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Keeiratok nem adatnak viuia 

Égető kérdések. 
('sikvármegyének feles  számiéul vol-

tuk mindig égető kérdései, melyeknek 
megvalósítású löbb-keLVe^eblyszgrenesé-
vel járt. Ma talán több van, mini bár-
mikor. Magának Csíkszeredának ugyis 
mint városnak, ugyis mint a vármegye 
székhelyének annyi megoldutlau kérdése 
van nupirenden, hogy bálrau megelé-
gedhetnénk, ha egyelőre esak egy része 
nyerne kedvező  megoldást. 

Általában pedig elmondhatjuk, hogy 
vármegyénk mindig mostoha sorsban ré-
szesült. Talán nagyon cl vagyunk dugva 
a világtól, nem vesznek tudomást ró-
lunk. A mindenkori kormányok igen 
sokszor kegyetlenül bántak velünk. Kgy 
másik nagy hiba, hogy vezető embe-
reink és képviselőink befolyással  nem 
bírtak, szavuk a pusztába kiáltó szava 
volt. De másrészről nem is tudtak a 
közélet igazi nngyságai lenni, hogy be-
folyásukat  eredményesen érvényesíthes-
sék elárvult vármegyénk érdekében 

Ez az állapot pedig a jelenlegi nem-
zeti kormány alatt sem változott. Sőt 
azt mondhatnók, hogy soha olyan rideg 
magatartást ne.u tanúsítottak irányunk-
ban a mindenkori kormányok, mini épen 
a jelenlegi. 

Ennek pedig határozotinn káros ki) 
vetkezményei vaunak. Megállapíthatjuk, 
hogy az az ideál, melylyel a nagy több 
ség el volt telve a nemzeti kormain 
iránt, ma már nincs meg s mindenki 
elégedetlen és idegen eszméket keres. 
Ha pedig a bizalomnak alapja, a hit 
megrendült, ninca rá tekintély és hata-
lom, mely azt visszaállíthatná. 

A nemzeti kormány irániunk tanú-
sított mostoha magatartását mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a vármegye legte-
kintélyesebb testUjetének, a közigazga-
tási bizottságnak most előterjesztett fél-
éves jelentése, mely a maga átruházott 
hatáskörében szomorúan tárja elénk 
akcióink eredménytelenségét. A jelentés 

a miniszterelnök elé megy, de hogy 
eredménye lesz-e, ezek utau alig lulielo. 

Csak a két legfontosabb  kérdést 
emeljük ki belőle. Ezek pedig a in. kir. 
pénzügy igazgatóság lelálltlasa es a uia-. 
défalvi  rendelkezési és telepállomasnuk 
Csíkszeredába leendő áthelyezése. .Mind-
kettő nem csupán Csíkszeredának, mim 
városnak és megyei székhelynek erdeke, 
haucm a legsürgősebb varmegyei er 
dek is. 

A ni. kir. pénzügy igazgatóság fel-
állításának kérdése elegge ismeretes, 
mondhatnók odiozus ügy. Kelallilasáéri 
evekkel előbb akcióba lepett a var-
megye lörvényhutósága, kózigazgalasi 
bizottsága és minden vezeló embere. 
Pedig nem is kívánunk áldozatot. Csu-
pán az ISSU. évi XXVIII, t.-c. végrehaj-
tását. Ma luár mondhatjuk, hogy nincs 
egy vármegye, hol ne volna székhelyé-
nek péuzügy igazgatósága. A kormány 
olt, ahol nem volt, a legutóbbi evekben 
mindenütt nagy költseggel, pazar beren-
dezéssel állította fel.  A kormány pedig 
— a jeleulegi ueuizeti koriiiuny volt. 
Épen ezért kell csodálkoznunk, hogy 
csak mi vagyuuk azok, Kiknek e jogos 
és méltányos, sót elsőrendű allauii er-
deket képező kívánságát nem teljesilik, 
törvényhatósági és közigazgutasi bizoll-
ságuuk felterjeszteseit  figyelemre,  sót 
meg válaszra sem erdemesiiik. 

Tagadhatatlan s ezt sujuosan kell 
tapasztuliiunk, hogy a peuzUgy igazgató-
sug lelallltusa ele varmegyénkben is 
mesterségesen niugan- vagy lieiy,-
érdekböl — ukudalyokat gordiieiieii. 
Legnagyobb l.ibu vull iniudeneselie az, 
hogy az elhelyezes nszlelkerdesevel 
uiaga az egesz ügy katyuba jutott. Meri 
az is leuy, hogy a pénzügyminisztérium 
vezetésevei megbízott miniszterelnök 
elvi ukudulyo»ai nem allitott u felállí-
tás elé. Törveuy hulosuguuk pedig ma 
is érlhetellen modou kitérő ielierjesz-
léseivel elodazla a gyors és gyökeres 
megoldást. 

Arról volt szó, hogy a pénzügymi-
niszter azonnal leiépiti a pénzügy igaz-
gatóságot, ba a varmegye épületei-e 
második emeletet huzat, vagy a régi 
Jyrvenyszek helyét e célra felajánlja. 
Kz pedig egyik kiküldött miniszteri la-
naesos szetnelyes előterjesztése alapján 
toriént. Kniii-k daeara u törvény hatóság 
az elsőt — helyesen — nem találta 
teljesíthetőnek, de a másodiknak nieg-
kerülesevel telajanlotta azt a szeren 
esetlen Vigadót, Ez előrelátható,ag hiába-
való kiserletezes volt s az is marad 
eltekintve attól, hogy azt rendeltetésé-
től, melyei jul rosszul teljesít, elvonni 
uem leltet. 

Kgy másik ok nélkül felvetett  és 
lueslersegeaen terjesztett reni volt a 
lakáshiány es ennek folytan  elóallolt 
lukberuzsoru. Hat nincs nálunk eleg 
lakas? Hisz még akkor is, ha uem lett 
voluu, mu már unnyi épült időközben, 
hogy örvendhetnek a háztulajdonosok, 
ha kiudhatják. 

Uyergyószeutuiiklós szintén pályázik 
— uiiudeu igaz ok nélkül — a penz-
ügyigazgatosagra. Eltekintve attól, hogy 
aunak ellielyezese u törvény intenciójá-
ból kitolyolug es külöuöseu adminisz-
tratív szeiupouiuol esak a wrinegye 
székhelyen lehetséges, kerdezzük, hogy 
van-e tiyergyoszeutuiiklósoii elegendő 
lakas sniucsolt hasonlíthatatlanul jóval 
uagyoblj lakberuzsora es drágaság, mini 
CaU&zcredahuii ? I'edtg Uyergyuszent-
miklos részéről löneuiek lepesek a 
pénzügy igazgatóság oda lielyezese iram. 
t>ot mun gazdag varos, jeleulekeuy ál-
dozatokra is tesznek nyilatkozott. 

Mi azonban hallgatunk tovább. Azt 
is mondják, hogy a felállítás  kérdésé 
teljesen elrázódott, meri Uyergyószent-
mikios lesz a varmegye szeklielye inas 
területi beosztással s ennélfogva  oll lesz 
a peuziigyigazguiosag. Kz egyszerűen 
humbug. 

Ili már csupáu egy segilliet. Krélyes 

és napilap utáni sürgetése a pénzügy-
igazgatóság felállitásánuk.  Ha szükség, 
deputációk — e divatos, de eredinéuyes 
betegség — uljáu is. Mert bárhogy vál-
tozzanak a vármegyék, ás választókerü-
letek, Csíkszereda a vármegye szék-
helye marad. 

A madéfalvi  telepállouiásnak Csík-
szeredába való áthelyezését egy pár 
héttel előbb tagudta meg a kereskede-
lemügyi miniszter. Hozzátette, hogy még 
.Madéfulvan  sem marad, hanem u kör-
vasút kiépítése után átteszi Uyergyó-
szentiniklosra. 

Klfogadhalallaiiul  meg vau indokolva, 
hogy a gyimesi vonalnak rendelkezési 
es telepállomása (lyergyószeutmiklósou 
lesz! Miért nem Csíkszeredában, vagy 
legrosszabb esetben továbbra is Madé-
fulván  ? Azt esak nem lehet vitatni, hogy 
ezek és esakis ezek alkalmasabbak. 

Kbbeu nz egyben pedig bíztunk. Azt 
hittük, hogy teljesitik. Uiztunk azért is, 
mert Szterényi államtitkár saját szavai-
val ittlétékor egyszerűen uevetségesuek 
mondta ezt az állapotot s e tarthatatlan 
aliapoi mielőbbi megszüntetését meg 
igene. 

A kérelem teljesítése alig kiváil ál-
dozatot Csíkszeredára nézve pedig igeu 
nagy gazdasági előnyt jelent. Alig hi-
hető el, hogy a kereskedelemügyi mi-
niszter megtagadta e nyolc hónapon át 
szakudailanul kért és sürgetett, sót eleve 
megígért kérelmet. Még uz egy órui 
botrányos várakozási időt sem csök-
kentette. 

Kz minden hónapokon, éveken ké-
résziül folytatott  igazságos és méltányos 
akciónak eredménye. Keressük az okol 
és legjobb akarattal sem találjuk. Or-
szágos szenzációt képez a székelymen-
tés; eredményét ugyan alig láttuk. — 
Ugyanakkor azonban a legtisztább és 
legerősebb határszéli székely vármegyé-
nek nincs egy kiváusága, uiely teljesí-
tési e találhatna. 

Dr fihhes  Gyt-ln. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
• b i l « t i u . 

Alszik n szép lányka pulm Helrranigroii. 
Kedvesen mosolyog. Oly uz liluiu 
I Itthon, n bál után ! . . . 

Most járja a polkát Ht'-lili IVdlal t'prn. 
Az itju suttog és elpirul egészen 
A csintalan leány. 

.Szeret engem édes ? Tildim-e szeretni 
Es ö szégyenlősen visszasuttog neki: 
„Mimiig is szerettem!.. ." 
f'gy  ilobog a szive — és a tiu halkan 

"Beszél szép jövöről; hogyan élnek majdan. 
S oly boldogok ketten . . . 

— így történt meg éppen. Olyan' Ilii az álom ! 
yioaoly fd  ajakán édesdeden, bújlóli 
Iteggel. a bál ntán. 
Kinn az enlAszélen két gyilkos eső szemlten 
Ka Hélili Pált holtan hazavitték ketten . . . 
Heggel, a bál után . . . 

l'roknl. 

A k $ a i U « n k m i . 
(!'.) Minden szó frázis,  csak szó marad tar-

tnlom nélkül, amíg annak értelmet nem tulaj-
donítunk. De nagyobb hibába is eshetUnk a 
frázisok  használatánál, ha annak a szónak 
rossz értelmet adunk. 

Nevetségesebb, ha valamit rosszul mon-
dunk, mintha egy két olyan szót kerülünk, 
amelynek értelmét nem tudjuk. Innen: akinek 
több aiava vao, az magasabb fokán  áll az 
Intelligenciának, mint a másik, ki kevesebb 

szút használ, Kitvén szó alatt mindig magal 
a fogalmat  is. 

Az a törekvés. hogy miiidt-nki többnek 
akar látszani, mint ami: közös emberi hiba 
Szinte természetes tehát, hogy a keve&bbe in-
telligens ember iidligensuek akar látszani es 
ludasát meghaladó szavakat használ, persze 
érlelem nélkül, vagy gyakrabban helytelen ér-
telemmel. 

Épp oly nevetséges az a félti,  ki moder-
nizál es beszél szoeialis dolgokrji, közéletről, 
társadalomról slb. és nem oil ezekhez, — mint 
az a nő, aki „társaaag" helyett mindig .tár-
sadalmat" inond, vagy „összckoniiiromittalja" 
a „klasszikust" a .drasztikussal". 

Alkuloiuszcrüuek kínálkozik a fenti  czim 
ma, mikor a polgárosodás oda fejlődőit,  hogy 
niiudeii ember közéleti tevékenységet vél ki-
fejteni,  még nkkor is, mikor a legszemielenebb 
önzéssel a mitga javát kívánja előmozdítani. 

Az u hentes, uz a pék ueincsak gondolja, 
de moudja is, hogy ó a köznek árul vagy süt, 
— pedig csupuu a megélhetésért dolgozik Az 
uz írnok vagy iktutó már irányítani akarja a 
„közeletel', mert jogeziinet szerzett arra, talán 
azzal, hogy uz egyestói százezerig egy iktató-
számút sem hagyott ki. A magasabb állasu 
hivatalnok már .megyémről" beszél, a kép-
viselő .kerületemről" es nagy hálára kötelezte 
a megyét vagy kerületet, ha valamelyik zöld 
asztalnál frázison  dikeziókat lurtolt, vagy 
épen kicsinyes személyi érdekeket szolgáit. 

K-i  emberi dolog. Kz elleu küzdeni lehet, 
sőt kellene, — de nem ezélszerü. Hiába, min-
denkinek uz az .Én- a látókörének a köz-
pontja én ide gravitál iniuden goudolalja, esak 
ugy, mint minden tette is. 

Közélet emberének leuni, ideálisau nézve, 
csak ugy lehetue, hu kikapesoluánk az i-iuber 
életéből minden anyagit, gzőval magát az 

embert is. A Metzsehe-lele übei luensclt ha-
sonló volna, de nem ez. Uit a otupa szellem 
a leuyi-g; de itt a szellem iutile meg jarul 
valami: a tevekeuyseg, a munka és a inasuk 
ügyeinek a szeret lebol is. 

A reális, vagyis a valóságnak megfelelo 
állapot azt moudja: minden ember « kötéléi 
embere. Elfogadjuk  azt a telelt, hogy min-
denki, ki valamit lesz azonkívül, bog) eszik 
es iszik, társadalmi tevékenységet l'ejl ki. Maga 
a társadalom pedig uem all egyebból, miül 
megannyi apró közéleti emberekből, vagyis 
maga a társadalom nem egyéb, mint közelel. 
Uesze a közéletnek, mert a közélet fogalma 
ula tariozik a politikai, larsadalmi és közgaz-
dasági elet is. 

Deliuieiónkat tehát így formulázhatjuk: 
iniudell ember, aki embertársainak politikai, 
gazdasági es társadalmi eletére befolyást  gya-
korolhat: a kozelei embere. 

A képviselő, mihelyt mandátumot nyert, 
megszerezte a jogeziinet arra is, hogy köz-
eleu tevékeuyseger fejtsen  ki, 

a takarékpénztári igazgató a közélet em-
berének nevezheti magát, ha egy szűkebb 
körii érdekellseg vagyouat növelve, ejy ua-
gyubb érdekeltsegnek nyújt eszközöket jobb 
luegélhelesre. 

az az egyetemi tauár, tuilós, egyesületi 
vagy kaszinó elnök, ha kötelességét végzi, 

a hivatalnok, ha vezeló állásban van, ha 
öuálló ügykörrel bir, joggal nevezheti magát 
„közéleti embernek'. 

Már sziute magától értetődik, hogy a köz-
életi embernek legfőbb  kritériuma a jóhisze-
műség és másrészt a bizalom. Ha uz egyen-
nek uincs meg a jóhiszeműsége, hogy mindig 
azt tegye, ami feltétlenül  üdvös és hasznos 
a közre, — legalább saját felfogása  szerint: 
az eljátszotta a bizalmat, hogy azon n he-

lyen megmaradhasson és bukásában ő maga 
lesz az első, aki észreveszi, hogy nincs már 
befolyása. 

A közélet emberének minden körülmények 
között önzetlennek kellene lenni. Ha valaki 
kűzeleti szerepleshez kezd, első dolgá legyen 
függetleníteni  magát miudenkitől, főleg  pedig 
anyagiakban. A bizalmat kiérdemelni és ineg-
tai tani más, mint uz egyeseket apró szívessé-
gek állal lekötelezni. Klitélendó például az a 
képviselő is, ki népszerűségét esak az által 
lartja ineg, hogy a választók közül egyesek-
nek, l'óleg a kortesekuek érdekében előszo-
bázik. 

Aki közéleti szerepléshez kezd, annak le-
gyen meg függetlenségén  és jóindulatán kivUl 
képzeltsege is. Mert elvállalni valami felada-
tot, melyről tudjuk hogy erőnket felülmúlja, 
nem korrekt dolog. Elvállalui valaminek tol-
mácsolását és belesülni, szégyen azokra ia, 
kiknek uevében beszélünk. De felvállalni  meg-
bízatást, mely erőnket — melyet mindig túl-
becsülünk — is túlhaladja, enyhén szólva: 
szélhámosság. 

Ks mennyien vanuak közöttünk közéle-
tünkben ilyenek! Hemzseg a magyar közélet, 
tele vau Csikvánuegye ilyen „közéleti" ala-
kokkal. 

Az önzés és tunulatlanság igy mondatják: 
közéleti szelepet játszom, mert a közből  élek. 
Kajdalotn, hogy igy van, de igaz. Miud na-
gyobb tért hódítanak, inert a helyett, hogy 
letörnék hallgatag segítik óket; jóindu-
lat ulag nevetnek rajluk és eluézik Bviháksá-
gukat. Ezek pedig nőnek, szaporodnak, hatal-
masodnak és vagyonosodnak — a köz ro-
vására. 

A társadalmi kialakulás ilyen stádiumá-
ban, amilyenben mi vagyunk, ez szükségsgerü 
állapot. Krthető, és bosszantóan érthető litert 
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A IÍIYK iskola évzáró TOL 
A főldmivelésügyi  m. kir. kormány a mióta 

a gazdasági felső  népiskolát átvette, több mint 
ÍOU.OOO koronát fektetett  bele, illetve áldozott 
fenntartási  költségekre, csupán azért, hogy a 
székely néppel megértesse és megszeretesse a 
földel  és a fdlmivelést.  Már három éve, hogy 
az iskola a modern gazdasági tudományok 
előtt megnyílt és ma még ott tartunk, hogy 
csak a mult héten tekintelyes helyről, egyik-
laptársunk vezércikkében a főldmives  iskoláról 
olyan nyilatkozatot olvastunk, hogy a régi in-
tézet legalább jó tanítókkal látta el a székely 
főidet,  de a földmiveg  iskola semmi eredményt 
nem tud felmutatni  és hallgatói között csiki 
Hu nincsen. 

A folyó  hó 13-án megjelent évzáró vizsgán 
a megjelent érdeklődök őrömmel konstatálhat-
ják, hogy az emlitett vezérczikk eme passzusa 
nem egyébb odadobott frázisnál.  Ha érdeklő 
dése a czikkirónuk leküzdötte volna közönyét 
vagy ellenszenvét és eljött volna erre a vizs-
gára, meggyőződhetett volna 

1. hogy a föllmives  iskola hallgatói között 
két csiki születésű és tíz székely vármegyei 
volt és hallhatta volna, hogy a jövő evre 
már az eleő évfolyamra  tiz jelentkező van; 

2. hogy a csiki gazdák közönye enged, 
mert a vendégkönyv tanúsága szeriut folyó 
évben már 30—40 kisgazda önként nézte vé-
gig a kis méreteiben is példaszerűen beállí-
tott gazdaságot és kért gazdasági Ugybeu ta-
nácsot, amit az iskola tanszemélyzete minden 
érdeklődőnek készséggel nyújt. 

Tagudhatatlan, hogy három év alatt ez az 
eredmeny nem sok. De figyelembe  véve azt 
a hallatlan hidegséget és a tanulásra minden 
készség hiányát; továbbá, hogy a tnnerők 
úgyszólván minden félévenként  változnak: az 
eredményt óriásinak tarthutjuk. — Ez erdein 
a főldmives  iskola uj igazgatójáé, Vitályos 
Györgyé, ki május óta áll az iskola élén és 
mint a vizsga bizonyitta, megtörte a közönyt. 
Talán azért engedett a székely neki, mert ó 
is székely; talán azért, mert fejlődése  már 
azon a fokon  áll, hogy érdeklődik; de kétség-
telen, hogy a siker kezdete az ő nevéhez 
fűződik. 

Az intézet gazdasági udvarán felállított 
lombsátorbau delelőtt 9 órakor nyitotta meg 
vizsgálatot tízeníkirálji  Ákos  kir. tauácsos, 
a kolozsmonestori gazdasági akadémia igaz-
gatója, mint Darányi Igoáuz  füldinivelésUgyi 
in. kir. miniszter megbízottja, a váriuegye, n 
város és az államhivatalok képviselőinek és 
számos érdeklődő jelenléteben. 

Tizennégy 2-ik évet végzett gazdász ál-
lotta ki a vizsgálatot az állattenyésztés-, növény-
termelés- és a kertészetből, az elnöklő igaz-
gató leguagyobb megelégedésére. Az okszerll 
gazdálkodás gyakorlati része, a kiállított 
gépekkel és az elővezetett állatokkal való 
bánásmód minden tanulónnk vérébe ment át 
és feltűnt,  amire a székely ember ritkán ta-
nítható meg, hogy a niUuka szeretete az, ami 
a végzett tanulókat pályájuk további folyamáb 
kisérni fogja. 

A tanár urak meg lehetnek elégedve a 
bemutatott eredménynyel. Az elismerés nem 
mara.it el jelenlevőktől és hisszllk, uem ma-
rad ei a most távolmaradottaktól sem, mert 
csalt el kell lálogassnuak a főldmives  isholába 
és lehetetlen onnan közönyösen jönni el. 

Egyet azonban még mindig feljegyzünk  a 
csíki gazda rovására, hogy. a vizsgán a birto-
kos osztály, melynek érdekéről emineuter 

a tömegek, a nép az tanulatlan. Önállóan gon-
dolkodni nem tud. A 'helyett, hogy kinevetné 
és kidobná azt, aki vállát veregetve, ökrét 
dicséri és helyébe csak szavazatát kéri, — a 
népszerűséget bajhászót leereszkedőnek, a nép 
barátjának tartja. 

A tanalt intelligenczia pedig összetett ke-
zekkel nézi ezt és a helyett, hogy keresné az 
érintkezést a néppel, mind jobban eltávolodik 
tíle. Kényelemszeretetből kiszolgáltatják mago-
kat a politikai vlgéceknek, kiket igy uj erőre jut-
tatnak és hovatovább a közéletre nagyobb be-
folyásunkká  nevelnek. Hisz választókerületen-
ként és községenként uévszerint Ismerjük az 
ilyen alakokat. 

A közönségnek, a társadalomnak ezek el-
lep egy fegyvere  van: kérlelhetetlenül elszi-
getelni és leazorttaar mindenkit a közélet me-
zejéről, aki akár megbízhatatlanságával arra 
megérett és másrészt utat nyitni, sót hivni a 
rátermetteket és képesítetteket, kiket jóindu-
lat vezet, hogy szántogassák a közélet rögös 
mezejét, mely a közre termést hoz, az egyénre 
olykor dicsőséget, de legtöbbször keserűséget 
és hálotlanságot 

Mert igaza volt Banha Miklósnak, mikor 
azt irta: .nincs hálátlanabb dolog, mint a köz-
élet mezejét szántogatni." 

De azért meg kell tenni, mert ha az ökör 
sem szántaná a földet,  mely gazdáját eltartja, 
ki tartaná el ót? A gazda jóléte a báresnek 
és az ökörnek is jólétet biztosit. De az ökör 
aéért tovább hozza az ekét... 

szó volt, távol maradt. Reméljük, hogy ezt az 
elmaradást a Mária neve napján tartott bncsu 
igazolja. 

Délben á vizsga sikerére Vitályos igazgató 
ebédet adott, hol kevés, de minden irányban 
elite társaság üenepelte a siker első napját. 

. liégi magyar szokás szerint, Szentkirályi 
tanácsos köszttnte meg a háziasszony vendég-
szeretetét és Kis Ernő székelylöldi kirendelt-
ségi megbízott éltette a tanári kart és a tnezí 
gazdasági tudományok fáklyavivójet,  Szent-
királyi tanácsost. 

Ebéd ntán a társaság az iskola belső és 
külső berendezését, a majort, a szántót és fa-
iskolát tekintette meg és élvezettel hallgatta 
Vitályos igazgató jövő terveit a főldmives  is 
kola tovább fejlesztéséről. 

Az iskola működéséről és gazdasági be-
rendezéséről nz igazgatóság jelentést adott ki, 
melyet érdeklődőnek sziveseu küld a posta-
költség beküldése elenében. l'p. 

Csíkszereda város fejlődése. 
A varosokba való tömörülésnek nz nz ökâ  

hogy az emberek élethivatásuk teljesítését és 
az elet kényelmeit csak ily tömörülés mellett 
érhetik el. 

Tagolódunk a foglalkozások,  létrejön a gaz-
dasági munka megosztás: s általán az élet 
tökéletesebbé válik. 

Oyan tursndaliui szervezkedés jön tehát 
létre a városokban, a mely nek hivatása önma-
gát fejleszti,  a szervezetet tökéletesíteni nz e 
célt szolgáló anyagi érdeket szaporítani, cultu-
rális téuyezök ervenyre jutását előre szoritaui; 
közjóléti intézményeket létesíteni, szépészeti 
szempontokat érvényre juttatni s általában oda-
hatui, hogy a városi szervezet és a szervezet 
erősbitésere szolgáló eszközök minél tökélete-
sebb állapotba jussanak. 

Magától értlíetódik, hogy miudazok a kér-
dések, melyek a inost előadott célokhoz fűződ-
nek : a város fejlódesének  kérdéséhez tartoznak. 

Sajnos a mi székvárosunk inni fejlettsége 
az előirt célok valósítására a városi életked-
vezméuyeinek elérésére nem elegendő. 

Méltányoljuk a ' törekvést, melyet a város 
vezetőségeuek részéről tapasztalunk s méltá-
nyoljuk a közönségnek ama támogatását, me-
lyei Csíkszereda varos fejlődését  elérni óhajt-
ják és reméljük, hogy vállvetett munkávai, 
valamit el is fogunk  erni. 

Határozottan fejlődött  városunk akkor, mi-
kor uz egyik legiukább élet szükségletet ki-
elégítő igényünk teljesült az aszfaltjarda  léte-
sítését tűzte célul és kijelenthetjük, hogy ma 
modern város villanyvilágítás nélkül el sem 
képzelhető. Csakhogy eddig még csupán a hi-
vatalos körök indítottak eziránt actiót és a 
nagy közönség erről alig tud. I'edig az ilyen 
közhasznú iutézmény létesítésének kérdése a 
nagyközönséget érdekli elsősorban. Ez volna a 
tervnek megnyerendő. 

Más városokban is láttuk, hogyan törtéut a 
villanyvilágítás létesítése. Legelső kérdés az 
előfizetők  össze gyűjtése, mert mindaddig, 
mig az előfizetések  biztosítva nincseuek es a 
fogyasztók  lámpaszükséglete szám szerint nem 
ismeretes: addig a kérdeshez hozzá sem lehet 
szólni. 

Mig ha n most emiitett körülmények isme-
retesse válnak, akkor a villanyvilágítás kérdése 
meg van oldva. 

Manapság ugyaniB a villanyvilágitási iparág 
annyirajo üzlet, hogy világító vállalkozó nyom-
ban akad és tekintve Csíkszereda város kister-
jedelinét 3 - 4 hónap alutt u világítási beren-
dezést el lehet kesziteui. 

Nézetünk szerint tehát a városi hatóságiink 
felhívást  kell kibocsátani a tekintetben, hogy 
jelentkezzenek mindazok, akik a villanyvilá-
gításra reflektálnak  és jelentsék be, hogy hany 
lámpát kívánnak igénybe venui. 

Sőt ezt a munkát pár nap alatt ugy is el 
lehet végezni, hogy járja sorba a villanyvilá-
gítás két barátja a város lakosságát és az elő-
fizetési  iveket töltesse ki. 

Csak az legyen meg: a kérdés nyomban 
meg van oldva. 

Vízvezeték, város öntözés, tüzreudészeti 
kívánalmak, ezek a kérdések annyi'a össze-
függnek,  hogy külön tárgyalni alig volna lehet-
séges. 

A vízvezeték kérdése könnyen megoldható 
és ugy véljük, hogy sehol olyan kis költséggel, 
mint Csíkszeredában különösen a villanyvilá-
gítás keretében. 

Azért melegen ajánljuk, hogy a villanyvll 
lágitás tárgyalása alkalmával e kérdésre is 
terjeo ki a városi hatóság, mert ujabban több 
város a villany világítás technikai berendezésé 
vei kapcsolatban oldana meg a vízvezeték 
kérdését. 

A vízvezeték kérdésével pedig a város ön-
tözés kérdése is megvan oldva és ez mind-
nyájunk obiytása, mert egyikünk Bem Bzereti 
ugye, mi az egészségre annyira káros a csík-
szeredai port. 

Ha már egészségről beszélünk téljünk ki a 
sétatér kérdésére is. 

Csikazereda városnak nincs Bétatere, nincs 
egyetlen helţe hol a városi közönség árnyé-
kot kappa, pedig ez elsőrangú szükséglét. 

Itt van a katonák gyakorlatozó helye, azt 
az Isten is sétatér létesítésére teremtette. A 
katonák gyakorlataikat másuu is el tudják vé-
gezni. 

Néhány év alatt kész volna a sétatér s 
ezzel volna Csíkszeredának egyetlen helye, 
hova a városi liözönség Udlilni járhatna. 

Sok kívánni, való volna még, de elég egy-
előre ba a most emiitett kívánságok teljesül-
jének, mert ezek létesítése után kezdhetné csak 
városunk magát városnak nevezui és teljesí-
tené némileg azokat az igényeket, melyeket n 
társadalom a városi szervezethez és tömörü-
léshez fűz. 

A közigazgatási bizottság ülése. 
A vármegye közigazgatási bizottsága folyó 

, 14-én tartotta Kállay l'bul fóispan  elnöklete 
mellett rendes havi ülését. Az ülésen a bizott-
sági tagúk teljes számmal veitek részt. 

Az előadásra került folyó  ügyek között 
nagyobb fontosságú  nem volt; a bizottság az 
előadók szokásos havi jelentéseit hozzászólás 
nélkül vette tudomásul. 

Az ülés első tárgyát képezte a madéfalvi 
vasúti telcpállomás áthelyezése, melyet — 
amint arról már inegemlékeztűuk — a keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter megtagadott. 
Dr. Kodor Antal bizottsági tag éles szavakkal 
tette kritika tárgyává a miniszter indokolatlau 
eljárását, mire megtörtént az a ritka dolog, 
hogy a bizottság egyhangú hozzájárulással 
nem vette tudomásul a miniszter leiratát. El-
nöklő főispán  bejelentette, hogy a miniszter-
hez nz áthelyezes érdekében ö már elózetsen 
felterjesztéssel  élt. 

Az ülésnek különösebb érdekességet a 
Szász Lajos főjegyző  által elótertett jelentés 
köicsöozött, mely hiven feltárja  közigazgatási 
bizottságunk 1908. évéuek első félévi  állapo-
tát. Nagy vonasokbau magában foglalja  azo-
kat a nevezetesebb tényeket, melyeket a köz-
igazgatási bizottság u vármegye érdekébeu 
megvalósítani megkísérelt. A miniszterelnök-
höz intézett jelentést nagy fontosságánál  fogva 
szószeriut közöljük: 

A közigazgatás különböző ágaiban előfor-
fordult  lényegesebb dolgok körül u m. kir. 
kormány nagybecsű figyelmét  fel  kell hív-
nunk a következőkre: 

u) Csikvármegye közönsége még ma is 
uélkülözni kénytelen az ót jogosnu és törvény 
szerint megillető önálló kir. pénzügyigazgató-
ságot s e tekiutetben nemcsak nz adózó kö-
züuség igen nagy hátrányara, de ktr. kiucstár 
kézzel fogható  káráru is, még mindig az igen 
nagy távolságra fekvő  és rengeteg erdőségek 
állal elválasztott Székely-Udvarhelyről admi-
nisztrálok ; pedig ugy bizottságunk, mint n 
vármegye közönsége több ízben fordult  u 
pénzügyminiszter úrhoz e tűrhetetlen állapo-
tok megváltoztatása iránt, de sajuosau kellett 
tapasztalnunk, hogy jogos és iudokolt kérel-
münk rideg elutasításban részesült, legutóbbi 
felterjesztéseink  pedig még válaszra sem ér-
demesiltettck. 

b,'  Csikvármegye közönségének úgyszólván 
egyetlen vagyona erdőségeiben fekszik.  Ezek 
állami kezelese oly Bzegényes és nehézkes, 
hogy a vagyon nz ily kezeles mellett elérték-
telenedik, s mikor valamely erkölcsi' testület 
az értékesítési engedélyhez hozzájárult, — ka-
matokbau mar elveszítette az erdő értékének 
tekintélyes százalékát. 

Legközelebbről is egyik község erdőségei-
nek egy részét bíróilag árvereztetni kívánta 
a hitelező, mert a község a törvényhatóság 
által engedélyezetten felvett  nagyobb kölcsöu 
kamatait hordozni nem tudta, miutliogy az 
erdő eladásának engedélyezését másfel  év 
óta fóldniivelésügyi  minisztériumtól kinyernie 
nem sikerült, hubár az engedély elvileg ki-
adva s több ízben megsürgetve nem volt. 

A jelenlegi e rdót i sz t i személyzet 
csekely száma miatt megtörténik az is, hogy 
szélviharok vagy tüz által megsértett keres-
kedelmi fa  értekesitésére csak akkor kerül a 
sor, mikor más férges  és korhadtá vált s a 
venni szándékozó elriad mellőle, mert már 
csak tűzifának  valót talál. 

Előfordult  az is, hogy az erdősítésre szánt 
csemeték vezető erdótiszt hiányában vermek-
ben pusztultak el, okozván nz erdóbirtokos-
aágnak 10—20,000 korouáuyi kárt. 

Összes erdömizériáinkat az erdótiszti sze-
mélyzet elégtelensége okozza, mert roppant 
muukujukat elvégezni képtelenek. 

c) Csikvármegye területe 4493 km.' E rop-
pant területet töbli vízválasztó zárja el egy-
mástól, alig leküzdhető nehézségeket okozván 
a vármegye székhelyének gyakoribb elérheté-
sében, s most, amidőn reméltük, hogy a szé-
kely körvasút megnyitásával e közlekedési 
.nehézségek legnagyobb részben elenyésznek 
s a vármegye székhelye könnyebben megkö-
zelíthető lesz, — a magyar királyi államvas-
utak igazgatósága Madefalván,  siktéren, állított 
fel  a menetrend czélszerütlen egybeállítása 
altal egy oly akadályt, mely a vármegye fel-
csiki, gyergyói és gyergyótölgyesi járásait a 
központtól mesterségesen elkülöníti. 

E súlyos teher könnyítését és e sérelem 
orvoslását folyó  év első feluben  három izben 
kértük a kereskedelemügyi miniszter úrtól s 
kérelmünk * teljesítését annál biztosabban re-
méltük, mert hiszen Szterényi Jószef  állam-
titkár a helyszínén szerzett tapasztalatok alap-
ján a jelenlegi állapotokat nevetségesen kü-
lönösnek találta és javításukat meg.gérte. 

finnek  daczára nyolez havi Vm-akozás után 
élutaskté választ kaptunk a Jogos kívánságaink 

közül eddigelé még csak azt sem nyerhettük 
meg, hogy a vármegyét átszelő vasúti vona-
lon egy-egy közvetlen kocsi álljon n minden-
ben elhanyagolt, mellőzött közönség rendelke-
zésére s ne leeyeu kénytelen sárban fagyban 
órahosszat szabadban tölteni 

Ezen és más hasonló esetek megfontolása 
már csak azért is kívánatos, mert belőlük a 
nemzeti kormány működéséhez fűzött  reme-
nyek meghiúsulása világlik ki; a nép lelke 
már is uj ideálokat keres és minden valószí-
nűség szerint találni is fog. 

Ennyiből áll a bizottság jelentése. Remél-
jük, hogy most már valamelyes pozitiv ered-
ménye is lesz. 

Az ülés végen dr. Nagy Béni bizottsági 
tag indítványozta, hogy a Csíkszeredában 
napról-napra tapasztalható botrányos közren-
dészeti állapotok megszüntetése ezéljából n 
közrendészeti funkc/iók  adassanak át a m. kir. 
csendőrségnek, mert a város rendőrsége, telje-
sen elégtelen annak megfelelő  teljesítésére. 
A bizottság az indítványt többek hozzászólása 
uts'ui elfogadta  s ily irányban felterjesztést 
tesz a m. kir. belügyminiszterhez. 

Ezzel az ülés véget ért —s —a. 

K Ü L Ö i N F É L É K . . 
— Rine vesés. A marosvásárhelyi kir. 

Ítélőtábla elnöke, csikverebesí Kovács Károly 
ügyvédjelöltet dijtalau kir. törvsz. joggyakor-
noknak nevezte ki. 

— Athelyexéa. A földiuivelésügyi  minisz-
ter Fái Sándor földmives-iskolai  tanárt sajat 
kérelmére, Békéscsabára helyezte. 

— Kineveaes. A király a földinivelésügyi 
miniszter előteijesztésére Krajesnvits B"la 
erdófelügyelón;k  a fóerdótauácsosi  címet és 
jelleget adományozta. 

— Az erdelyi katholikus státus köz-
gyűlése. Majlálli Gusztáv grór, erdelyi püs-
pök, nz erdélyi katholikus státus közgyűlését 
november líTére liivta össze. 

— Aa erdelyi reformátusok  érte-
kezlete. Az erdélyi református  egyházi érte-
kezleten való részvétel céljából szeplember~9-én 
érkezett Marosvá-árhelyre Kenessey Béla er-
délyi ref.  püspök A fópásztort  az állomásnál 
az egyházi és- világi hatóságok elén Uvniácly 
György polgármester fogadta.  A vármegyéi 
tisztikar Köllő Ignác alispánnal nz élén. a 
megye határáig eleije utazott a fópásztornak. 
Kenessey délben fogadta  a tisztelgő küldött-
ségeket, délután pedig megtekintette az egy-
háztársadalmi kiállítást, amelyet Tótfalu<sy 
József  lelkész rendezett. Este választmányi 
gyűlés volt. Az erdélyi egyházi és világi in-
telligencia nagy számmal érkezett Marosvásár-
helyre. 

— Erdelyrészl mezőgazdasági kiállí-
tás DicsöszentmartonbaD. A kiskükülló-
vármegyei gazdasági egylet ez évi október hó 
13—15-én nagyobb szabású kiállítást rendez 
Dicsószentmártonban. A kiállítás tárgyai: ter-
mény, gyümölcs, szóló, bor, vetőmagvak és 
gazdasági gépek és anyagok. A rendezőség 
Darányi minisztertől nagyobb mérvű anyagi 
támogatást nyert. Az érdeklődés a gazdák kö-
rében erdélyszerte nagy. 

— Szeptember 10. Szotnoru emlékű nap; 
most tiz éve, hogy Magyarország királynéjának 
szivét átszúrta egy orgyilkosnak a tőre. Azóta 
sok baj érte a nemzetet, de eunek közepette 
sem feledkezett  meg a martir királynéról, ha-
nem hiven és tisztán megőrizte emlékét. Buda-
pesten egy fényes,  uj templomot emeltek Kr-
zsébet királyné emlékére, az „Örökimádás'* 
templomát, melyet a gyilkosság évforduló  uap-
ján a király és az udvar jelenlétében szenteli 
fel  Samassa József  dr egri bíboros érsek. — 
A gyilkos ahelyett, hogy e napon kegyetlen-
ségének súlyát érezve magába szálna. Perene 
Józsefhez,  a magyar királyhoz fordul  támoga-
tásért, hogy legyen közbenjáró a genfi  kor-
mánynál kiszabadítása érdekében, császári ju-
bileuma alkalmával. 

— Szobor pályázat. Bartha Miklós szob-
rának pályázati határideje a napokban felt  le, 
mely pályázatra ismert nevű székely szobrá-
szunk Siklódy Lőrinc is pályázott. A pályázat 
nem mondható- eredménytelennek, mert bár a 
szobor bizottság a beérkezett pályatervek egyi-
kére sem adta meg a megbízást, mégis ugy 
határozott, hogy az öt legjobb pályázat mes-
tereit uj pályázatra hivja fel.  Az újonnan fel-
hívottak között van Siklódy Lőrinc is, ki mel-
lett meg Istók Jáuos, Tulli István, Hulló Bar-
nabás es Szeszák Ferenc fognak  pályázni a 
megbízásért. Siklódy alkotásáról » fővárosi 
lapok elismeressel emlékeznek meg és remél-
jük, hogy székely szobrászunk meg fogja  kapni 
a megbízást. 

i > T B w ° 8 U k ' F o | y A hó 13-án vasárnap zaj-
ot le a Mária neveuupi bucsu a csiksomiyói 
kegyhelyen. Oyergyószentiulklós és vidéke az 
tden w megtartotta a már, már tradíció szám-
ba menő napot Az intelligens nagy azáinu 
közönség i észtvett a szombati vecsernyés és 
a vasarnapi ajtatosságokon. Jellemző hogy 
városuukbun aznap szobát nem lehetcU kapni, 
szállodáink zsúfolásig  teltek. 14-én volt a eslk-
!z

1
ereV<" jegyes bucsu. A misét Báliuth Lajos 

felesik!  kerületi fóesperes  celebrálta fényes 
«gedleuel. Mise után Szigetby Gyula plébá-
nosnál volt nagy ebéd, melyre nagyszámú inte-
ligens közönség volt hivatalos. 
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_ fedeztetés!  állomások elhelyezése. 
A főldmivelésügyi  m. kir. miniszter 3991/906. 
gzámu rendelete értelmében Kállay Ubul főis-
pán elnöklete mellett folyó  hó 14-én jelültet-
tek ki a vármegy e 190». évi fedezte  tési állo-
másni. Változás lényegében nem történt. Fe-
deztetési állomást nyertek továbbra is Csík-
szereda négy, Gylmesbűkk három, Ditró két, 
Gyergyóalfalu  két, Csikszentmárton három és 
(;sntószeg öt állami ménnel. Magán vagy köz-
ségi mének bejelentve nem voltak. Megálla-
pitattak a zab és széna egységárai is, ugy-
sziutén a helybeli és idegenért fizetendő  pót-
díj is. Itt említjük meg, hogy a mult évben 
Békás és Hollóra kérelmezett fedeztetéBi  állo-
másokat a főldmivelésügyi  miniszter nem en-
gedélyezte, pedig ezt a megromlott anyag fel-
javítása annak előnyös tulajdonságainál fogva 
különösen megkívánná. 
^ — Msrványbánya Vaslábon. Liipola 

írje finn  szobrász folyó  hó 7-én Siklódi Lő-
rinc szobrász és Lázár Dénes kíséretében meg-
tekintette a vaslábi márványbányát. Ez alka-
lomból kifejezést  adott csudálkozásának, hogy 
a gazdag és páratlan anyagú márványbánya 
mai napig kiaknázatlanul maradt. A szobrász 
a téli mUtárlatra való feldolgozás  végett töb-
bet magával vitt a márványbánya termékeiből. 

— A daktllosnkopia fontosaága.  A 
daktiloszkopiának a bünügyi nyomozásnál való 
fontosságát  ma már az összes nyomozó ható-
ságok elismerik. Erre való tekintettel nz igaz-
ságügyminiszter, a belügyminiszterrel egyet-
értően elhatározta, bogy a daktiloszkópiai or-
szágosilani fogják.  Ezzel a daktiloszkópia a 
nyomozásoknál hozzájut uz őt megillető sze-
rephez. Az intézménynek Budapesten lesz a 
központja. Az ujjlenyomatok felvételét  ilyen-
formán  az egész országban rendszeresíteni fog-
juk. Az igazságUgyminiszternek gondja van rá, 
bogy n vidéki nyomozó hatóságok megismerjék 
a daktiloszkópia lényegét. A miniszter e célból 
négy budapesti rendórtisztviselőt bizolt meg 
azzal, hogy látogassák meg a vidéki ügyész-
ségeket és rendőri hatóságokat és tartsanak 
szakszerű előadásokat a daktiloszkópiáról. A 
rendőrtisztek már a jövő héten megkezdik vi-
déki kÖrutjokaL 

— A csikmegyei polgári leányiskolá-
ban folyó  hó 7-én megkezdődtek nz előadá-
sok. Eddig beíratott 110 tanuló, kik közül 
körülbelül 20 beunlakó van. A vármegye ál-
dozatkészsége az eddig mutatkozó felszerelési 
hiányokat pótolta uj vaságyak s más szüksé-
ges bútorok beszerzésével. Azonkívül a bete-
gek részére két szobát rendezett be, melybeu 
fürdőkádak  állanak a tanulók használatára. 

— Az Erdélyi Kárpát-Egyesület köz 
gyűlése. Az egyesület ez evi közgyűlését szep-
tember trán úyergyószentmiklóson kirándulá-
sokkal kapcsolatosan tartotta meg. A közgyű-
lés iránt országszerte élénk érdeklődés mutat-
kozott; több kiváló állású férfi  és képviselő 
emelte megjelenésével a gyűlés fényét  és je-
lentőségét. Az inditványok során számos igen 
rontos kérdést tárgyaltuk, ezek közül kiemel-
jük a ,Fürdők mint termeszetea gócpontok kö-
rül vulo egységes utjelzések'-ct; a Székelység 
néprajzának megirusára és a székelyföldi  tu-
rista programiam vonatkozó indítványokat. A 
ket utóbbit dr Hermáim Antal és dr Hzádecky 
Lajos egyetemi tanárok terjesztették elő. A 
főtitkári  jelentés után Zalán István dr főispáni 
titkár üdvözölte a vármegye vendégeit, A vár-
megye törvényhatósága nevében pedig Szósz 
Lajos főjegyző  jelent meg. Háromszék várme-
gyét Király Aladár alispán, Szacsvuy üyulu 
torvényhatósági tag és Benedek István Bzolgn-
hiró képviselték. Csíkszereda város nevében 
L'jfalusi  Jenő polgármester vett részt a köz-
gyűlésen. Este a Laurenci szállóban 100 terí-
tékű bankett volt, bol a hazigazda tisztét az 
E. K. E. gyergyószentmiklósi fiókja  töltötte be. 
A felköszöntők  élén Heppes Miklós táblai ta-
nácselnök Kolozsvárról állott, aki szép sza-
vakban köszönte meg a szivelyes fogadtatást 
és poharát a varos jövendő fejlődésére  és bol-
dogulására ürítette. A felköszöntők  sorát, Pus-
kás Adolf  városi főjegyző  fejezte  be, aki a 
jelenvoltakot kérte, hogy itt tartózkodásuk alatt 
érezzék magukat jól és otthonosan. Másnap 
hajnalban a társaság n Gyilkos tóhoz rándult 
ki, melynek természeti szépsége bámulattal 
töltötte el lelkűket. A kirándulásokhoz ked-
vezett az idő is s így remélhető, bogy a részt-
vevők egy kellemes nap emlékeivel hagyták 
ide a Székelyföldet. 

— Epizód a darabont korszakból. 
Marosvásárhelyt az esküdtszék egy nap és egy 
éjjel tárgyalta Márton János törvényhatósági 
bizottsági tag sajtópörét, akiről Török hivatal-
szolga azt állította, hogy Vozári királyi biztos-
nál járt, bog)' fia  számára attól állást kérjen. 
A tárgyalás nagy érdeklődéssel folyt  le, Vozári 
volt kir. biztos megjelent a tárgyaláson. Már-
ton Jánost Nagy György dr kepvisslte. A ver-
diktet a késő éjjeli órákban hirdették ki és 
Törököt a rágalmazás vádja alól felmentették. 

— Alispán és főjegyző  bünpöre. 
Nagy József,  Marostordavármegye alispánja és 
Krőedy Sándor, a vármegye főjegyzője  ellen 
tudvalevőleg a marosvásárhelyi kir. ügyészség 
hivatali engedetlenség bűntette címen vádat 
emelt A vád Bzerlnt az alispán és a főjegyző 
megtagadták a kötelező hivatali engedelmes-
séget akkor, mikor gróf  Andrássy Gyula fel-
függeszti  rendeletét nem hajtottak végre. A 

marosvásárhelyi kir. törvényszék vádtanácsa 
mindkét tÍBitviselőt vád alá helyezte és a fő 
tárgyalást október hó 9-ére tűzte ki. A poli-
tikai hátterU főtárgyalásra,  amely minden való-
színűség szerint több napig fog  eltartani, fel-
vonulnak Marostordavármegye összes vezető 
politikusai. A tárgyalás elé nagy érdeklődéssel 
tekintenek vármegyeszerte. 

— Darányi miniszter rendelete. A 
főldmivelésügyi  miniszter a következő rende-
letet intézte nz összes törvényhatóságokhoz: 
Panaszok merllltek fői  és szakközegeim is je-
lentették, hogy a községi (városi) elöljáróságok 
gyakrau nem fordítanak  kellő gondot n köz-
tenyésztésre Bzolgáló és felügyeletükre  bízott 
apaállatok megfelelő  gondozására és ápolására 
úgyannyira, hogy számos esetben oly hiányos 
a takarmányozás és oly felületes  a gondozás, 
hogy az apaállat leromlásának, sót elhullásá-
nak sokszor ezen mulasztás az okozója. Mint-
hogy a közös tvuyészapaállatok gondozása kö-
rül felmerUlt  eme hiányok és mulasztások nem 
csak a községek (városok) és a gazdaközonség 
anyagi érdekét károsítják, hanem sokszor egy 
vidéken az állattenyésztés egész fejlődését 
megbénítják, felhívom  a törvényhatóságot, szi-
goruau utasitsa a községek (városok) elöljáróit, 
hogy a felügyeletükre  bízott tcnyészapaállatok 
megfelelő  tartására, takarmányozására és ápo-
lására fokozott  gondot fordítanak,  mert ha 
ujabb ilyen mulasztások jutnak tudomásomra, 
a szigorú vizsgálattól és megtorlástól eltekin-
teni nem fogok. 

— Ménlovak vásarlása. Azokat a mén-
tulajdonosokat, akik elailú ménlovaikat meg-
vétel végett az állami lóteuyésztó-iutézeteknek 
fölajánlották,  értesitik, hogy a bejelentett mé-
nek megszemlélését és esetleg megvásárlását 
Kőhalom buu folyó  hó 24-én és Csíkszeredában 
22-én végzik. A méntulajdonosoknak szabadsá-
gukban vuu ménlovaikat a vasárhelyek bár-
melyikén elővezettetni. 

— Kossuth Fereno éa az Erzsébet 
fák.  A kereskedelmi miniszter szeptember 6-ról 
(12588. sz. alatt az Erzsébet királyné emlékére 
létesített fák  és ligetek kellő gondozása érde-
ktbeu a következő rendeletet intézte az összes 
törvényhatóságokhoz: Értesülést szereztem ar-
ról, hogy megdicsőült Erzsébet királynénk em 
lékére letesitett „Krzsébet-fák  és ligetek" több 
helyen nem részesülnek oly gondozásban, mi-
ként az ezen ültetvények kegyeletes rendelte-
tése szempoutjából kívánatos volna. Felhívom 
ennélfogva  alispán urat, hogy a törvényható-
ság területén levő összes közutak mentén lé-
tező ilyen ültetvények állnpotáról meggyőző-
dést szerezzen és ehhez képest a rosszul fej-
lődött, megcsonkított vagy rendeltetésűknek 
egyébkéut meg nem felelő  ültetvények pótlá-
sura, a megtarthatók kellő goudozására, az 
esetleg létező kerítések, jelző táblák s egyébb 
tartozékok jó karban és tisztántartására, nmeny-
uyiben pedig egyes ligetek egész terjedelmük-
ben rosszul fejlődtek  volna, a jelzőtáblák el-
távolítására nézve a saját hatáskörében a szük-
séges intézkedéseket megtegye, illetőleg azok 
megtételére a törvény értelmében jogosított es 
kötelezett hutúságokut utasítsa. Megjegyzem, 
hagy az állami közutak mentén létező s szó-
ban levő ültetvényeknek, megfelelő  jókarba 
való helyezése iráüt egyidejűleg lutézkeiltein. 
Teaudó intézkedéseiről jeleutéset elvárom. — 
Budapest, 190H. szeptember ti. Kossuth. 

— A szülők b. figyelmébe.  A gimná-
zium fótanhutóságának  reudelkezése alapján a 
csiksomlyói főgimnázium  igazgatója tiszteleltei 
tudatja a szülőkkel és gyamokkal, hogy fiaik, 
illetőleg gyámjuk erkölcsi magaviselete ós ta-
nulmányi előmenetele .érdekébeu a tanárokkal 
szükséges megbeszélések helyéül a főgimnázi-
um épületében az ifjúsági  könyvtári helyiseget 
jelölte ki; a hol a tanár uruk az alább jelzetl 
napokou és órákban az őket felkeresőknek  ren 
delkezésre állanak éB a maguk működési köre-
ben a tanulókról felvilágosításokat  adnak 
Igazgató a hivatalos órákban (delelótt 8—12., 
délután 2—4.) Brassni Károly szerdán 10 — 11. 
Csaló János hétfőn  10—11. Eróss József  szer-
dán 9—10. Ferenc Gyula szerdáu 10 — 11. 
Iváuyi Antal csütörtökön 10—11. Jakab Antal 
hétfon  8—9. Kassai Lajos hétfőn  9—10. Király 
Henrik dr csütörtökön 10—11. Márton István 
csütörtökön 10—11. Mayer János kedden 9—10. 
Pap András hétfőn  11—12. Kés János szerdán 
10—11. Stoiber Ottó pénteken 9—10. Szlávik 
Ferenc szombaton 9—10 óráig. 

— Szerenosétlenseg a tavon. Apahida 
község mellett, a Sós tavou nagy szerencsét-
lenség történt. A kolozsvári urak ide juruak 
vadkacsára vadászni. Szeptember 7-én is kiko-
csikázott Hochmeister Artúr élelmezési szá-
zados és Soós Ignác élelmezési tiszthelyettes. 
Figyelmeztetés duciira egy rozoga csolnukba 
l'ltek. A tiszthelyettes hetykén megjegyezte: 
akár elóbb, akár később, ugy is meg kell halni. 
Tiz percig eveztek a tavon és a csónak sü-
lyedni kezdett és a két tiszt kibukott belőle. 
A tiszthelyettes csakhamar elmerült, késóbl) 
csak bolttestére akadtak, mig a századost si-
kerűit partra hozoi. 

— Szülői gondatlanság. Kiuda István 
ditrói molnárnak 2 éves leánykája a folyó  part-
ján játszadozott, mikor egyensúlyt veszítve a 
habok közé esett. Az ár a malomkerekei közé 
sodorta és testét összeroncsolta. A kétségbe-
esett szülők már csak a holttestre találtak, air 
annál fájdalmasabb  rajok nézve, mert egyetlen 
gyermeküket veultették el. 

— A páUnka  hatása. Augusztus 27-én 
Ditróban, Mezei Mihály és Kovács Ignác fa-
munkára Komániába készültek. Mielőtt elindul-
tak volna egy kis sziverösitöl vettek magukhoz. 
Kovács lgnácz megittasodott és útközben talál-
kozott édes apjával, Kovács Zsigmonddal, aki 
fiát  megfenyítette.  A fiu  azonban nem jó né-
ven vette a figyelmeztetést  és édes apját ütle-
gelni kezdte. Társa Mezei Mihály védelmére 
sietett az apjának, mire Kovács Ignác, a bevett 
szesz hatása aláll, előrántotta kését és ugy 
mellbe szúrta Mezeit, hogy rövid idő alatt ki-
szenvedett. Nap-nap után ismétlődnek hasonló 
esetek, fnert  a nép egyedüli szórakozását az 
ivásban találja. Van Csíkszereda es Zsűjöd 
közöli a mezőn is egy semleges terület — a 
téglavető cigányok telepe — ahová vasárnap 
reggel liordoval hordják a szeszt. Délután 3 - 4 
óra tájban szól a zene', a legények ölen-hatan 
összeölelkezve jönnek nagy orditozással egy 
sereg csclédlcánynyal és'megkezdödik a mulat-
ság, melyet, ha az eső nem zavar, ínég este 
tiz óráig is tart. Hogy milyen állapotban ke-
rülnek innét ki a kocsisok és legények, bizo-
nyítja az a sokat emlegetett >Mikó-utcai« lárma, 
melyről sajnos azok, akiknek meg kellene hal-
lania, tudomást sem szereznek addig, mig 
valakit meg nem bicskáznak. 

— Tűz. Szárbegyen I. hó 11-én a cséplő-
gép a közelébe levő kazalokat meggyújtotta 
es gyorsan terjedt, a tüz több szekely gazdá-
nak évi termései semmisítette meg. Varterez 
Mibály cséplőgépje is teljesen elégett 

— A legolosóbb gyermek lap a vi-
lágon. Perényi Lajos szekes fővárosi  tanító, 
a gyerek-irodalomnak számot tevő tagja, az 
ő megszokott kedélyes hangulatával igen vál-
tozatos, kedves kis lapot szerkeszt az apró 
emberek, a gyermekek számára: -Apró L'jsag" 
czimen. Az első szám most szeptember else-
jén jelent meg Budapesten iThököly-ut 40. 
Löblovitz Zsigmond nyomdájában), ára 4 fillér, 
postán szállítva ti liller. Ily formán  az egész 
világon a legolcsóbb gyermeklapot Magyar-
országon állítanak elő. A csinos, eredeti raj-
zokkal éB változatos tartalommal megjelent 
képes heti lap városunk könyv- és pnpirkeres-
kedésében kaphatók. 

— Honvéd pótlóvasar. Gyimesen a 
vasútállomásnál l'JOH. évi szeptember hó 20-án 
délelőtt 11 órakor. Gyergyószentmiklóson a 
városháza előtt szeptember 21-én delelótt 7 
órakor. Csíkszeredában a lóvásárteren szeptem-
ber &2-eu l'og megtartatni. Pótlov.knak 3 '/t 
évet betöltölt és 7 evet megnein haladott 158. 
cm.-tól, lüO. cm. magas és jótestalkatu lovak 
avattatnaa fel.  3 es '/, évesek csak teuyész-
lovakból az esetben avattatnak fel,  ha igenjói 
kifejlett  testalkattal biruak. Minden egyes ló-
ról, mely felavatás  végett elöállittatik a sza-
bályszerű lólevél készeu tartandó. 

— Pályását. A marosvásárhelyi kereske-
delmi es iparkamara közhírré teszi, bogy a 
kereskedelemügyi ni. kir. minisztérium a kUl-
füldi  ipari viszonyok tanulmányozása és az ott 
szerzett tapasztalatok itthou értékesítése céljá-
ból a kamara területére egy (11 (MM) (hatszáz) 
koronás külföldi  tauulmányi iparos ösztöndíjjal 
eugedelyezett, amelyre 1908. evi szeptember 
25-en zároló batáridővel a kamara ezennel 
pályázatul hirdet. Pályázhatunk a marosvásár-
helyi kereskedelmi es iparkamara területén 
(Marosvásárhely sz. kir. város, Marostorda, 
Csík, Háromszék és l'dvarhelyvármegyékben) 
illetékes kézmű iparosok. A pályázati kérésbe 
u l'olyamodo lakhelye családi és vagyoni viszo-
nyai foglalkozása,  előképzettsége, uyelv isme-
retei, erköiesviselete, esetleg tauulmáuyai, az 
általa esetleg nyert kitüntetesek és vegüi az 
ósztöndj elnyerése esetén, teendő utazás ira-
nya reszleleseu megjciölendók és lehetőleg 
hiteles okmányokkal igazolaudók, valamint az 
is vájjon az illető kutouai kötelezettségének 
eleget tett-e már és vájjon biztosilva van-e 
elótte és egy megfelelő  külföldi  gyárban, vagy 
műhelyben való alkalmaztatása, esetleg vala-
mely külföldi  szakiskolába leendő felvétele. 
Az illetőnek kötelezettsegel kell vállalui aziránt, 
hogy uz ösztöndíj különbenni visszafizetésének 
terhe alatt vissza fog  térni hazájába B szer-
zett ismereteit itthon fogja  értékesíteni. Azok 
akik katonai kötelezettsegüknek még nem tet 
tek eleget, vagy az alól felmeutve  nincsenek, az 
ósztöudijra nem számíthatnak. A kis koruakért 
apjuk, vagy gyámjuknak kell kezességet vál-
lalni, a fenti  kötelezettség betartása tekinte-
teben. Maiosvásárhely, 1908. szeptember 8. 
Tauszik B. Hugó, kir. tanácsos, elnök. Szakács 
Péter, titkár. 

— A tudatlanság — fegyelmi  vét-
ség. Ausztria legfőbb  biróságanak fegyelmi 
tanacsa elvi jelentőségű határozatot mondott 
ki, amelyről Ügyvédi körökben igen sokat be-
szélnek. A hatarozat ugy szól, bogy ügyvédnél 
a jogi ismeretek fogyatékossága  fegyelmi  vét-
ség, mely jogilag büntethető. E határozat meg-
hozatalara egy ügyvéd adott alkalmat, aki ,a 
polgári peneudtartás szabályainak teljes félre-
ismerése miatt1* veszített el egy port és a pör-
vesztes fél  emiatt nz ügyvéd ellen fegyemi 
följelentést  telt A bécsi ügyvédi -kamara fe-
gyelmi vál asztmánya fölmentette  az ügyvédet 
de ezt az ítéletet a legfelsőbb  bíróság meg-
semmisítette azzal a megokolással, hogy az 
ügyvéd a szóban forgó  esetben csakis azért 
volt pörvesztes, mert a polgári perrendtartás-
nak igen hiányos ismeretet árulta el, az ügy-
védnek pedig egyik legelső kötelessége, hogy'' 

a törvényeket és a pörvitel szabályait kitűnően 
ismerje. 

— Öngyilkosság, baleset és Isaákoa-
ság. A dán statisztikai hivatal által az 1896-tól 
1903-ig terjedő tizéves eziklusra vonatkozóan 
közölt adatok Bzerint, minden százezer emberre 
buszonkét öngyilkosság esett Az arány négy-
szer akkora a férfiaknál,  mint j> nőknél. A 
huszonöt-hatvanöt éves férfi-öngyilkosság,  kft-
zött minden második alkoholista volt Éven-
kint átlag hatszáz haláleset történt baleset 
következtében, ezek közül százötven munka 
közben. A baleset folytán  meghalt tizenöt éven 
felüli  férfiak  közüli mioden ötödik, a negyven-
öt éven felüliek  közül minden harmadik iszá-
kos volt. 

— Gerenda — jégből. Egyik newyorki 
hid-épitó gyár főmérnöke  érdekes kísérlettel 
loglalkozik. Régóta ismeretes az a tünemény, 
hogy valamely csőből kiáramló magas nyo-
mású levegő az eső és a környezet melegét 
elvonja "és lehűti; ezt az eljárást hűtő és fa-
gyasztó czélokra régóta használják. A főmér-
nök vízépítésnél akarja a levegőnek ezt a sa-
játosságát hasznosítani. Megfelelő  berendezés-
sel akkora jégtömböket akar előállítani, amik 
a vízben gerenda, pillér, sőt — ha a kísérlet 
beválik — fal  gyanánt is szolgálhatnak. Erős 
vascsövekből pilóták helyezett el a vízbe, a 
hegyes végét a vizfenékbe  szorítja, felső  vé-
get pedig közös edénybe vezeti. Ebbe az 
edénybe a szomszédságában lévő hajóról le-
vegő sűrítő segítségével állandóan nagy nyo-
mású levegőt szőrit, mely a pilóta nyílásain 
kiáramlik es a körülötte lévé vizet megfa-
gyasztja. A pilóta nagysága szeri&t ily máidon 
jéggerenda, jégfal  keletkezik, mely mindaddig 
el uem olvad, mig a sűrített levegő kiáram-
lást tart. Az eszme egyelőre még fantisztikus, 
de bát ugyanezt mondták annak idején a pa-
piros falra  is. 

— Nöl Élet. A magyar Írónők legsajátabb 
külön orgánuma gyanánt uj szépirodalmi és társa-
dalmi hetilap Indul meg • fővárosban  .NŐI Etet" elm 
alatt. Az új lap a magj nemében még a külföldön  Is 
egyedül fog  állani, amcuoyiben nemcsak azeltant 
vezetését irányítják nőirók: Alba Nevi», B. Beck 
Bianka és Csiszeri Orosz Adrienne, hanem minden, 
sorát női rák irják, akik közül Abrányiné, Katooa 
Klcmentiu, Ádám Éva, Albisy Katalin, Alexander 
Erzsi, li. Büttner Julla, B. Zalay Maia, CastelllErne, 
Czóbel Minta, De Ocrandé Antonia, Ego (Dr Róssa-
vSIgyiné), F. Kaffka  Margit, Favlné HentaUer Mária, 
Oajarl Böske, (iáspárné Dávid Margit, Geócze Sa-
rolta, Gineverné Gyóry Ilona, H. Szederkényi Anikó, 
H. Mugyari Kossá Izabella, Haluü Piroska, Haraas-
tiné, ltecsi Jolán, Holló Sárika, Horváth Böske, Hu-
szár Lolli, Isaák Martba. Janda MaUld, Jászai Mari, 
Jórgné, Draskóczy Ilona, Kántor Irma, Kordlna Lilly, 
Kövér Ilma, Krüzsclyl Lrzsike, L. Ady Mariska, Len-
gyel Gizella, M. Hrabovszky Júlia, M. Korall» Aranka, 
Jlikiós Jutka, Mokné Pereghy Gizella, O'Uonnel 
Henrikné grófnő,  Rltoók E innia, Szendéné Dárdai 
Olga, üzerelemhegyiuó Móczár Jolán, Szikra (Óról 
Teleki Sándorné), Tormav Cecil, Tutsekné Bexhelt 
Lilly, Uifalussy-AmadU,  Vécseyné Jankovlts Lujza, 
Wettsteinué, Sllulia Margit, Zemplény P. üyuláné, 
Y vette (Bublcs Józselné) és még igen sokan a leg-
jobbak tömörültek az uj lap kSr£ A ,Nól Elet" első-
sorban a nőkérdés nálunk la mind aktuálisabbá váló 
problémáit fogja  hasábjain megvitatni, az erre leg-
illetékesebb tényezők — a magyar Írónők — közre-
működésével, de esenklrOl a szépirodalmi, gaz-
dasági és háztartási, irodalmi és művészeti, általában 
minden olyan területre ki fogja  terjeszteni figyelmét, 
mely a modero nő hetével s igy a műveltebb ma-
gyar családok gondolatkörével valami vonatkozásban 
vau. Az érdekes uj hetilap, mely képekben is he 
fogja  mutatni égy a magyar, mint a küllőid! női 
élet kimagaslói»!» egyéniségeit és eseményeit, október 
havában indul toeg, amikor mutatványszámot az ér-
deklődőknek készséggel küld a kiadóhivatal: IX., 
Angyal-utcza 15. 

— A nap melege. A nap melégét az emberek 
uem használjak lel kellőképpen. Ismeretes, hogv > 
növényük fejlődését  siettetni lőhet azzal, hogy a me-
legágyakat Üveglapokkal ledik be. A napsugarak 
ugyanis könuyou áthatolnak az üvegen, da nem egy-
könnyen tudnak aztán elillanni. Ezaltal az Bvegház 
belsejében felgyülemlik  a meleg, a mely a növényt 
gyorsabb fejlődésére  serkenti Sir John Herahel 
lS34-beu a Joreinény-tokon való tartózkodása idején, 
csupán a nap melegével, egy egész ökör húsát meg-
ludta satui. A hust kettős üstbe tették: mind a kit 
üst küUó felülete  luketére volt lestve, Eiţy-egy ab-
lak üveggel letakart nyíláson át a nap melege bejut-
kutott a kettős üstbe. asm is sok Időbe került, mire 
az egész ökör husa pompás pirosra sült. Ha közön-
séges aütöttstbe vizet öntünk, az üst fémlalát  feke-
tére iestjük, s nyílását üveglappal fedjük  be, akkor 
az üveglapon át az üst belaejebe hatoló napsugarak 
a vizet ugy felmelegítik,  hogy a tojás lágyra lő benne. 
Ha az üstbe nöm Sütünk vizet, hanem a tojást szá-
razon helyezzük a fenekére,  akkor a tojás keményre SÜL 

— Kerestetik egy alig használt -Bríeska 
kocsi megvételre. Értesítés a kiadóhivatalba 
kéretik. 

A P R Ó S Á G O K . 
Feltalálta  magát.  Szép leányka siet a 

zeneakadémiába; kezében az ismeretes zene-
füzet  Egy ifjú  szegődik mellé és megszólítja: 

— Kisasszony, nemde kegyed énekel? 
— Igen, uram — szól kis vártatva és 

mélyen elpirulva a leányka. 
— Akkor tehát én majd kisérem 1 

Tudta,  de  elfeledte.  Tanító: Te Kálmán, 
megint nem tanultad meg a leczkédetl 

Tanuló: De igenÍB, megtanultam, én ta-
nító ur kérem; de nagyon messze lakunk s 
mire ideértem, elfelejtettem. 

Számtani  órán. Tanító: Marcii te, mondd 
meg csak fiam:  Édes apádnak hat malacza van; 
hármat elad vásáron, hány malacza marad? 

Tanuló: De bizony, tanító ur, egy se 
marad abból; mert édes apám mind a hatat 
kihajtotta a vásárra és valamennyit eladja. 
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K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .NWM' Magyír AltaláM* Váltdíilet Réet-
véayUrut*!, Buáepeet, k«tl jatoatése • ttnda-

farialMwM  •• péniplactról. 
Hudapcfit,  1906. szeptember 1U. 

Kiindulva a berlini éa párisi tőzsdék szilárd 
irányzatából, az értékpapírpiac náluuk is meg-
szilárdult igen élénk forgalom  mellett. L'gy a 
pénzbőség, valamint külföldi  fedezések  hozzá-
járultak ahhoz, hogy a nemzetközt papirok 
már a hét elején árban igen emelkedtek. A 
közönség érdeklődése napról-napra növekszik 
és a helybeli bankok kivétel nélkül nagyobli 
vételekkei voltak megbízva. 

A bankok félévi  mérlegei kedvezőbbek lé-
vén a tavalyiaknál, ugy az osztrák hitel vala-
mint a magyar általános hitelbank, l'esti ma-
gyar kereskedelmi bank és magyar leszámítoló 
és pénzváltóbank részvények a mult héten, 
mint alanti táblázatban láthntó, jóval magas-
sabban zárulnak. 

A gépgyári részvények közül az érdeklő-
dés főleg  a Ganz és Társa vasöntöde és gép-
gyár, Danubius hajógyár és fegyver  és gép-
gyár részvények felé  irányit, melyek a jövőre 
nagy megrendelésekkel vannak ellátva. Küszén-
hánya részvények közUI a salgótarjáni köszén-
bánya és az északmagyarországi kőszénbánja 
részvényekben igen éléuk forgulom  volt és 
ezek árfolyama  tetemesen emelkedett. 

Vasértékek közlil a rimaniurányi vasmű rész-
vények képezték kereslet tárgyát. 

A külföld  részére ugy az első magyar álta-
lános biztosító, valamint a Pannónia viszont 
biztosító részvények kerestettek. Miután igen 
sok iparvállalati részvény, mai árlolyaimik és 
a legutóbbi osztalék alapvétele mellett az 5 
sót C°/u nál magasabb kamatozást nyújt, további 
emelkedése várható. 

A közlekedési vállalatok közül az osztrák 
magyar államvasuti részvények a 7U0 korona 
árfolyamot  érintették. 

A közönség kezd apró sor jegyek iránt is 
érdeklődni és ezek olc9Ó árfolyamait  vételekre 
használja fel. 

A hét nevezetesebb árfolyam  változásai a 
következők voltak 

SZl-pt. 3. KZl'|it. 10-
4' , , magyar koronajáradék — — 93.— 9305 
Magyar hitel részvény — — 74 .25 750.75 
Osztrák hitel részvény — — 634.75 t»t575 
Oszt. magyar állauivusnt részv. 692.25 701).— 
Pesti inagy. kereslted. bünk részv. 3335.— 3395.— 
Magyar leszáinilolúbmik réuzvéuy 472.75 481.75 
l'aouoniu viszontbiztosító részv. 2187.50 22IIU.— 
Llső magyar általáoos bizt. részv. 9750.— 9925 — 
Fegyver és gépgyár részvény — 2B2-50 294.— 
Rimainui'ányi vasmű rés/.vény— 55S.25 560 75 
Salgótarjáni köszénhánya részv. 584.50 596.50 
Kszakmagyarorsz kiiszéub. részv. 266 — 277 50 
Danubius hajú és gépgyár részv. 226 5(1 231.— 

JÓ MINŐSÉÓÜ nagyobb mennyiség-
' ben vesznek Karres 

FENVŐCSERT Sámuel é s í i a i 
r C n / U V o L f t I  gyárosok, Medgyes. 

Uj nöi haj- és fodrász-üzlet! 
Van szerencsém a helybeli 
és vidéki liíllgyközönségnek 
tisztelettel tudomására hozni, 
miszerint helybeli fodrász 
üzletemet egy külön bejáratú 

flÖI  FODRflSZ-OZIiETTEIi 
kibóviteltem, hol elvállalok 
mindennemű linjinutikál. Ut 
ezai és menyasszonyi frizu 
rák divat szerint. — Kívá-
natra házhoz járva is 

A ii. é. hölgyközönség pártfogását  kéri 
SZABÓ liflJOS.  Hfll  ÉS FÉRFI FODflASZ. 

127. con. 211. 190H. vh. Bzám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszentniártoni kir. járásbíróság-
nak 11)07. évi Fii. 3'J'2. számú végzése követ-
keztében dr. Nagy Jeuó ügy véd által képvi-
selt Száva Márton kászonaltizi lakos javara 
liaál Sándor és neje kászoniinpéri lakosok 
elleu 407 korona s járulékai erejeig 11107. évi 
julius hó 12-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján le- és felülfoglalt  és 1400 koro-
nára becsült következő ingóságok, úgymint: 
házíbutorok, rozs stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmárloni kir 
járásbíróság 1908. évi V. 3—0. számú végzése 
folytán  tiö korona hátralékos tőke s járulékai 
behajtása iránt Kászopímpér községben, végre-
hajtást szenvedők lakásán leendő eszközlésére 
19Ö8. évi aseptember bó 36-ik napjanak 
délelőtti 0 órája határidőül kitiizetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy uz érintett in-
góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai éneimében készpénzfizetés  mel-
lett a legtöbbet ígérőnek, 9zükség esetén becs-
áron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csikszentmártonban, 11HX. évi szép 
tember bó 15-ik napján. 

Ambrus Lajoa, 
kir. blr. végrehajtó. 

1 108—I ' JOS. Mlip. SZ. 

M E G H Í V Ó 

A Csíkszeredai Kerületi Munkás 
biztosító Pénztár 1908. évi 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE. 
A közgyűlés határideje 1908. évi 

szeptember hó 30-ik napjának 
délelőtti 9 órája. 

A közgyűlés a városháza tanács-
termében fog  megtartatni. 

TÁRGYAK : 
1. Az 1908. évi julius hó 30 áll tar-

tott igazgatósági gyűlésen I. szám nlatl 
hozott határozat értelmében a magyar 
királyi állami munkásbiztositó hivatal-
nak 3462 - 908. szárnu rendelete kup-
esán leadott Mintaalapszabályok átdol-
goztatván, ennek az igazgatóság által 
tett módosítások kapcsán leendő előter-
jesztése, a közgyűlés ültül eszküzlemlö 
jóváhagyás, esetleg módosítás ezéljából. 

2. Elnöki jelentés az ideiglenes tit 
kári állásban történt változásról, tudo-
másulvétel végeit. 

3. Indítványok. (A gyűlés előtt 48 
órával előbb az elnökséghez bejelen-
tendők ) 

Felkéretuek a t. közgyűlési tag urak, 
hogy ezen gyűlésen lehető teljes szára 
bau megjelenni szíveskedjenek. 

Egyúttal a nagyobb vállalatok kép-
viselőit is tisztelettel meghívjuk azért, 
hogy az uj alapszabályokról már előre 
is tájékozva legyeuek. 

Az igazgatóság megbízásából: 
Csíkszereda, 1908. szeptember 14. 

Szabó lános. Merza Rezső. 
titkár. elnök. 

HOLLÁNDER MÓR 
Nyelv- is Zeneiskolája Csík-
szeredában, a régi tör-
vényszéki épületben:: 

H f f l B B S J H B f f l H H B B H H 

|Tanító urak figyelmébe! 
Van szerencsém az igen tisz-
telt tanító urakat értesíteni mi-
miszerint az ujonan elrendelt 

(ISKOLAI NYOMTATVÁNYOKI 
úgymint: felvételi,  elóme-
teli, mulasztási, haladasi 
és lá togatási napló, igen jó 
minőségű papíron nyomva, ná-
lam olcsó áron szerezhetik be. 
Minél tömegesebb megrende-
lést kérve, vagyok tisztelettel 

I S Z V O B O D A J Ó Z S l í F 
| k i i 11 y \ - | i . ' n i l r l í L ' r o s k c i l o . | 

418 — 1908. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

Közhírré tesszük, hogy Csik-Szeut 
I'éier egyházmegye „Kis Aranyos" nevű 
legelőjén a 97—903 számú F. M. ren-
deletid engedélyezett falias'.nálat  érté-
kesítése ezéljából folyó  évi szeptember 
hó 19-én délután 2 órakor Csiksomlyón 
a róm. katli plébánia hivatalnál nyilvá-
nos szó- és zárt írásbeli versenytárgya-
lás fog  tartatni. 

Az értékesítés alá bocsátott összes 
fenyő  haszonfa-tötneg  2280 köbméter. 

Ennek kikiáltási ára 10,44«, nzaz 
lizezernégyszáznegyvenliat korona 

A l'atömeg a kikiáltási áron alól 
eladatni nem fog. 

Az eladás tárgyát képező -fnliaszná-
lat Bálványos patak fejében  a gyimesí 
állami ut tói 6 kilométerre fekvő  legelő-
területen vau s a fa  minden befekte 
tés nélkül télen-nyáron kihordható. 

A részletes árverési és szerződési 
feltételek  megtekinthetők ('.siksoinlyón 
a plébánia hivatalnál. 

Csiksotiilyó, 1908. szeptember li. 
Bálint Lajos s. k„ Csiszár Pál s. k„ 
[iM.sp,Ti'S-pl"li , 2—2 gondnok. 

A legolcsóbb bevásárlási forrás 

E K E T E V I L M O S 
illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a h-ulinomalih illatszerek 
i l i . ' k a g r a m m i k é n t es mindennemű 
;ire/- és kézápoló szerek. Gyógy- és 

viragsxappamik - — 

Az inda-sósborszesz fölerakata. 
P o t r o l - h a j s z o s z korpa és liujki-
hullas ellen Hajrak-regenerator 
az ü-zliln hajnak visszaadja az rre-
ili-ti ifjúkori  színét, valamint min-
deniii'iuü különlegességek raktára. 
A Thymol es Stomatin fogápoló sze-
rek a 1.11 jobbak. A Trifoluum (haj 
petiul) hölgyeknek állandó hajapo-
lashoi nclkülöihetetlen. — A Honey 

Jslly a legjobb kéiflnomitb. 
Vidéki mêrendelcsek: lêponlasabUau tsitózolleliiík. 

Első Ferlachi Fegyvergyár 
líeniií Péter cs. és kir. advari ssiililó líirníg k. k. 

K e r l n c l i , ( K n r i n t l i l : t) . 
i ' 

Ajánlják világhírű, általánosan 
elismert jóhirü és elsőrangú gyárt-
mányaikat, mind Wernig négycsövű 
fegyverei  nagyszerű lőképességgel, 
mindennemű vadász és céllövőfegy-
verek, háromcsövű fegyverek,  Hani-
merlin fegyverek,  golyós fegyverek, 
Mannlicher és Mannlicher Schönaui 
fegyverek  minden löbbnagyságban 
felszereli  céllátcsővel, vagy a nélkül. 

Minden j.ivilást elvállalunk és 
legolcsóbban számilimk. 4-io 
Árjegyzék ingyen. Magyar levelezés. 

***************** 
A esikszenimikliisí inni. katli. Iíi>\háztól. 

547 1908. szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
A esikszontmiklósi és szépvizi egy-

házak köz<'s lemető kerítése és a csik-
szenth'iklósi templom körüli javításokra 
árlejtést hirdetek. 

Kikiáltási ár: 3696 korona 90 
fillér,  azaz hároinczcrötszázkilcnczven-
liat korona 90 tillér, melynek 10 szá-
zaléka az árlejtés megkezdése elölt 
bánatpénz fejében  leteendő. 

Az árlejtés folyó  évi szeptember 
hó 25 -én délelőtt 9 órakor fog  a 
csikszentmiklósi plébánián megtartatni, 
hol a költségvetés és árlejtési feltéle-
lek is hivatalos órákban betekiullietók. 

Csikszeutniiklós, 1908. szeptember 12. 
Róin. katli. egyháitanács. 

Deák Elek s. k., Koródy Mihály, 
gondnok. (I—2) plébános, elnök. 

1347 — 1908. kj. sz 

Hirdetmény. 
Csikcsekefalva  község alulírott elöl 

járósága ezennel közhírré teszi, hogy 
a tulajdonát képező, Csikszentmárion 
piu ei n levő bérházát a folyó  évi október 
hó 3-án d. e. 9 órakor a körjegyzői iro-
dában három egymás után következő 
évre a legtöbbet Ígérőnek nyilvános 
szóbeli árverésen haszonbérbe udja. 

Kikiáltási ár 1400 korona 
A bérbeadási feltételek  a körjegy-

zői irodán a hivatalos órák alatt be-
tekinthetők. 

Csikcsekefalva,  1908. szeptember 8. 
Lörincz lános. Koncsag Lajos. 

I>. körjegyző. (1 -2) községi bíró. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy B r a s s ó b a n saját telkemen (Vasut-utcza, 
a tramwuy elágazásánál) b e l - és kü l fö ld i 

:: ni á r v á n y b ó 1 faraglatok  és csiszoltatok :::: 

BÚTOR-WfiKVAimAPOPT 
ÉS SIREIWIÍÉKEKET 

takarítás érhető el. — 
NAGY JÓZSEF : 

Továbbá raktáron tartok: Gránit, 
Sienit, Labrador és Andesyt kemény 
közetü síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 kotonától 2000 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — Ügynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal hoz-
zámfordulni,  inert ez által nagy roeg-

S/.ives pártfogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

<sőz- , NŐLÉCS i s g y ó g y r ü R P ő A SZOBÁBAN) 

Száz és száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hófúrdók 
:::: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás* szobafíirdő  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gős- és hölég fürdőt  készitleti 
bárki, 5 pircz alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, tnrokfájáa,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
FÖRSTNER ALAPÁR 

a „Sanitás" szobagózfQrdö-
készülék egyedüli gyártója. 

Budapest, VII. kerület, Alsó-
erdósor 30. sz. Telefon  97—51. 

Nyonttot t tfeTobodi  Jóuef  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1808 




