott egy 
néhány evi fegyházbüntetést  Midőn az igaz-
ságszolgáltatás végrehajtó közegei, a csend-
őrök elkísérték a faluból,  senki, de senki sem 
siratta meg a falurosszát,  Bőt mindenki örült 
hogy megszabadult tőle. A Bzűlől voltak a 
legnagyobb akarói annak, hogy ledérutra tért 
gyermeküket az igazságszolgáltatás sujtókeze 
minél hamarább utolérje. 

Dnlilff  TA '' 1 i Bányák feltárása,  térképezése, üzembe helyezése, kutatások veze-

uaias Jeno oki. bányamérnök a s á r " 
Kolozsvár , Deák Ferencz-utea 15. szám, I, emelet M f  Fö ld- és e r d ó b i r t o k felmérése,  térképesése és felosztása. 



%4k oldal. 
val ezelőtt, a nyugdíjazás folytán  megttrese-
dett I. aljegyzői állásra dr. Osal Endre akkori 
II. aljegysót, a II. aljegysót áUásra dr. Élthes 
Gyula akkori II. szolgabírót és a II. , szolga-
állásra Domokos Sándor akkori kSslg. gya-
kornokot választotta nteg. 

Az I. aljegyzői állásra dr. Gaal Endre II. 
aljegyző és dr. Sándor Gyula akkor I.BZolga-
biró pályáztak, kik kőzött a törvényhatóság 
bizalma annyira megoszlott, hogy az utolsó 
pillanatig kétséges volt az eredmény. Amint 
ismeretes, I. aljegyzőnek dr. Gaal Endre lett 
90 szavazattal megválasztva dr. Sándor Gyula 
80 szavazatával szemben. II. aljegyzőnek dr. 
Élthes Gynla szolgabíró egyhangúlag, II. szol-
gabírónak pedig Domokos Sándor közig, gya-
kornok nagy többséggel lett megválasztva. 

A választást mind a három állásra nézve 
Vákár P. Ártbur törv. tag, kl egyebként dr. 
Gaal Endrének politikai ellenfele  a a kivel 
feszlllt  viszonyban van, megfelebbezte  s 
több érvénytelenül leadott szavazat alapján 
kérte az I aljegyzői választás megsemmisi 
téeét. A II. aljegyzői és II. szolgabírói válasz-
tások megsemmisítését pedig az alapon kérte, 
hogy a közgyűlési meghívó tárgysorozatába 
csak az 1. aljegyzői állás betöltése volt fel 
véve, míg a másik kettő nem, bár a pályázat 
ezekre vonatkozólag is szabályszerűen közzé' 
tétetett Szóval az elsót inkább anyagi, a két 
utóbbit tisztán alaki semmiségi okok alapján 
támadta meg. 

A közigazgatási bíróság döntését minden-
felé  érdeklődéssel várták, főkép  az 1. aljegy-
zői állásra vonatkozólag, mert a másik két 
állás megtámadásáról jóformán  nem is tudott 
Benkisem, mivel azok betöltését teljesen BZS-
bályszerllnek gondolták. 

A közigazgatási bíróság az I. aljegyzői ál-
lás választási eljárására bizonyítást rendeltel, 
miáltal az ügy elintézése igen sokáig huzo-
dott, míg végre a már-már elfeledett  ügyben 
meghozta érdekes döntését A bíróság az Íté-
letet folyó  évi junius bó 11. napján tartott 
ülésében hozta, melynek elnöke Wlassics Gyula, 
előadója Gózony László volt. 

A legfelsőbb  bíróság Vákár P. Ártbur 
panaszának az I.  aljegyző  választást  ille-
tőleg  helyet nem adott,  dr.  Élthes  Gyulá-
nak II.  oszt. IIJ.  aljegyzővé  és Domokos 
Sándornak  II.  oszt szolgabiróvá  választá-
sát azonban a bíróság  a panasz következ-
tében megsemmisítette. 

E döntés indokolása amily érdekes, ép oly 
meglepő. Épen ezért az alábbiakban az 
ítélet indokait Bzószerint közöljük. Megjegyez-
zük, hogy az ítélet indokolását főként  az teszi 
érdekessé, hogy az I. aljegyzői választásnál 
nem bizottsági tagok is Bzavaztak, de maguk 
a jelöltek is leadták saját személyükre sza-
vazatukat, sőt leszavazott maga a főispán  is, 
ml legjobban bizonyítja a választás heveBsé-

C S Í K I 
gét E szavalatokat most a közigazgatási bí-
róság mind érvénytelenítette, mivel azonban 
ezek leütésivel Is dr. Gaal Endrének 4 s 
vaiattöbbsége volt, a választást magát érvény-
ben bagyta. Az I. aljegyzői választás tehát 
jogerősnek tekintendő, mig a II. aljegyzői és 
II. szolgabírói állásokra esetleg már augusz-
tus végén, de legkésőbb októberben uj válasz-
tás less megtartva. 

As Ítélet Indokolása a következő: 
As I. aljegyző választást Illetőleg panaszló 

kifogásolja  az elnöklő főispán  dr. Gaál Endre 
éB dr. Sándor Gyula jelölteknek önmagukra 
adott. Bal ló János és Smil Mihály mint nem 
bizottsági tagok és a bizottsági tsgságáról le-
mondott Tompos Sándor szavazatának érvé-
nyességét. 

A biróság megállapítja, hogy az elnöklő 
főispánnak  dr. Gaál Endrére adott szavazata 
érvénytelen. Mert az 1886. XXI. L-c. 49. § a 
értelmében a közgyűlésen as elnök rendsze-
rint nem ssavaz. a törvény ason folytatólagos 
rendelkezése pedig: .de a szavasatok egyen-
lősége esetén az ő szava dönt", azt akivételt 
határozza meg, midőn az elnök az általános 
szabálytól eltérőleg szsvazaţjogot gyakorol-
hat. Minthogy pedig a jelen esetben a szava-
zatok nem voltak egyenlők, a közgyűlésen el-
nöklő főispán  szavazatjogot érvényesen nem 
gyakorolhaiott. 

Nem vitás, hogy Balló János és Smil Mi-
hály, mint nem törvényhatósági bizottsági ta-
gok, Bzavazatjoggal nem bírtak, közülük tehát 
Balló Jánosnak dr. Sándor Gyulára és Smil 
Mihálynak dr. Gaál Endrére adott szavazata 
érvénytelen. 

Érvénytelen továbbá dr. Gaál Endrének és 
dr. Sándor Gyulának önmagukra adott szava-
zata, mert az idézett törvény 60. §-a értel-
mében minden tagja a bizottságnak csak olyan 
ügyekben szavazhat, melyekben közvetlenül 
érdekelve nincsen. 

Tompos Sándor lemondásának kérdése nz 
iratokban tisztázva nincsen. 

Ugyancsak az I. aljegyző választásnál ki-
fogásolja  panaszló, hogy a szavazatszedő kül-
döttség elnöke a szavazás bezárására 5 perc-
nyi záros időt tűzött kl, minek elteltével a 
szavazásra jelentkezőket visszautasította. 

Minthogy az 1886. XXI. t-c. a tisztviselők 
választásánál záróra kitűzéséről nem rendel-
kezik, az olyan szavazatra jogosult választók, 
akik a szavazatok beadására kitűzött batáridő 
bekövetkezésének hirdetése alkalmával a vá-
lasztás színhelyén jelen vannak és szavazatu-
kat érvényesíteni kívánják, attól azon okból, 
mert a szavazás lezárásának időpoutja beál-
lott, meg nem foszthatók. 

Az ezen sérelem bizonyítására felhívott  ta-
nuk közül azonban Mánya Antal a biróság ál-
tal elrendelt vizsgálatnál kijelentette, hogy 
nem is volt szándékában szavazni, Deák Elek és 

A börtön falai  között sem Ízlett a lét neki. 
Alig töltötte ki felét  rabéletének a gonoszte-
vők javitóiskolájában, a börtönben, újból ad-
dig spekulált, mig egyszer éjnek idején 
onnan is megugrott. 

Ekkor nem hazafelé  vette útját, banem az 
erdő rengetegének, hol a vadállatokon kivül 
semmiféle  ember nem tanyáz. A vadonban Bem 
volt nyugta, mert lelkiismerete furdalásától 
ösztönöztetve, addig bolyongott, mig az őt 
kereső detektívek rábukkantak és imét átad-
ták az igazságszolgáltatásnak. 

Bűnét bűnre tetőzve, még csak ezután 
kapta meg kiérdemelt büntetését. Életfogytig-
lani fegyházra  ítélték a Marci legényt. 

Ezután oly börtönbe került, és oly fel-
ügyelet alá jutott, hogy még csak nem is ál-
modhatott a Bzabadságról. A börtön vasajtó-
ját rácsukták és ó oly vakiió sötétben ma-
radt a börtön fenekén,  hogy sem eget, sem 
főidet  nem látott. 

Itt neki minden perc egy óra és minden 
óra egy nap volt. üt már semmi remény nem 
táplálta, mert meg volt győződve arról, hogy 
neki nem lesz Boha... soha boldog szabadsága. 
Neki itt kell elpusztulnia. 

Az idő lassan haladt előre. De azért sok..., 
sok év repült el a rab feje  fölött  a börtönben. 

Az idd nemcsak telt, banem változott Is. 
Ezslatt a nagyvilágban a mulandó dolgok 
enyésztek. As emberek változtak. Régi intéz-
mények átalakultak. Némelyek... megsemmi-
sültek. Reform  essmék valósultak meg. 

S Zöld Marci még most is kűsküdött az 
élettel az örökös foghál  Bötét fenekén. 

Esen lefolyt  idó alatt hányszor szereteti 
volna véget vetni nyomorult életének, hány-
ssor akart volna meghalni örökre, de óhaja 
nem teljesült. 

Isten Így rendelte el élete folyását 

Igy kell már ezen a földön  Is az ember-
nek bűnéért bűnhődnie B azért szigorúan meg-
lakolnia. 

No dehátbefejezi  — a borúra derű is 
szokott következni. Igy a börtön sem mindig 
örökös. Az élet sem mindig tart. 

Végre valahára a rab számára is ütött 
az édes szabadság boldog órája. 

Ugyanis egy fejeielem  változás alkalmával 
elrendeltetett, hogy az életfogytiglani  foglyok 
mind szabadlábra helyeztessenek. 

— Zöld Marci az oly sokat szenvedett örö-
kös rab, erről mit sem sejtett addig, mig a 
börtön ajtaja meg nem nyilt és a bilincseket 
le nem szedték róla. Harminc hosszú kínos 
év után Marci — az egykoii falurossza  — 
most látta meg először a fénylő  napot, a kék 
eget és a természet szépségeivel ékeskedő 
földet.  Mily boldognak érezte magát ez a sáp-
padtképü, megtört testű, Bzürke aggastyán, 
mint független  szabadember. 

Az élet keserves iskolájából kiszabadulva, 
hazafelé-,  a szülőfalu  felé  fogta  útját. Ment 
sietett..., hogy még egyszer utoljára pillant-
hassa meg azt a földet,  azt a hajlékot, mely 
öt szülte, s melyet ó már 30 óvinél több 
hogy nem látott 

Szegény öreg nehéz botjára támaszkodva 
mindig lassabban és lassabban haladt előre 
mert inai meggyengültek, lábai megnehessdtek! 

Mikor a szülőfalu  határáig ért és midőn a 
sugártornyot falustól  megpillantotta, oly kü-
lönös érzéB szorította el szivét, hogy tovább nem 
bírtak lábai, hanem összeesett ott az ut szé-
len B görcsösen ssoritva botját meghalt, mi-
előtt láthatta volna as annyira visszaóhajtott 
szülőházat 

L A P O K 
Antal Gyula ast adták elő, hogy szavazni In-
dultak ugyan, de már a folyósón  értesültek, 
hogy a szavazás lezáratott, Dobál Gergely 
ast vallja, hogy akkor érkezett a szavazó he-
lyiségbe, midőn a szavasatssedő küldöttség 
elnöke már útban volt, hogy a szavazás ered-
ményét a közgyűlésnek bejelentse. Dájbukát 
D. Antal pedig a szavazati jegyzék 170. sor-
száma allatt Sándor Gyulára leszavazott 

A vizsgálat eredménye tehát a panaszolt 
sérelem alaposságát nem Igazolta. 

Összegezve as eddigieket, miután a főis-
pánnak és Smil Mihálynak dr. Gaál Endrére 
és az utóbbinak önmagára adott szavazata ér-
vénytelen, a dr. Gaál Endrére esett 90 érvé-
nyes szavazatból marad 87. A dr. Sándor Gyu-
lára esett 80 szavazatból pedig a nevezettnek 
önmagára adott és Balló János szavazata le-
számításával marad 78 érvényes ssavazat. 

Dr. Gaál Endrének ezen 9 szavazat több-
ségével szemben áll még Tompos Sándornak 
kétes érvényességű szavazata, valamint a sza-
vazásra állítólag jelentkezett s visszautasított 
Mánya Kristófoak,  Bartalis Imrének, dr. Ba-
lázs Elek és Csedő Andrásnak szavazatai. — 
Mivel azonban dr. Gaál Endrének még ezen 
5 szavazat leszámításával is 4 szavazat több-
sége maradna, az 5 szavazat érvényessége 
kérdésében a vizsgálat folytatását  indokoltnak 
nem találta. 

A dr. Gaál Endrének I. aljegyzővé válasz-
tása következtében megüresedett Il-od osz-
tályú 111-ad aljegyzői állásra, dr. Élthes Gyula 
éB az ennek megválasztása folytán  megürese-
dett Il-od osztályú szolgabírói állásra Domo-
kos Sándor választatván meg, ezeknek válasz-
tását panaszló azon az alapon támadja meg 
panaszával, bogy a közgyűlési tárgysorozat-
ban csak az első aljegyzői állás betöltése hír-
detetett, B abban az eseleg megüresedő állá-
sok betöltése jelezve nincsen. 

Az 188G. XXI. t.-c. 46 §-a értelmében az 
alispán a közgyűlés határnapját és a felveendő 
tárgyak sorozatát legalább 8 nappal a köz-
gyűlés előtt szabályszerűen hirdetni köteles. 

A tárgysorozat közzétételét a törvény a 
végből állapítja meg, hogy a bizottsági tagok 
a közgyűlés tárgyairól értesítést nyerjenek, a 
mely szabály joguk gyakorolhatásának mulbat-
lan feltételéül  van megállapítva. 

Ennek a törvényes követelménynek azon-
ban az alispán a jelen esetben nem tett ele-
get, mert az Íratok mellett levő közgyűlési 
tárgysorozatban egyedül az I. aljegyző válasz-
tás vétetett fel,  arról tehát, hogy az esetleg 
megüresedő más állások is egyidejűleg be 
fognak  töltetni, a. törvényhatóság tagjai tör-
vényszerlen nem értesíttettek. 

Ezen eljárási szabálytalanság miatt tehát 
a II. oszt. III-ad aljegyzői és a II. oszt. szol-
gabíró választásokat a panasz következtében 
meg kellett semmisíteni. 

Székelyfiirdtik és a Máv. 
Tusnádfürdő  akciója. 

Az államvasút uj díjszabása sok bárt 
okozott a székely fürdőknek.  A határ-
szélen, tehát Budapesttói nagyon messze 
esó helyek sokkal drágábban lettek hozzá-
férhetőkké,  mint ezelőtt. Mozgalom in-
dult meg az igy keletkezett kár elhári 
tására; ezt célozza az az indítvány is, 
amellyel TuanádfQrdó  szövetkezeti köz-
gyűlése legközelebb foglalkozni  fog  és 
amelyet alább kOzlUnk teljes szOvegében. 

Indítvány. 
Tisztelettel alólirott, mint szövet-

kezeti tag, a követkedő indítványt 
bátorkodom a tusnádfürdői  birtokosok 
szövetkezetének közgyűlése elé ter-
jeszteni. 

1. Intézzen a fürdő-szövetkezeti 
közgyűlés folyamodványt  a kereske-
delmi minisztériumhoz, amelyben több-
rendbeli vaBUti kedvezményt kér Tus-
nádíűrdő állomása részére. Elsősorban 
azt, hogy a Tusnádfűrdóre  vagy a 
Tusnádfürdőről  váltott menetjegy akár 
Brassó, akár Marosvásárhely felé  ér-
vényes legyen ugyanazon díjért, to-
vábbá és még inkább as, hogy a Máv. 
bocsásson fürdőévadi  menettérti je-
gyeket forgalomba,  amelyek kQlfOldi 
éa több hasai vasúttársaság példájára 
33«/, kedvezményt nyírtamnak 60, eset-
leg 90 napi Idótartertamra asóló ér-
vényességgel. 

33. ssáaL 

2. Szólítsa fel  a fürdő-szövetkezeti 
közgyűlés az u j vaauti díjszabás ál-
tal hasonló kedvezőtlen helyzetbe 
juttatott székely fürdőket,  föltép  Mál-
násfürdót,  Bálványoafüredet,  Élőpata-
kot, Kovásznál, hogy ugyanilyen tar-
talmú kérvénnyel forduljanak  a keres-
kedelmi kormányhoz. 

3. Keresse meg as érdekelt szé-
kely vármegyék, kiváltkép Csik- és 
Háromszékvármegyék törvényhatósá-
gát, valamint a székelyföldi  orsz. kép-
viselőket e mozgalomnak tőlük telhető 
támogatására és minél előbbi sikeres 
elintézésére. 

Az indítványt dr. Kardos Albert deb-
receni reáliskolai tanár, luinádfűrdői 
szövetkezeti tag terjeszti eló és a benne 
foglaltak  megvalósulása kétaégteleuQl 
vitális érdeke ugy Tusnád, mint a többi 
székely fürdőknek.  Hisszük, hogy a ke-
reskedelmi kormány részéről méltány-
lással fog  találkozni TuanádfQrdó  élet-
revaló gazdasági akciója. 

A székely kérdés 
és a pénzintézetek. 

Minden kommentár nélkül adjuk közre 
a Magyar Pénzvilág alábbi híradását: 

Ezen a citnen fog  előadást tartani 
Csíkszeredában Zakariás János dr. bras-
sói ügyvéd, a Székely Társaság Szövet-
ségének ezidei közgyűlésén. Ismeretes 
lévén előttünk az a kaposolat, melyet 
Zakariás dr. igen helyesen a székely-
kérdés és a pénzintézetek kOzOtt von, 
helyénvalónak véljük néhány jelenség-
nek a kidomboritását 1 

A brassói Székely Társaság ez év 
tavaszán adott ki egy füzetet,  melyben 
10 éves működéséről számol be. Ennek 
során azt látjuk, bogy feladatukat  ké-
pezte a székely tanoncoknak elhelye-
zése és kiképezletése. Ennek az egy 
feladatnak  teljesitésa is teljes elisme-
rést érdemel Brassóban nevelni ma-
gyar-székely iparosokat és kereske-
dőket. 

A nemzetiségek céltudatos munkál-
kodásának ellensúlyozója kiván lenni a 
brassói Székely Társaság azzal, hogy 
Brassóban a jelentós kereskedelmi góc 
pontban magyar kereskedőket és ipa-
rosokat nevel. Mindannyiunk eminens 
kötelessége támogatni ót ebben a tö-
rekvésében, annál inkább, mert a ro 
mánok és szászok hatalmas anyagi ere-
jűkkel minden téren veszélyeztetik a 
magyarság helyzeti túlsúlyát. Honnan 
van a románok és szászok anyagi ereje 1 
Kizárólag pénzintézeteiktől. A magyar 
pénzintézetek sokszor hangoztatott szük-
keblüsége és céltudatlan munkálkodása 
képezi forrását  annak a veszedelemnek, 
mely elnyomni készül az erdélyi ma-
gyarságot. 

Legutóbb az Összes hazai román la-
pokban megjelent a brassói román ke-
reskedő-társulat hirdetése, melyben pá-
lyázatot hirdetnek azon kereskedóta-
noncok részére, akik Brassóban kíván-
ják tanoncidejüket tölteni. Minden je-
lentkező ol&h tanonc három éven át 
évente 60—100 korona aegélyben ré-
szesül. Ezzel szemben a brassói Szé-
kely Társaság az ország Összes pénz-
intézeteitől 10 év alatt — egyetlen in-
tézet a brassói népbank 2360 koronás 
adományának leszámításával — 313 
koronát segitséget kapott, megjegyea-
vén, hogy az adakozók kOzOtt egyetlen 
erdélyi magyar pénzintézet siuosen. 

A ssOkkeblüségben első helyen ál-
lanak a székelyföldi  pénzintézetek. A 
csíkszeredai pénzintésetek pl. tíssta 
nyereségük 1°/, át fordítják  jótékony 
célra, mig a nemzetiségiek átlag 10— 
ía'/.-kal támogatják kulturális és hu-
mánus intézményeiket. Igy fest  a .pénz-
intézetek éa a székely kérdés". 
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A csíkszeredai székely M Ö O Í J . 
As eddigi előjelekből ítélve, melye-

ket a Saékely Társaságok Szövetségé-
nek csíkszeredai nagygyűlésére tett elő-
készületek, jelentkezések mutatnak, az 
idei székely kongresszus látogatottság 
és népesség dolgában jeleutékenyen ki 
fog  magaslani az eddigiek kőzQl. A csik-
megyei tanítóság, papság testületileg 
jelenik meg s átlag az ottani társadalom 
minden rétegében számottevő érdeklő-
dés nyilvánul meg az erdélyi magyar 
sovinizmus augusztus 26-iki nagy napja 
iránt. Mert ma, mikor a nemzetiségi 
összejövetelek, kongresszusok és de-
monstrációk közöttünk, előttünk egymást 
érik, hovatovább kétségtelen, hogy a 
Székely Társaságok Szövetséginek évi 
nagygyűlései elsősorban nemzeti meg-
nyilvánulások, tanulságtételei a székely-
ség egyűvétartozásának. A tanácskozá-
sok tartalma, irányzata élesen kidombo-
rítja ezt, bárha az idei programinon a 
nemzetiségi kérdés, mint ilyen, nem sze-
repel. Túlnyomóan közgazdasági az 
előadások sora, amely a székely kong-
resszusra kitűzetett, de ez igy is van 
jól, mert a székelység uiinden bajának, 
nyomorúságának okai gazdasági temé-
szetűek. Amint már a közzétett program-
mokból ismeretes, Hankó Vilmos, T. 
Nagy Imre, Zakariás János dr., Máthé 
József,  László Qyula, Ko vács József  dr. 
a kongresszus előadói s az előadások 
nagyrésze a székelység helyzetének ak-
tuális kérdésein kivűl a cjíki székely-
Bég helyzetének megvilágítását célozza, 
amelyet különben a kongresszussal egy-
idejűleg rendezendő ipari kiállítás is je-
lentékenyen előmozdít. Az elnöki meg-
nyitót Deák Lajos mondja. 

A községi jegyzők mozgalma. 
A kedvezőtlen politikai viszonyokkal 

szokásos már évek óta sok fontos  kér-
dés háttérbe szorítását megokolni. Bzzel 
ütik ei a községi jegyzők jogi és anyagi 
helyzetének rendezését is, ami pedig a 
belügyi igazgatás terén általánosan sür-
getett reformok  legelsöjeként jelentke-
zik mindazok előtt, akik a reális élet 
követelményeivel számolni tudnak s az 
ország általános haladásának igazi ru-
góit ismerik. 

A közigazgatás a mindennapi em-
beri tevékenységgel szoros összefüg-
gésben álló, Bőt attól elválaszlhatlan 
szervezett ténykedés. Czélja megjelölni, 
eligazítani, javítani azt az irányt, » 
melyen a polgároknak akul tura , a gaz 
dasági fejlődés,  szóval a népjólét felé 
a legbiztosabban haladniuk, tehát állam 
fenfartói  kötelességüket betölteni lebet. 

E nagy feladatát  különböző szervei 
nek egységes elvek alapján való közre-
működésével oldja meg, a siker tehát 
a közigazgatás munkásainak intolleklu-
ális felfogásától,  hivatásuk jelentőségé-
nek átérzésétól, feladatuk  mikénti vég-
rehajtásától függ  elsősorban. 

Országunkban a közigazgatás szo-
rosan vett hivatali funkcióján  felül  va-
lóságos nemzeti miszsziót teljesít. A fenti 
általános jellegű feladata  mellett ápo 
lója, terjesztője, sót ha kell, védelme-
zője az egységes magyar szellemnek, 
oszlopa a nemzeti érzés fentartásának, 
alkalmazottai lelkes katonái a magyar 
társadalom helyes irányú kialakulá-
sának. 

Ebbeli közreműködése különösen a 
vidéken állitja első csatavonalba a köz 
igazgatás hivatott tényezőit, akik között 
bizonyára a községek jegyzőinek van 
a legexponáltaab helyzetűk. 

Nemcsak a közigazgatás szekerét 
húzzák a kösség úttalan utjain, de hova-
tovább rájuk bárul annak a szerepnek 
az átvétele is, amelyet a múltban a fa-
luk uraságai töltöttek be. 

Ott látjuk őket a vármegye gyűlés-
termeiben. mint a törvényhatóságnak a 
falusi  közönség által választott tagjait, 
a gazdasági egyesületekben, mint azok 
vidéki megbízottait, a községi gazda-
körök, tűzoltóegyesűletek, különféle  szö-
vetkezetek működésében, mintások te-

vékeny részeseit, — találkozunk velük 
a jótékonycélu intézmények szervezé-
sében, az emberbaráti kötelességek tel 
jesitésében, a népjóléti egyesületek lét-
rehozásában, — szóval mindazon tény-
kedésekben, ahol az életből kiváltott 
eszmék megvalósítására hasznavehető 
emberek kellenek. 

Megállapítjuk tehát, hogy a falu 
jegyzője ma már nem az az alak, akit 
sokan még mindig a régi népszimüvek 
figurájaként  ismernek; — képzettsége, 
intelligenciája magasan kiemelte öt a 
község kupaktanácBából, s a müveit 
középosztály számottevő tényezőjévé 
tette. 

Meg kell állapittanunk azt is, hogy 
a jegyzőket e sajátságos térfoglalásra, 
mai fontos  társadalmi pozíciójuk kivi-
vására nem a hivatalos kötelesség kény-
szeritette, annál kevésbé a kormányzati 
jóakarat segítette. Különösen ez utóbbi 
mellett, a 26 éves községi törvény jár-
mában, még mindig a hajdani jó nótá-
riusok tűrt exisztenciái közé számittaná-
nak. Ünkénytelen következménye e 
helyzetváltozás annak a történelmi folya-
matnak, a mely hazánkat egy uj társa-
dalmi alakulás felé  hajt ja. 

Eltűntek a régi vezetó-oszsztályok, 
elvesztik értékűket, hatásukat a kivált-
ságok, — a ~ demokratikus jelszavuk 
alatt előrenyomuló uj néprétegek hát-
térbe szorítják amazokat. Ez a csere 
városokban alig okoz észrevehető elto-
lódást, még kevéBbbéjár átmeneti ne-
hézségekkel a városi elem általános in-
telligenciájánál fogva,  ámde auuál ké-
tesebb faluhelyen,  ahol a talajt vesztett 
középosztály szellemi értéke és érzéke 
pótolatlan marad. 

Az ekként támadt űr áthidalása, a 
kiegyenlítő szerep betöltése a legtöbb 
helyen a jegyző vállaira nehezül. 

Sokat elbírnak e vállak, megedzette 
azokat a közigazgatásunk rohamos fej-
lődéséből aráuytalanul rájuk b i i tot t te 
her, de ugy veszszük észre, mim ha 
már-már roskadoznának. 

Az a szokatlan nagyarányú felvonu-
lás, a melynek a mult hón»p 4—5-én 
tanuja volt a főváros,  impozáns megnyi-
latkozása volt a jegyzőn elégedetlensé-
gének. A művelt osztályok ily nagy tö-
megét, a melyből csak a betegek hiá-
nyoztak, a sors keserűségének általá-
nos érzete vezérelte együvé! Nem 
Babionos tüntetés volt ez, a mely a 
hangulat kiváltása után nyomtalanul el-
oszlik, hanem hatalmas bizonyíték köz-
igazgatásunk legégetőbb sebének ba-
laszihatlan és gyökeres operációja mel-
lett. Felismerése éB méltánylása elsőrendű 
kötelessége a törvényhozás valamennyi 
faktoráuak  I 

Azokat a pilléreket, a melyekre köz-
igazgatásunk legmostohább része, a fa-
lusi nép jogérzékéiiek fejlesztése,  a 
törvényeknek és a rendeleteknek a leg-
értelmetlenebb elemmel való megérte-
tése és alkalmazása nehezedik, ezenfe-
lül pedig a társadalmi alakulás folya-
matának helyes mederbe terelése nem 
kisebb terhet ró, — megtámasztás nél-
kül hagyni tovább nem lehet. 

A községeknek mielőbb meg kell 
adni azt a hivatásos vezetőt, aki a falu 
népével való közvetlen érintkezése, 
saját metigyelése és tapasztalatai alap-
ján befolyást  gyakorolhasson a falusi 
társadalom nemzeti irányú, kulturális és 
szóciális tevékenységére, illetve e tevé-
kenység előmozdítására. 

Városaink nagyarányú fejlődését,  ro-
hamos szellemi és anyagi gyarapodását 
az önkormányzat keretében szabadon 
mozgó, a a közigazgatás élén álló pol-
gármester Bsomélyének, egyéni kép s 
ségeinek és rendelkezési jóggal felru-
házott hivatali állásának lehet elsősor-
ban tulajdonítani. Mennyivel szüksége-
sebb, indokoltabb leone hasonló jogú 
vezető a szellemi képességekben sze-
gényebb, B igy a közérdek felfogására 
sokkal képtelenebb falusi  községekben. 

Ruházzák fel  a jegyzőt a városok 
polgármestereihez hasonló s a községek 
igényeihez mert joggal, helyeszók no-

csak az általános községi közigazgatás, 
hanem a községi önkormányzat vezeté-
s inek élére, fejlődni  és virulni fog  a 
beteg községi élet az egész vonalon. 

Akkor tehát, amidón a jegyzők tart-
hatatlan jogi és méltánytalan anyagi 
helyzetük rendezéséért síkra szálltak, 
lulajdonképpen a magukra hagyatott, 
mindenféle  népboldogító kísérletnek ta-
nácstalanul kitett falusi  községek érde-
két s a vidéki társadalmi élet céliuda-
tos Uiegerósitését szolgálták. 

Ezért tarthat számot mozgalmuk a 
az egész magyar közvélemény érdeklő-
désére, ezért kell a törvényhozásnak 
arra törekedni, hogy mielőbb felszaba-
dítsa őket abból a rabszolga-sorból, a 
melybeit elavult községi törvényünk 
érteimében a tehetetlenség keserű ke-
nyerét unni kénytelenek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Közigazgatási bizottsági ülés. A 

vármegye közigazgatási bizottsága folyó  hó 
24-éu, szombaton délelőtt lOórakor tartja rendes 
havi ülését Gyalókay Sándor főispán  elnök-
lete alatt. 

— Személyi hlr. Fejér Sándor ::lispáu 
a magánjavak erdóügyeíbeu Gyergyótólgyesre 
utazott és a hélfön  Gyergyótölgyesen meg-
kezdődő fősorozásokou  is, mint polgári elnök 
részi vesz. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A 
vármegye törvényhatósági bizottsága ren-
des nyári közgyűlését folyó  hó 31-én, 
szombaton tartja meg. E közgyűlésen 
kerülnek kiosztás alá a segélypénzek és 
ösztöndijak. 

— Athelyezes. Bokor Ferenc csíkszere-
dai száingyakornok a Bzékelyudvarhelyi szám-
vevőséghez áthelyeztetett. 

— Uj egyetemi tanár. Dr. Bochkor 
Mihály, nagyváradi jogakadémiai tanárt, az 
erdélyi r. k. státusnak egykori derék munkás 
titkárát, a kir. ly a kolozsvári egyetem ma-
gántanárává nevezte ki. 

— Eljegyzés. Paulovies Autul folyó  hó 
4-én tartotta eljegyzését MUller Augusztával 
Csíkszeredában. 

— Prlmloia. Mult hó 26-án mutatta be 
Nyirő József  első szentmiséjét Csikmeuaságoü. 
Az ünnepi szónoklatot Incze Domokos csik-
szentgyörgyi plébános tartotta, az ujmisést az 
oltárhoz liosszu Ferenc fóesperes  vezette. — 
Mise után Hosszú Ferenc az uj inisés vendég-
szerető házánál mondott üdvözlő beszédet 
szép közönség jelenlétében. 

— Tanügyi kinevezések ós áthelye-
zések. A vallás- és közoktatási miniszter Tőke 
Antal tanitót Gyergyóbékás-Zsedántelekre és 
K u n é i B é l a tanítót Székelyvarságra ne-
vezte ki, Csikszentgyörgyre: Burda Rezső 
szépviz-kósteleki, Gyergyóbékásra: B a r t h a 
Istváu szépvizi, Gyergyóremetére: Hollós Ber-
nát gyergyóvárliegyi, Gyergyóvárhegyre: Nagy 
Tainas gyergyóremetei.Szépvizre : Szabó Bjta 
borszek-hollósarki, Szépvizkóstelekre Becze 
Ferenc szépvizi tanítókat pedig áthelyezte. 

— Házasságok. Vámos Nándor dr. gyer-
gyószentmiklósi Ujyvéd eljegyezte Ke.lu.jr B Sí-
két Nyíregyházán. 

— Keuesy Ferencz dr. csíkszeredai kir. 
törvényszéki jegyző és Eördögh Erzsébet Ko-
lozsvárt házasságot kötöttek. 

— Áthelyezések. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter Velkey Zoltáu ditrói áll. 
polgári iskolai r. tanitót a nagyszöilósi és Fo-
dor György gyergyóalfalvi  áll. polgári isk. h. 
tanitót a ditról áll. polgári iskolához áthelyezte. 

— Az u j üzletvezető. A kolozsvári máv. 
üzletvezetóseg főnökévé  a minap elhalt Jármai 
Béla helyére Felszeghy Ferencz szegedi üz-
letvezető neveztetett ki. Az uj üzletvezető 
a kolozsvári Vörös-kereszt kórházban súlyos 
betegen fekBzik  s egyelőre szó sem lehet ar-
ról, hogy hivatalát elfoglalja. 

— Tusnádfürdő  látogatottsága. A tus-
nádi fürdővendégek  legutóbbi névsora szerint 
julius 26ig ez évudbaa 1377 fürdővendég  for-
dult meg Tusnádon. 

— Csíkszereda katonasága. Egy fő-
városi lap értesülése szerint a honvédség újjá-
szervezésén a honvédelmi minisztériumban ja-
vában dolgoznak. Tárgya főként  az újonnan 
felállitaudó  4 honvéd gyalogezred és tizenhat tü-
zérezred, valamint a két lovagló ütegosztály 
szervezése és a meglevő csapatok uj területi, 
illetve kiegészítési és elhelyezési beosztása. 
Az iţj terv szerint a 24. bonvédgyalogezred 
Brassóban, Fogarason és Csíkszeredán lesz 
elhelyezve, tehát a jelenlegi beosztás annyiban 
változást szenved, hogy, Kezdivásárhelyről el-
voiyák a zászlóaljat. Értesülésünk szerint ez 
ügyben a mult. héten városunkban tartózkod-
tak Tamássy Árpád tábornok és Bora vezér-
hadbiztos, mint a honvédelmi minisztérium ki-
küldöttei. 

— Brassó a csíkszeredai Székely-
gyűlésen. A nagyszabásúnak Ígérkező Bzé-
kely-gyttlésre a_ .Brassói Székely Társaság" 
tagjai közül immár 44-en jelentkeztek a köz-
gyűlésen való részvételre és a közgyűlés, az 
azzal kapcsolatos kiállítás érdekessége és a 
szép kirándulások bizonyára népessé és ke-
resetté teszik augusztus 26-ikát az egész 
Székelyföldre  nézve. A részvételt különösen 
előnyössé teszi az a körülmény, hogy a Szö-
vetség kedvezményes jegyeket eszközölt ki, 
mi igen olcsóvá teszi az utazást E napokra 
Csíkszereda ünnepi díszt ölt, hogy méltóan 
fogadhassa  a székelység bajnokait éa illustris 
vendegeit Az előkészületeken a rendezőség 
dr. Ujfalusi  Jenő polgármesterrel élén, seré-
nyen dolgozik. Vármegyénk tanító és jegyzői 
kara teljes számban vesz részt a közgyűlésen. 

— Közbirtokossági gyűlés. Csíkszereda 
város erdőügyi közbirtokossága folyó  hó 11-én 
délután 2 órakor a városháza nagytermében 
rendkívüli közgyűlést tart. 

— Aranylakodalom. Kedves ünnepe 
lesz Dánfalvának  folyó  hó 15-én. Pókakeresz-
turi Székely András, birtokos e napon üli ne-
jével Gyórffy  Annával való hosszú és boldog 
házasságának ötvenedik évfordulóját.  A neve-
zetes örömünnep a karcfalvi  templomban ün-
nepélyes megáldással éB szentmisével veszi 
kezdetét. Inneu az ünneplőnek nagyszámú ro-
konsága és tisztelói Dánfalvára  vonulnak, 
ahol díszebéd lesz. Az ünnepen Dánfalva  népe 
is résztvesz, anuál is inkább, mert Pókake-
reszturi Székely András régente a község ne-
meB ura volt. Több jobbágycsaládot telepitett 
be Zalából. A felszabadulás  utáni időkben 
hosszú ideig főbíró  volt; ezt a tisztséget ugyan 
csak a nép iránti önzetlen szeretetből — köz-
kívánatomra — vállalta. Felesége példaképe 
a régi njmes aszoDyoknak; nagynénje a kerü-
let képviselőjének, dr. Gyórffy  Gyulának. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter György 
Gábor dr. csíkszeredai muokásbiztositásí tisit-
viselól a XI. fizetési  osztályba id. min. állami 
végrehajtóvá a Bzékelyudvarhelyi pénzügy-
igazgatósághoz kinevezte. 

— Hibás veret a kétkoronásokon. 
Az uj két koronások között több hibásverésü 
akad. Ezeknek az a bajuk, hogy a peremjükön 
alkalmazott ismert fölirás:  .Bizalmam az ősi 
erényben" hatalmas sajtóhiba segítségével 
.Bizalma őszi erényben"-né alakult á t Hogy 
ebből a hibásverésü ezüstpénzböl mennyi ko-
szolt, azt ma még nem lehet megállapítani, 
mert a pénzverőintézet hihetőleg nem vette 
észre a hibát,- aminthogy a két koronásokat 
forgalomba  hozó bankok sem jöttek rá. Arról, 
hogy ezek a rossz feliratú  pénzdarabok ha-
misak volnának, aligha lehet szó, mert hiszen 
ez a pénz olyan friSB  keletű, hogy hamisításra 
még a legfdrgébb  és legveszedelmesebb pénz-
hamisító sem vállaihozhatott. Miután azouban 
később a .Bizalma őszi erényben", fdlirás 
esetleg kételyekre adhat alkalmat, igen üd-
vös lesz ezeket a forgalomból  kivonni. Ez 
persze nem fog  valami könnyen menni éspe-
dig már azért is, mert igen kevés olyan em-
ber akad, aki a peremeken alkalmazott és 
nehezen olvasható fölírást  böngészgeti. 

— A oslki kiallitás és a kamara. A 
uiurosvásárlielyi kereskedelmi és iparkamara 
érdeklődvén a Csíkszeredában rendezendő ipar-
kiállítás iráut, felhívást  intézett a megye ipar-
testületeihez és a háziiparral foglalkozó  köz-
ségekhez, hogy az első megyei iparkiállitás 
iUyét melegen karolják föl.  Uz a kiállítás — 
moudja a kamara — nem verseny kiállítás, 
tehát nem remekeket kell bemutatni, hanem 
azokat a kész cikkeket, amelyek itt forgalom-
ban vannak. Legfőbb  célja a kiállitásn-ik, hogy 
egyfelől  a közönség Csikinegye ipari erejet 
megismerje, másfelől,  hogy azok az intéző 
tényezők, melyek a Bzékely gyűlésen jelen 
leBznek tájékozást szerezzenek Csikmegye 
iparfeJleszteBe  tekintetében. — B szempontból 
nem lehet közömbös senkire nézve a rende-
zendő kiállítás, erkölcsi érdeke az ipartestü-
lete knek, a községek elöljáróinak, s lelkészek-
nek, a tanítóknak, hogy a területükön termelt 
ipari cikkek kollektív bemutatást nyerjenek. 
A kiállítást augusztus 2—3-án rendezik el 
Csíkszeredában a gimnázium épületében éa 
másnap (vasárnap) délelőtt nyitják meg. Ki* 
állíthatók ipari cikkek házi ipari cikkek, női 
kézimuukák (régiek is) gyümölcs konzervek, 
borvizek és ipari nyers anyagok (kő, kószán, 
fa,  kavlin, keuder, len, fakéreg  stb.) Minden 
község mutassa be a borvizeit, hogy az ide-
genek lássák ezt a nagy gazdagságot A muu-
kákat legcélszerűbben maguk a kiállítók ren-
dezhetik el, azért kívánatos, hogy a ki teheti 
személyesen vigye munkáit a kiáUilásra. Az 
ipaikamara örömmel venné, hogyha az általa 
kikepeztetett székely ifjak  közül egysem ma-
radna el erről a kiállításról s a 26 aa tartandó 
Székely kongresszuson is részt vennének. A 
kiállításon való részvételt az ipartestületnek 
és a kongresszuson való részvételt dr. Ujfa-
lusy Jenő polgármesternek Csíkszeredában kell 
bejelenteni. A kiállítók jelezzék, bogy mekkora 
területet foglalnak  le. 

— Uj tiszti kardok. A hadvezetőség 
elhatározta, hogy a gyalogos tiszteknek je-
lenleg használatban levő kardjait más modellü 
kardokkal cseréli ki. Ez intézkedésnek oka az, 
hogy a jelenleg használatban levő kardok nem 
szépek ós nem praktikusak. 



4 * o H * C S Í K I k A JPQg-
lagymr főpapok  i béosl euoha-
Dll|i»lMilliia. A nemzetközi eueba 

risla koogresuuaoa a magyar főpapság  Urá-
ból Ftocher-Colbrie, Olatlfeldar,  Prohásska, 
Széchenyi gróf,  llalMtb gróf,  Párvy, Badoay, 
Balén, Podhradasky, Boromisau, Zichy gróf, 
Mikes gróf,  Vármdy, RoioJ, Hossza pttspökök, 
Rsjner Lajos dr. vikárius. Mohi Antal nagy-
prépost, Posilovtcs érsak. Kapacs, Vacslcs és 
Drohobecxky Qynla püspökök fognak  részt 
venni 

— irteaitás. Mindenféle  díszes ruggyanta-
(gumml) bélyeglót festékező  párnával, szá-
mológépet iparosok, kereakedók, ügyvédek, 
pénzintézetek, egyletek, hivatalok, községek 
részére legolcsóbbao készít az Első Cseglédi 
Ruggyantabélyegzőgyár Czegléden. — 10 ko-
ronán felüli  rendelésnél a rendeló 100 darab 
peigamentnévjegyet kap, tetszés sserintl be-
tűvel. Ugyancsak különféle  reklámtárgy kap 
ható. Utazók és helyi képviselők magas juta-
lék mellett felvétetnek.  Tessék árjegyzéket 
kérni. 3-» 

— A ealksseredai vadántársaság 
ZsögOdfűrdön,  folyó  évi augusztus bó 16-én 
tánccal egybekötött zártkörű nyári mulatsá-
got rendez, melyre a meghívókat már a mai 
napon útnak is indították. A vigalmi bizottság 
lázasaa működik a nagy nap erkölcsi sikerére 
B a meglepetések sorozatát nagy titokban őrzi. 
Less társas-ebéd délután 1 órakor, a me tu 
vadászos, úgymint bogrács gulyás és tehén 
túrós töpörtyűs csusza (egy teríték 1 korona 
20 fillér).  — A délutáni órákban Uveggalamb 
lövő verseny, mindenki saját fegyverével  és 
töltényeivel lőhet, egy lövés 10 fillér,  mely a 
beszerzett Uveggalambok árában fizetendő. 
Este nagy tüsijáték. A vigalmi bizottság el-
nöke : Dr. Szlávy Tibor, tagjai pedig Nádasdy 
Béla és B. Nagy József.  Augusztus 15-ike az 
általános vadásztilalom felszabadulásának  nap-
ján a vadásztársaság miaden tagja külömböző 
területeken tartott vadászata utáu délután '/>1 
órakor találkozik a fürdő  helyen, tehát nem 
frakkban  s kéretnek a hölgyek Is minél egy-
szerűbb ruhában megjelenni. A zenét Kozák 
Dávid zeneksra szolgáltatja. E kitűnőnek Ígér-
kező mulatságra felhívjuk  Csíkszereda város 
és vidéke közönségének érdeklődését 

— .Emlékűiméi) a Nyergestetőn. Koz-
más község közönsége az idén is hazafias 
lelkesedéssel ünnepli meg a Nyergestetőn 1649. 
julius 31. és augusztus 1-én vívott csata em-
lékét A nagyszabású emlékünnep augusztus 
11-én délelőtt 10 órától kezdődóleg a nyer-
gestetöi honvédemléknél lesz megtartva, mely-
nek sikere érdekében az agiils rendezőség 
fáradhatatlanul  dolgozik, hogy a napot egész 
Alcsik ünnepévé tegye. Az ünnepély mllsora 
a következő: 1. Délelőtt 10 órakor ünnepé-
lyes szent misét tart Barthos Mihály kozmási 
plébános. 2. Hymnus, előadja az alcsiki ta-
nítóegyesület férfikara.  3. Megnyitó beszéd, 
tartja Qábor János tb. főszolgabíró.  4. Fohász, 
énekli • férfikar.  6. Előre. Tóth Kálmántól, 
szavalja Pongrácz Irén k. a. 6. Honfi  dal, 
énekli a férfikar.  7. Ünnepi beszéd, tartja dr. 
Szilveszter Ferenc fógimn.  tanár. 8. pengjen 
a dal, énekli a férfikar.  9. Erős hit Ábrányi 
Emiltől, Bzavalja Lórincz János VI. gimn. 
oszt tan. 10. Nemzeti ima, énekli a férfikar. 
Jl. Szabadságharc, Zsögön Zoltántól, szavalja 
Ábrahám Árpád brailai magyar tanító. 12. Ku-
ruc dalok, előadja Szabó Antal jb. hlv. 13. 
Mi a haza? Ábrányi Emiltől. Bzavalja Kovács 
Dénes tanító. 14 Kossuth Lajos azt üzente, 
énekli a férfikar.  15. Ábrahám btváa a ro-
mániai magyarok nevében az emlékre koszo-
rút tesz. 16. Bezáró beszéd, tarţja Kömény 
Gyula as alcsiki ta itóegyesIllet elnöke. 17. 
Szózat, énekli a férfikar.  A rendező bizottság 
élén állanak Bartalis Ágoston elnök, dr. Balló 
István és Lórincz János alelakök és Kömény 
Gyula jegyző. Az ünnepélyt rendező bizottság 
ugyanaz nap (vasárnap) a kozmási község-
háza nagytermében jótékonycélu táncestélyt 
rendez, melyre külön meghívók bocsájtattak 
ki. Felül fizetéseket  köszönettel fogad  és hir-
lapilag nyugtáz a bizottság. 

— Soroaáal rendelet A hadügyminisz-
ter most küldi szét a Borozást szabályzó nj 
utasításokat a sorozó székhelyekre. Az elsők 
között az aradi sorozó székhely kapta meg az 
utasításokat A hadügyminisztert rendelet négy 
csoportra oszţja azokat a hibákat, a melyek 
szerint a sor alá kerülők közül csak azokat 
dobják ki, a kik mindkét szemükre vakok, 
siketnémák vagy elmebetegségben szenvednek. 
A katonai szolgálatra alkalmasak közé veen-
dők ezentúl, a kl a következő testi hibában 
szenved: nagyfejt!  vagy fejón  csak olyan el-
változások vannak, hogy ezért sapkát mégis 
viselhet, ha mindkét fülére  nagyot hall, vagy 
ha as egyik fülére  süket, ha dobhártyája szá-
rason át van lyukasztva, elfogadják  azt ís, aki 
dadog, a kinek gyógyult csonttörése van, a 
féllába  rövidebb, mint a másik, • kssérőiegy 

ui) hiányzik vagy egy ujjal több van, a Ind 
talpnak is alkalmasak a Bzollgálattételre. A 
második osztályba tartósnak a siketek vagy, 
akiknek a fülkagylójuk  hiányaik, vagy a kik 
annyira dadognak, bogy szavukat megérteni 
nem lehet. A harmadik osztályba sorozottakat 
csak bábom Idején szólítják be. Ezek fegy-
verforgatást,  mesterséget nem gyakorolnak. A 
harmadosztályú katonák azok leesnek, a kik-
nek, a kiknek az arcuk el van torzulva, vagy 
orrukon oly elváltozás észlelhető, a mely a 
lélegzést akadályozza. A negyedik osztályba 
végül azok kerülnek, akik semmiféle  szolgá-
latra nem alkalmasok; a siketek, a siketnémák, 
a vakok és gyógyíthatatlan elmebetegek. 

— Aa igaaaágűg^miniaater a kolozs-
vári ügyvédi kamara ellen. Kolozsvárról 
Jelentik: Az Igazságügyminiszter megsemmi-
sítette az ügyvédi kamarának azt a határoza-
tát melyben elítélte a kormánynak a junius 
4-iki képviselőházi ülésén tanúsított eljárását. 
A megokolás szerint a kamara nem volt jo-
gosítva ily határozatot hozni, mert a törvény 
a politikát kisárt a kamarák hatásköréből. 

— A tiszti orvosi viasga eltörlése. 
Az Országos OrvosszövetBég évek óta kérte a 
belügyi kormányt, hogy a tiszti orvosi vizsgát 
törölje el. Ez eddig nem járt sikerrel, most 
azonban a belügyminiszter legutóbb kiadott 
rendeletével azoknak as orvosoknak, kik a 
tiszti orvosi vizsgáról szóló rendelet kibocsá-
tása előtt már tiszteletbeli járásorvosok vol-
tak, a tiszti orvosi vizsga letételét a tiszti 
orvosi pályázatoknál elengedte. Miután ez a 
döntés elvi jelentőségű — jelenti egy laptudó-
Bitó. — az Orvosszövetség bislk abban, hogy 
az éveken át folytatott  akcióját most siker 
fogja  koronázni és a tiszti orvosi vizsgát a 
belügyminiszter egyszer B mindenkorra elfogja 
törölni. A mennyiben a teljes eltörlés most 
még nehézségekbe ütközik, a szövetség leg 
alább bizonyos esetekre kéri, hogy a tiszti 
orvosi vizsga letételét a pályásatoknál enged-
jék el. Ilyen esetek volnának: tíz évi köror-
vosi működés esetében; azoknál akik a sérel-
mes tiszti vizsgarendelet kibocsátása előtt sze-
rezték oklevelüket és mint körorvosok működ-
tek; oly körorvosokkal szemben, akik tudo-
mányos és szakirodalmi tevékenységet tndnak 
kimutatni, kivált, ha már huzamosabb idő óta 
működnek a gyógyászat terén. 

— Kivándorlók visszautasítása. Az 
Ellis Islandon székelő bevándorlási biztosi hi-
vutal fölöttes  hatóságának rendeletére töme-
gesen utasítja vissza az Amerikába bevándorolni 
akarókat Tüzetes orvosi vizsgálat alá véteti 
a hajón érkezőket s alig csak 3--4°/,-át en-
gedi át Amerika határain a bevándorlóknak. 
Ezen szigorú eljárását — mint értesülünk — 
nem is ssünteti be, épen azért jól gondolja 
meg a dolgot a munkás OBZtály, nehogy fö-
lösleges költekezésnek tegye ki magát. 

— ţettifl  emlékezete a kássonjakab-
falvi  fürdőn.  A Petőfi  emlékünnepély a ká-
szonjakabfalvi  fürdőn  az idén Is szép számú 
közönség jelenlétében folyt  le. A meleg für-
dők feletti  fedett  helyiségben fenyólombokból 
emelt oltár mellett Bzent misét celebrált A1 
bert Zsigmond kászonjakabfalvi  plébános, az 
istentisztelőt végeztével pedig a közönség fel-
állva hallgatta ez énekkar által elzengett Szó-
zatot Azután dr. Balogh Vendel megnyitója 
következett, melyben Petőfi  életének körül-
ményeit ismertette. Majd Szilágyi Samu, a 
kászoni-fürdő  állandó látogatója s a Petőfi-
ünnepélyek lelkes rendezője szavalta el Julow 
Viktor által irt s Petőfi  halálára vonatkozó 
Bzép ódát, melyet a jelen voltak lelkeB tapsa 
kisért A kitűnő gramofon  szépen előadott 
népdalait élvezettel hallgatta a közönség, mely-
nek szünetei közt Balogh Gabriella urleány és 
Balog Lqjos ügyvédjelölt hazafias  szavalatai 
váltottak ki megérdemelt elismerést Végül a 
fürdői  zenekar által eljátszott Rákóczi-induló 
mellett oszlottak szét A vendéglő helyiségben 
felteritett  asztalok mellett nagyszáma intelli-
gens hölgy és férfi  társaság foglalt  helyet s 
kezdetét vette a közebéd, melynek folyamán 
Fodor János polg. fiúiskolái  Igazgató a Pe-
tófi-Berleg  felemelésével  mondott egy szépen 
megszerkesztett és lelkes hangon előadott 
emiékbessédet mely hatalmas óváclóra ra-
gadta a hallgatókat A közebéd alatt még 
ünnepi szónokra, hölgyközönségre, s Szilágyi 
Samura történtek sikerült felköszöntők.  Este 
felé  a tüzes vérű ifjúság  táncra perdült s nem 
sokat törődve a hulldogáló esővel, fáradha-

járta a ropogós csárdást, bosztont 

és a keringőt — Igy folyt  le as idei Petőfi 
ünnepély. 

— EgyaserA mód a asobahőség eny-
hítésére. A legnagyobb nyári hőségben Is 
egy Igen egysserü módszerrel kellemesen 
hűssé tehetjük a szoba levegőjét anélkül, hogy 
egy fillért  is költenénk jégre. Ezt a módot a 
Jáva-sziget benszülött lakói már rég ideje nagy 
sikerrel kultiválják. Ez as egyszerű módsser 
abban áll, bogy a teljesen nyitott ablakokra 
nedves lepedőket feBaitenek.  Már most ss 
utca levegője a szűrőszerü lepedőn lehűtve és 
pormentesen kerül a szobába, amely ily mó-
don kellemes hlls levegővel telik meg. A le-
pedő nedvesítését természetesen napjában több-
ször meg kell Ismételni. 

— A jegyzők gyűlése Hírt adtunk már 
arról, bogy a csikmegyei községi, kör- és se-
gédjegyzók egyesülete folyó  hó 18-án délelőtt 
10 órakor a vármegyeház közgyűlési termé-
ben tarlja idei rendes közgyűlését A közgyűlés 
tárgysorozatát az alábbiakban közöljük: 1. 
Elnöki megnyitó és jelentés. 2. A mult évi 
gyűlés határozatai végrehsjtásának bejelentése. 
A törvényhatósághoz akkor beteijesztett s 
még elintézést nem nyert előterjesztések szor-
galmazása. 3. Drágasági pótlék megállapítása 
iránt teendő intézkedések, dr. Sándor Gyula 
felcslki  járási főszolgabíró  ur kezdeményező 
rendelkezése alapján. 4. Az Erzsébet árvaház 
megalakulásának bejelentése s az árvaház tá-
mogatása iránt teendő intézkedés. 5. A kolozs-
vármegyei jegyzői egylet átirata as erdély-
részi tanitók nevelő intézetéhez való csat-
lakozás iránt. 6. Az országos egyesületben s 
képviseleti rendszer megszüntetésére vonat-
kozó átirat, az országos jegyzői egyesület el-
nökségétől. — 7. PálfTy  András beadványa, 
segédjegyzői szolgálati idejének nyugdíjba való 
beszámítása iránt. 8. Társegyletek iratai éB 
levelezések. 9. Az országos egyesületnek Ko-
lozsváron tartandó évi rendes gyűlésére a 
résztvevő tagok kiküldése. 10. Az egylet 1911. 
évi számadása és az 1913. évi költségvetése. 
11. Indítványok, melyek a gyűlés megtartása 
előtt 3 nappal Írásban is beadandó. Arpa La-
jos, egyl. alelnök. Ferenczy Béla, egyl. fő-
jegyző, Péter Józi>ef,  egyl. jegyző. 

— A tanító mint harangosó. A kán-
tortanítók már régóta küzdenek az ellen, hogy 
őket egyházi szolgai állásokra, mint haran-
gozó, BekreBtyés, kötelezzék. Legutóbb a Kat-
holikus Tanügyi Tanács intézett feiteijeBztést 
a hercegpriméshos az iránt, hogy tiltsa el a 
püspöki kar a tanítókat a Bzolgai teendők vég-
zésétől. A hercegprímás most a következő le-
irattal válaszolt a memorandumra. 

„Vonatkozással Méltóságodnak mult évi 
november 5-én kelt beadványára, melyben 
a Kat Tanügyi Tanács kéri, hogy a nagym. 
püspöki kar tiltsa meg, miszerint a tanitók 
a harangozás gondozására és a sekrestyés! 
teendők végzésére köteleztessenek, értesí-
tem méltóságodat, hogy as ez évi április 
25. és 26. napjain tartott püspökkari tanács-
kozás kimondotta, hogy a nagyméltóságú 
püspöki kar a harangozás gondozására ÓB 
a sekrestyési teendők ellátására a tanítókat 
kötelezni me. kiváqja. Azonban, ha valamely 
tanító B hitközséggel ez irányban megálla-
podni kíván, ebben sem a hitközség, Bem a 
tanító Bzabadságát nem korlátozza, hanem 
az intézkedést rábízza a helyi iskolaszékre. 
Balatonfüred,  julius hó. Vaszary Kolos bibor-
nok, hercegprímás, esztergomi érsek". 
Ez a leirat ugyan már baladás a megol-

dás leié, de még mindig nem a teljes felsza-
badítása a tanítóknak. 

— Kártyások öröme. Fiúméból jelentik: 
Egy ismert fiumei  kártyajátékos olyan gépet 
talált fel,  amely magától keveri a kártyát és 
ki is OBZtja azt A feltaláló  ezt a gépet már 
egész Európa területére szabadalmaztatta is. 
Ötvenezer korona alaptőkével részvénytársa-
ságot Bsándékozik alakítani, hogy találmányát 
a kártyások örömére minél szélesebb körök-
ben teijeszthesse és értékesíthesse. 

— Kót első honvód-tOsér esred fel-
állltáaa. Az elBŐ honvéd-tüzérezredet as 1913. 
év március havában állítják fel  és pedig az 
egyiket Budapesten, a másikat a délvidéken, 
valószínűleg a szegedi U. honvédkei ület terü-
letén. A uj honvéd-tüzér ezredek egyenruhá-
jának a kérdése még nincs eldöntve, annyi 
azonban már nyilvánvaló, hogy hasonló less a 
közös hadsereg tüzérségi egyenruhájához A 
karon és a nyakgaUéron rqjta lesz a magyar 
zsinórzat 

— Magyar birtok oláh késen. A la-
pokból vesszük a birt, bogy a szomszédos Há-
romssékmegyében as ország határa mellett 
közvetlen bosszú vonalban végig húzódó 30,000 
kat hold kiterjedésű erdő birtokot örök áron 
eladták 60,000 koronáért Csárán Artaxes bu-

karesti bojárnak. Állítólag a magyar vállalko-
zóknak és a magyar kormánynak Is ktnálták 
megvételre a birtokot Igazán szépen erősítjük 
magunkat s gyönyörűen üssük a magyar föld-
birtok politikát Hírét vesszük annak is, hogy 
a borpataktelepi dúsgazdag arany bányák kö-
zül a legnagyobbik, a több mint egész évti-
zed óta páratlanul virágzó Pokolbánya egy 
oláh előkelőségekből és pénzemberekből ala-
kuló konzorcium kesébe kerOL 

— As utasok podgyásza. A Máv. igaz-
gatósága rendeletet bocsátott kl az állomás-
főnökségekhez,  amelyben elrendeli, hogy aug. 
1-től valamennyi személy és gyorsvonatok uta-
sainak podgyászát olyképpen ellenőrizzék, hogy 
az előírástól eltérő kéztpodgyászokat a pod-
gyásskocsiban kell elhelyezni. 

— Kisiklás a székely körvaauton. A 
székely körvasút Madéfalva—marosvásárhelyi 
részén, Ratosnya és Palotailva állomások kö-
zött egy tehervonat mozdonya és tizenkét ko-
csija kisiklott Egy fékeső  súlyosan, két fé-
kezi  és a mozdonyvezető nem veszélyesen 
sérültek meg. — A pályát a kisiklás annyira 
megrongálta, hogy a két állomás között a vo-
natok csütörtökön estig nem közlekedhetnek. 

0— A megáradt patak halottja. A 
minap nagy felhőszakadás  volt, mely meg-
árasztotta a Torja- és a Kászonpatakot Kóz-
dlazentléleken a megáradt Kászonpatak áldo-
zatot is követelt magának. A megáradt pata-
kon ökörszekéren akart keresztlilmenni Keresz-
tes András két fia,  azonban as egyik llut, Ke-
resztes Ágostont, aki nem fogódzott  meg szi-
lárdan a Bsekérbe, az át 'lesodorta és magával 
ragadta. A szerencsétlen fiu  hulláját a közeli 
határban fogták  Id. 

— A kolozsvári egyetem es évi ve-
se tői. A hivatalos lsp vasárnapi száma je-
lenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a kolozsvári tudományegyetemen az 
1912—1913. tanévre dr. Kosutány Ignác nyil-
vános rendes tanárnak a tudományegyetem 
rektor magnificusává,  dr LukátB Adolf  nyil-
vános rendes tanának a jog és államtudo-
mányi kar dékánjává, dr. Buday Kálmán nyil-
vános rendes tanárnsk, az orvostudományi kar 
dékánjává, dr. Zolnay Gyula nyilvános rendes 
tanárnak a bölcsészet-, nyelv- és történettu-
dományi kar dékánjává, dr. Klug Lipót nyil-
vános rendes tanárnak a mathematikai és ter-
mészettudományi kar dékánjává, dr. Marsaiké 
Tamás nyilvános rendes tanárnak pedig az 
orvostndományi kar jegyzőjévé történt meg-
választását jóváhagyólag tudomásul vette és 
őket ezen tisztségükben az emiitett idő tar-
tamára megerősítette. 

— Az o j dreadnonghtok nevei. A 
Triester Zeitung cimü újság szerint ó felsége 
beleegyezett, hogy haditengereszetünk épülő-
félben  levő harmadik és negyedik dread-
noughtjának Admirai Sterneck, illetőleg Ad-
mirai Pets legyen a neve. Sterneck osztrák 
állampolgár volt. Petz admirális pedig magyar. 
Mindketten lovagjai voltak a Mária Terézia 
rendnek, bizonyára kitűnő katonák is voltak, 
azt azonban kissé túlzásnak tartjuk, hogy a 
drága hajókat a két egészen német nevű ten-
gernagyról nevezék el. A magyar milliók, me-
lyeket a dreaduoughtokba ölnek, legalább 
annyit megkövetelnek, hogy as egyik óriás-
hajónak tősgyökeres magyar neve legyen és 
ne csupán a katonai sematizmusok búvárai 
tudják róla, hogy a kiről ebievezték, magyar 
ég alatt látta meg a napvilágot 

K Ö Z Ö N S É G KÖRÉBŐL.*) 
Mai világban a boldogulás egyik első fel-

tétele az é l e l m e s s é g . Áll ez különösen 
azokra, kik anyagi befektetéseikből  óhajtják 
a kívánt hasznot biztosítani, mely nem csupán 
üzletük virágzó fenntartására,  hanem okszerű 
megvagyonosodáshoz is alapul szolgálhat Mi 
azonban keveset értünk még sz úgynevezett 
üzleti élelmességhez. 

Csak egy példát mondjak: 
Ha az ember lerándul Zsögödbe nem rit-

kán megtörténik, hogy akármelyik fUrdőtől  is 
vissza kell zarándokolnia, mert — zárva van. 
Már pedig akinek ideje kl van számítva, nem 
mondhatnám, hogy valami kellemes érzéssel 
tenné ezt, inkább bossankodik s elmegy a — 
kulcsért 

Mikor aztán fürdés  után Bietve elindulva, 
ismét nem talál egy eleven lelket, akinek a 
jegyét leadhatná, hanem be kell mennie a 
konyhába, különben ki van téve annak, hogy 
a felügyelet  nélküliség dacára as uton vala-
hol mqjd mégis csak rákiáltanak a—jegyért 

Hogy a .kiszolgálásnál" pedig nagyon gyak-
ran teţjesen vizes tehát hassnált törülközővel 
s fel  nem vehető ruhával lepik meg az em-
bert — erről már ne is ssóyunk. Csak arra 
akarjuk még figyelmeztetni  a fürdOtulajdo-
nosát, hogyha akad valaki aki az említett 
hiányokat saját szívességével pótolná az ott 
levő férfi  alkalmazottól még gorombaságot is 
kaphat, ami egyáltalán el nem tűrhető. Tehát 
több ügyeimet, tapintatot s üzleti élelmeseéget 
várunk. j. 

*) E rovatban kSzlOtMMit nem villát feleli* 
siget a azerkwiUMg. 



3 . a . C S I K I L A P O K -ik odaL 

Értesítési 
Miután Csikszereda városban már 

több éve, bogy udvarok kikövesésével 
foglalkozom,  tisztelettel értesítem Csík-
szereda v&ros és vidéke közönségét, 
bogy jelenleg az uj földmives-iskolánál 
egy nagyobb munkát vállaltam el és 
esért hosszabb ideig itt kell tartózkod-
nom, miért ia ezen idő alatt vállalko-
zom bármely udvar, utca, kert vagy 
csatornák kikövezésére a legjutányosabb 
árak mellett, biztosítva a jó és tartós 
munkáról megbízóimat. 

Szives pártfogást  kér, kiváló tisz-
telettel 

Buretza János, 
kSvnzfi  mester, Brassó. 

Értekezni lehet e lop kiadóhivatalában. 

Keresek egy kereskedő segédet, 
ki vidéken tanult rőfös-  és füszer-Qz-
letben teljes jártassággal bir. Trohán 
Béla, Csikszenttamás. 1—3 

HERCZKA GYULA 
villanyszerelési vállalata 

Marosvásárhe ly 
Főtér 18. sz. TelefoD  352. 

Csillár, izzólámpa és az összes 
szerelési cikkekben nagy raktár. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkálatokat ugy helyben, mint 
v idéken szakszerű kivitelben. 

Q l f i O I S á S I H 
Magyarország és Ausztria részére 
egyedüli képviselet a „Dim a 
Li te" szabályozható izzólámpá-
nak (világos és homályos égésre). 

y o o o o o o o o o o o o o o / :  « 

SchY&rcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 
= Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fúllesztö 

65,100,160,300 és G20 liter Űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt. 

100- 400 liter Űrtartalom. — Az u j 
szeszadótőrvény előírásai szerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

Saám 1461—1912. 
Faeladási hirdetmény. 

Kozmás község közhírré teszi, hogy 
a tulajdonát képező „Nyáros" nevO 
6.6 k. holdas vágás terület 69 m* luc 
fenyő,  123 m' tölgyhaszonfa,  32 m> 
tölgy és 43 m1 bükk tüziia készlete 
összesen 1100 korona kikiáltási ár ala 
pul vétele mellett Kozmás községházá-
nál 1912. augnsztas hó 10-én d. e. 
8 órakor el fognak  adatni. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10"/, a. 
Távirati és utóajánlatok figyelembe 

nem vétetnek a az erdő becsértéken 
alul eladatni nem fog. 

Bővebb felvilágosítást  hivatalos órák 
alatt a községi elöljáróság és a csik-
szentmártoni m. kir. jár. erdőgondnok-
ság ad. 

Kosmás, 1912. augusztus hó 3-án. 
Lörlncz János, Orbán Dénes, 

k. jegyző. k. biró. 
E g y 9 - l ó e r ö s m o t o r c s é p l ö g a r n i -

tura és gyapja fiisülő  telje-
sen jókarban, eladó. Értekez-
hetni Meskó Jakab tulajdo-
nosnál, Madéfalván. 

YifiHÁ  Üzlethelyiség. Kossuth Lajos 
I\iaUU és Apaffi-utcák  sarkán lévő ház 

ban a Mersa Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó 
Cim: SchierPereno kir. mérnők, Nagy-
várad, Schlauch-tér 7. szám. 5-5 

4 szobás lakás I pincével 
k i s u d . 6 . 

Hol? Megmondja a kiadóhivatal 

HIRDETÉSEK 
olosó árszámltás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

* Vegytisztítás, jf 
Női és férfi  legkényesebb ruhák )f 
olaj, degeDyeg, szurok, tenta, zsir, 
rozsda, kávé stb. foltok  vegytisz-
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 
fáradságot  nem kímélve e szak- ¥ 
mába teljesen kiképeztem maga- }f 
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

2 O s f e á a  Y i a e s e , 
*J fél  ti szabó áe vegytisztitó, Csíkszereda. 

M 
Rákóczi-utca Ili. száiu. 12—2i> 

• ÓÓQÖáóoááóoófldoóAb  • 

Szalámi és hentesáruk 
li magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 fillér,  minden további 
m hóban 10 fillér  áremeléssel. •• 
Vastag fcliúr  láblá-s szalonna ára 1 K Gü f. 
Vastag illat. ós paprikás Kzulonua 1 
Kolozrtvári IIUMGS szalonna 2 
FQstölt és papr. szulel szalonna I 
VadAaz kolbász sonka húsból 
Nyári szalámi 

80 , 

70 
20 

Száraz kolbász 

2 
2 . - „ 
2 K — I. 

mindennap frissen készítve kapható 

Theil József  S í r f f 
Medgyes (Erdélyben) 

24— 
IMbdflAdoftóöfléAóflAbl 

s 

r|<%<lA elköltüzküdós miatt egy alig 
C1QUU használt modern lakbereudc-

zés, amely áll egy uri szobából. (lJa-
lisander fa),  egy ebédlő (dió), egy 
háló (szilfa)  és egy kouyliából. Cim a 
kiadóhivatalban. e-

egy éves. sertésvészen átment 
t e • a - 3 7 ' é s z a . a a . 

eladó, vagy kisorsolt kannal 
kicserélhető'. 

Hol? Megmondja a kiadóhivatal 

Modern kutépités. 
Uj kutak épitését cementgyürük-
kel, sülyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak Iennebb súlyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 20-
cenicnlííriigyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Van szerenosém a n. é. közönség becses 
tudomására hozni, hogy r a k t á r o n tartok 

FÉRFI-, NŰI- ÉS GYEREKCIPŐT 
alegegysserflbbtöl,  a legjobb kivitelig. Gyer-
mek cipők minden színben, nagy válautdk. 
Mértékutáni rendelést gyorsan éa pontosan 
essköilök. Kívánatra házhoz la elmegyek. 

• Kórem a nagyérdemű vevő- ós rendelő kö-
ţ sönaég szives pártfogását,  késs szolgálattal 

i M A N D E L IZIDOR C 
ţ Cslkssereda, Eoarath Lajoa-utoa 03. as. a. ^ 
%frwrwrm 

I 
i 
t 

VIDOR ÉS TÁRSA 6ŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMOH 1 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. ni.: Sj 

DESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN I 
mindenféle  méretben és mennyiségben. — 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fiirészpor 
á l l a n d ó a n . I c a p n a t ó . 42-52 

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

KRONSTE1NER KAROLY 
viliari itllú músz 

i f t ţ A D E H O M L O K Z A T F E S T É K 
Törvényesen védve. 5ll szinárnyahillmn kilogianun.inkínt. Évtizedek óta 
legjobban bevált és nem hamisítható. A ii-gcji«miiib festőanyag  mir befestett 
liitiiilitk/iLlnkoii ÍH. E n a a l l l l o m l o k z a t f e s t ó l s ,  s/iuttiitú. nuinliatú, egy 
lesién rlegenilü ulapszinezéH uélkiil. A legalkiilimusaljb h'MtÜSZIT homlokzatra. Faépit-
iiiriivrkn- 11. ni. esürökro, Pavillonukrii, körítésekre stb. .Minden sziniLniyatatban knphatú. 
Mintakönyvet és árjegyzéket díjmentesen és ingyen küld: 
K r o n s t e i n e r Káro ly , Wien III., Hauptstrasse 120. 
Fölerakat Csíkszeredában: Michna Rezső és Vejénél. 

v 

i 

Í 
! 

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

Tudomására adom a nagy érdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossnth-
Lajos-utca 48. szám alatt nagy építési anyagraktár t rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nugyérdumü fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagút jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész daruiig és oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemsz  többféle  minőségben. Kollarit bőrlemei, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételehez, kátrány és caibolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes tödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Scbamotte tllzálló 

tégla cs fold  stb., mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikak betonból -80—100, 120, 150—2 0 0 - 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 készítése. Beton- és műkői ápcsők, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetőváluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kémény- ée fsl-
fedkfivek.  Mindennemű beton- és cementipar-válbilat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és reudeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csikszereda. 

Á Csíkszeredai Takarékpénztar és Fiókintézetei 
ugy a régi, mint az uj betétekre 

jelenleg^ kamatot fizetnek. 
Ah igazgatóság. 



C S Í K I L A P O K 

6ÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
j : . . . . . . . . • „ „ „ „ A k . t hármilv k íván t kivitel- II Elvál la l k ü l ö n ö s e n é p ü l e t m u n k á k a t a z a k M e r ü g é p e i á l tol k idolgozni a . Elvállal ugy épület- mint bútor asztalos munkákat bármily kivánt kivitel-
ben _ IÍját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely báz ablakit 

- nap alatt EIkésaiti. MHIIIIMIHIMHÍIIIMIIIMIIMIIIIHIII iiiiiiiniiiniH« M 

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

anyagot el- és visszaszállítja. niHliiiiiillimnimlttiliMiHllwiiiimilMn 

Betáblázásos kölcsön. Előnyös fel 
tételek mellett első helyen való be 
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható. 

C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

B r a s s ó , B ú z a s ö r 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és v i a s z k o s v á s z n a k b a n . 

Szolid kiszolgálás I Lsgotesátt ársk I 
15-50 

Ţ Ţ V V j N I Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
11 n A M I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U l l f l l f l  I Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóéi vágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K 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. 

F ő i a l c t é i r O a U r v á i m e s j e r é s z é r e : 

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

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

(15) 29-52 

><U»MlxU><lt«Ml«yii<l>ll<Sll>Sll«M<«Sll»Ml»Slt»J|<llíl;<y< <11» «11» >11» <11/ <ll» <U< <1(» <11» <11» <11» <H» <11/ <11. <11/ <11» 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

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

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK ÉS tyAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú yarrógéjtek,  kerékpárok,  grama/onok  én lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 

42 Minden tőlem vásárolt varrógépért  6 és 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
g 54 K-tól, gram«fonokat40  K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS (SRAMAFONOK-
hoz mindenféle  alkatréxxek  kaphatók. — Javításokat  a legjutá-
nt/onabb  árért  enxkőxlók,  jótállón  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

34 Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 
<11, <11» <U» <U» >11'Ml. <11» <ll»Vll»\HAl[. Î» !̂»*.!!»1»»,! <11-! <||. <||, <11» <11» <11»<11» <11, <11/ <11, <U,Vl|< <11, <1(, V|l, <U, <11, <11, 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 23. szám alatti salát házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagys&gn 

RUGANYOS D1VÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szives figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, hogy a kocsik, valamint 
minden e szakba vágó mnnkák javítását el-
vállalom. Hagnmot a mélyen tisztolt közön-
ség jóindululatu p&rtfogág&ba  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 

Bájor Ferencz, nyerges ós kárpitos Csíkszeredában. 

2 0 - 2 6 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnloofill  PnifTvoo  kézimunka üzlete, rövid-, szövött és 
DVIPaUl ri lgJPO kötött Aruk, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi itlényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, futó,  diváupánia 

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

mek, gyapja és gyapott fonalakban. 
Dus vnlnszték íérfi,  nöi és gyerek harisnyákban, trikókban ugyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelók, nyakkendők és zsebkeudőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 38—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
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1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgyközönség szives tudomására 

hozni, bogy személyzetem 3 elsőrendű bécsi diszitiltö és 
kézilánnyal szaporítottam-

Abba a szerencsés helyzetbe vagyok, hogy a legkényesebb 
igényeket is kielégíthetem. 

Állandó raktár egyszerű , disz- és gyászkala-
pokból. 

Kézimunka anyagból nagy választék. 
Alakítást és javit&st elvállalok. 
Divat lap utáni megrendelések a legizlésesebben 

készülnek. 
A t. hölgyközönség szives pártfogását  kérve, maradok 

kiváló tisztelettel 

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

Jó családból tanuló leányok felvétetnek. 
1 - 7 
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Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

Portlai)d-c*n)sotgyár Kügfcr Társai, BraSSó. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN-

Nyomatott Vákár L könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




