
XX. évfolyam. Csíkszereda. 1908. márczius 11. 11. szám. 

CSIKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S s v o b o d a Jóssef  könyv* éa pap Ír kereskedése, 
hová a lap szellemi rÓRzét Illető mindeu közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is ki'tlddndrík. 

= • Telefon  hivószám2. — - — 

Egyes lap ára 20 fillér. 
Hirdetési dij előre fizetendő. 

FELELŐS SZERKESZTI): 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

Nyílttéri cikkek soronkint 
40 fillérén  közöltetnek. 

Megjelenik minden s s e r d á n . 
Elóflsetési  ar: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o s ö b b a o asámittatoak. 

Kéeiratok nem adatnak vtsssa. 

Március 15. 
A magyar szabadság születés napjá-

nak 60-ik évfordulójától  még csak pár 
nap választ el. Az ország minden részé-
ben lázas munkával készülnek elö erre a 
nagy napra. És méltán. Ezelőtt 60 évvel 
e napon ébredt fel  az ország letargikus 
álmából, e napon zúzta szét azokat a rab-
láncokat, amelyek hosszú időn keresztül 
megakadályozva a nemzet szivében a sza-
bad vérkeringést, útjában voltak a haza-
fias  szellem ápolásának, a nemzeti öntu-
dat fejlesztésének;  e napon gyúltak ki 
először fent  a Kárpátok ormain s lent a 
völgyeken, az egész országban mindenütt 
a szabadság, egyenlőség, testvériség fen-
nen lobogó fáklyái,  melyeknek fénye  tit-
kon, varázsszerüleg belopódzott az eddig 
zsarnokoskodó főúr  szivébe, meglágyitá 
ezt; de egyúttal elhatolt a kunyhók lakói 
közé is, hirdetve: ne féljetek!  a mai nap 
a megváltás napja, megszűnik a szolga-
ság, megszületett a teljes jogegyenlőség! 

E napon szabadult fel  béklyói alul 
a gondolat és mintegy varázsütésre pat-
tant le az átkozott lakat a sajtóról. Ez 
az egy momentum is nagygyá, felejthe-
tetlenné, korszakalkotóvá tette ezt a nagy 
napot, hisz' nem képzelhetni erösebb fegy-
vert a nemzeti szellem erősbitésére, a 
honszerelemnek e legnemesebb érzelem-
nek az ápolására, a nemzet erkölcsi és 
anyagi létének fenntartására  és nevelésére, 
mint a sajtószabadságot. 

1848. március 15-ike a magyar nem-
zet feltámadásának  szent napjaÜnnepel-
nünk kell tehát. 

Erős a reményünk, hogy mig itt e 
hazában igazi magyar sziv dobog, nem 
tűnik el nyomtalanul egy március idusa, 
nem tűnik el anélkül, hogy milliók és 
milliók ajkáról ne szállana hála ima az 
egek Urához, hogy e nap ily fényesen 
virradt a nemzetre. Nem, még akkor sem, 
hogyha ezt nemtelenül kierőszakolni akar-
nák, nem, mert azt a nemzetet, melyet 
ezer év viharai sem voltak képesek nemes 
erkölcseiből és szokásaiból kivetkőztetni, 
annál kevésbbé lehet holmi üres politikai 
tekintetekből egy olyan nem erény gya-
korlásának a felhagyására  kényszeríteni, 
mely minden időben, mindenhol minden 
igaz magyart leginkább ékesített, minő a 
dicső mult nagysága felett  való önzetlen 
lelkesedés. Ez velünk született erény, ezt 
nagy őseinktől örököltük, ez volt mindig 
s jelenleg is ez lángoló hazaszeretetünk 
melegágya, ha ezelőtt 60 évvel a nem-
zeti átalakulás nehéz napjaiban ez erény 
nem diadalmaskodik vitézeinknél, ugy nem 
adhatnánk ma már kifejezést  lelkesedé-
sünknek s talán már elfeledtek  volna, 
hogy létezett ez a nemzet, mely hajdan 
Európa homlokán tombolt. 

Március idusának megünneplése fé-
nyes demonstrációja annak, hogy e nem-
zet igen is tud lelkesedni a mult emlékein 
eclatáns bizonyítéka annak, hogy tiszta 
szívből fakadó  lelkesedés láugját nem le-
het semmivel sem elfojtani,  ha mindjárt 
a kamarilla titkos keze is vállalkozik e 
gyalázatos szerepre. 

TOzpróbája ez a nemzeti akaratnak, 
a nemzeti erélynek! 

Lecsendesült a harci zaj. Egy félszá-
zadánál több, hogy völgyön, halmon, hol 
minden kis rögöt honfiúi  vér öntözött s 
minden talpalatnyi helyet elesett hősök 
hullája fedett,  már zsenge termést ringat 
a tavaszi szellő. 

Sajnos, alig virradt, már újra alko-
nyult. Vészterhes felhők  tornyosulnak édes 
hazánk felett.  Puskaporos a lég. Csak 
egyre zug a vészharang. 

A béke csupán fellegek  közül elő-
tört tűnő napsugár volt... sötét lesz nem-
sokára... kitör az elemek harca.... 

Mintha hallanám még egyszer a láng-
lelkű magyar Tyrteust újólag sírjában fel-
kiáltani : 

„Ébredj hazám, mert ha most nem 
ébredsz, soha többé nem lesz ébredésed!" 

Dr. Benke Antal. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
A vármegye közigazgatási bizottsága 

folyó  hó 9-én tartotta rendes havi üléséi 
a bizottsági tagok élénk érdeklődése 
mellett. 

A rendes havi elintézést igénylő 
ügyeken kivül érdekes és komoly vitá-
nak volt a fóruma  a közigazgatási bizott-
sági ülés. Tudvalevőleg e bizottság ha-
táskörébe tartozik egy magasabb látpont-
ról élénk érdeklődéssel kisérni az egész 
vármegye közigazgatását; felügyeletet,  el-
lenőrzést gyakorolni a kívülről néző bí-
rálatával. 

Pál Gábor bizottsági tag erélyes han-
gon kérte a vármegyei közkórház kibő-
vítését, ismertetvén azokat az állapotokat, 
amelyek nálunk, a többinél sokkal gazda-
gabb vármegyében fennállanak,  a többi 
szomszédos vármegyékkel szemben. 

Hetvenöt ágyra berendezett közkór-
házunk van, ahol a főorvos  jelentése sze-
rint jelenleg is 105 beteg fekszik,  tehát 
30 ágyban két-két beteg. Az orvosi sze-
mélyzet elégtelensége megmérhetetlen és 
megbirálhatatlan károkkal járhat és jár a 
betegekre. A segédorvosi állás feltétlen 
betöltését s a kórház kibővítését még ak-
kor is elodázhatatlan szükségletnek tartja, 
ha azok tetemesebb kiadásokkal járnának. 

Dr Nagy Béni bizottsági tag annak 
a lehetetlen és szinte példátlan állapotnak 
a megszüntetését ajánlotta a bizottság és 
a vármegye alispánjának figyelmébe,  a 
mely jelenleg a kászoni községekben fenn-
áll, ahol telefon  és a távíró egyáltalában 
bevezetve nem lévén, a huszadik század 
haladásában, a technika modern vívmá-
nyai dacára is középkori sötétség uralko-
dik. Nem vádol senkit mulasztással, de 
a maga részéről szükségesnek látja indít-
ványozni, hogy a táviró felállítása  iránt 
a legszükségesebb intézkedések a legsür-
gősebben megtétessenek. 

Ezzel kapcsolatban Pál Gábor bizott-
sági tag a telefonhálózat  kibővítését — 
mely az elmondott állapotokon is változ-
tatna — sürgeti, s meginterpelálja a vár-
megye alispánját aziránt, történtek-e már 
lépések az összes községeknek telefon-
hálózattal való összekötésére. 

A vármegye alispánja megnyugtató 
választ ad, amennyiben kijelenti, hogy az 
összekötés iránt a szükséges intézkedése 
ket már előzőleg megtette s jelenleg a 
költségvetés beérkeztével az utólagos tör-
vényhatósági jóváhagyás reményében már 
saját felelősségére  is az összekötés érde-
kében intézkedni fog. 

Végül Nagy Imre és Pap Domokos 
a rossz rendőri viszonyok miatt inter-
pelláltak. 

A vármegye alispánja megígérte, hogy 
ezeken a bajokon segíteni fog. 

Március 15-iki ünnepségek 
varmegyénkben. 

A varmegye hazafias  közönsége, mint 
mindig, ugy jeleideg is hóven kiveszi részét 

hazafias  ünneplésben. Majdnem minden köz-
séghói már kaptunk meghívót a 10 én rende-
ze dó ünnepélyre vonatkozólag. 

Jelen alkalommal az alábbiakat közöljük: 
Cniknxeretltibn  n. 

A szahadsái; ünnepe városunkban is moz-
gásba hozta a sziveket. 1848-nak liO-ik évfor-
dulóját üli a magvar. A liiggeilensegi kormány 
maga intézkedik, hogy az UHK évi március 
lió 15-ike méltó legyen e nagy nap emlékéhez 
Varosunkban folyó  hó (j-án az országos 48-as 
függetlenségi  part dr Gvörgvpál Domokos alel-
nök vezetese mellett szűkebb köiü értekezle-
tet tarlott, melyen reszt vettek . Csedó István, 
dr Balló István, dr lmees János. Botár Bela. 
dr (iái Kndre. dr Kltlies Gyula és Balázs De 
nes. Az ettekezlet célja volt a március l.Vén 
varosunkban megtartandó hazafias  ünnepély 
módozatainak megállapítása. Kerületünk kép-
viselőjét, Hajnód Ignácot, aki jelenleg Buda-
pesten időzik, sürgónyileg kérte fel  az érte-
kezlet, uz ünnepi beszéd elmondására, az ün-
nepély többi punljait pedig szintén előnyösen 
állította össze az értekezlet. A műsort követ-
kező felhívásban  közöljük : 

Polgártársak ! Csíkszereda város közön-
sége 1848 evi március hó l.Vikének tiO-ik év-
fordulója  alkalmából hazafias  ünnepélyt len 
dez a következő műsorral: I. Délelőtt '.I óra 
kor ünnepélyes isteni tisztelet a helybeli róm. 
kath. templomban. Ünnepelv a városháza előtt, 
kedvezőtlen idő eseten a Vigadó nagyterme 
ben. 1. Ünnepi megnyitó, tartja dr Halló István 
•>. Himnusz, énekli a közönség. :!. Talpra ma-
gyar. szavalja Botár Béla. 4. Kossuth-nóta, 
eióadja Kailuly B. Arpátl zenekara 5. Ünnepi 
beszed, tartja Hajnód Ignác országgyűlési kép-
viselő. ti. Szózat, énekli a közönség. 7. Kiadó, 
szavalja dr (iái Kndre. 8. Rákóczi-induló, elő-
adja Káduly U. Árpail zenekara. II. Délben az 
öreg honvedek megvendégelése. Kelkeijük pol-
gártársainkat, hogy hazaikat e nevezetes nap 
évfordulója  napján lobogókkal díszítsék fel. 
Hazafias  tisztelettel a rendező bizottság. 

Cnil.MOIIllllÓII. 
A csiksomlyói róm. k.itli. tanítóképző if-

júságának önképzőköre 1848. március 15-ikéneü 
liO-tk évlnrdulójat folyó  évi március hó 14-én 
szombaton) délután fél  4 órakor njilvanos 
dszgwilés keretében, saját helyiségében ün-
nepli. Az érdeklődök szíves ügyeimébe ajánl-
juk annyival is inkább, amennyiben az ifjúság 
ez alkalommal díszes műsorról gondoskodik. 

A esi .somlyói róm. kath. főgimnázium 
tanártestülete es iljnsaga március 15-én haza-
Has ünnepséget rendez, amelynek műsora a 
következő: I. Ünnepi nyitány. Dománffytól, 
előadja az ifiuság  zenekara. Ünnepi heszéd, 
mondja Váratli Sándor VIII. oszt. t 3. Szabad 
sajtó. Dománffytól,  hármoniur.; kísérettel énekli 
az ifj.  férfikar.  4. I'etófi  Sándor: Talpra ma-
gyar, szavalja Szterszky Kázmér VIII. o. t. 
5. Did a hazáról, szoprán-szóló, vegyeskar- és 
zenekar-kísérettel, Dománffytól.  li. A márciusi 
napokról feklvas  Rác József  VIII. 0. t. 7. A 
gyermek álmai, Dománffytól,  vegyeskar, har-
iiionium- és vonó-hatos kísérettel. 8. Ábrányi 
Kmil: Jókai és Petőfi,  szavalja Faznkaa Fe-
renc Vili. o. t. U. Népdal-induló. Dománffytól, 
előadja az ifjúság  zenekara. Az ünnepség dél-
után fel  4 órakor kezdődik, amelyre az érdek-
lődő hazafias  közönséget ez uton hívja meg az 
intézet igazgatósága. 

Cnlknzentmaitonban. 
A mult számunkban közöltük nz ünne-

pély progrnramját, kiegészítés képen jelentjük, 
hogy ezen iinnepélylyel kapcsolatosan tartja a 
kerület képviselője dr Nagy György beszámo-
lóját, a melyre az alábbi meghívót bocsájtotta 
ki a párt elnöke: 

Csikvármegye  községei 
48-as független  polgáraihoz! 

Csikszentmárton — Csekefalva  köz-
ségek lakói kegyelettel Ünneplik meg 1848 
évi szabadságharcunk 60-ik évfordulóját,  mely 
ünnepet emeli kedvelt képviselőnk dr Nagy 
György Ünnepi beszéde, ki kővetkező napon 
március 16-án délelőtt 10 órakor Szentmárton-
Ctfekefalva  piacterén beszámolóját tartja meg. 

Szeretett Polgártársaim! 
Nincs Székelyföldünknek  egyetlen igaz 

tia, ki ne lelkesedne hazája függetlenségét 
imadásig szerető ifjú  és agilis képviselőjéért. 
Kinek rövid pályáján buzgó törekvéséért, 
ó.zinte hazaszeretetéért számos elismerése 
van, ki honatyái gondoskodással minden idő-
ben szivén viseli székely testvéreink szükség-
letelt, kívánalmait és azok teljesítéséért buz-
gón sikeresen harcol. 

Tömörüljünk tisztelt Polgártársaim, köz-
ségenként siessünk minél számosabban már-
cius lö-ón reggel 8 Arakor a Szentsimonra 
érkező vonathoz és szivünk egész melegével, 
tőlünk telhető tisztelettel fogadjuk  és éltessük 
érkező lánglelkü dr Nagy György képvise-
lőnket. 

Méltóan érdemeihez, lobogók alatt kocsi-
sorok kisérje ót választó székhelyére Csik-
szentmártonba, hol isteni tisztelettel kezdődik 
a !> pontból álló nemzeti ünnep, melyet köz-
ségenként falragaszok  hirdetnek és melyet tár-
sas ebéd követ. 

Hazafias  tisztelettel: 
Csikszentmárton, 1008. március 2-án. 

Cseh Vilmos, 
48-as pártelnök. 

Március 15-én, délutáu 2 órakor Jakab 
Gyula vendéglőjében társas-ebéd lesz. Egy te-
rilék ára 5 korona. Aláírást a bankettre Cseh 
Vilmos pártelnök fogad  el. 

Cník»xeiUimrén. 
Meghívó. Csikszentimre község független-

ségi és 48-as pártja, a róm. kath. elemi iskola 
növendékei közreműködésével s a délelőtt 9 
órakor megtartandó Bzent-mise végeztével, 
Csikszentimre községben, a templom előtti té-
ren, 1 '.>08. évi március hó Iáén, vasárnap dél-
előtt 10 órakor, a magyar nemzet újjászüle-
tésének líO-ik évfordulóján  emlékünnepélyt ren-
dez, a következő műsorral: 1. Himnusz, ének 
unisono. 2. Megnyitó beBzéd, tartja Sándor 
Gergely pártelnök. 3. Talpra magyar, szavalja 
Hajnód Pál kántor-tanitó. 4. Szittya vitézek, 
éneklik az eleini iskola növendékei. 5. Ünnepi 
beszéd, tartja Lőrinc Sándor plébános, ti. Hol 
a tavasznak tündér ujjai, éneklik az elemi isk. 
növendékei. 7. Szabadsághoz, irta Petőfi  Sán-
dor, szavalja Hajnód Pálné urnó. 8. Tavasz 
elmúlt, a rózsának; éneklik az elemi iskola 
növendékei. 0. Árpád siri álma, irta M. Ko-
vács Mihály, szavalja Szőke József  tanító. 10. 
Kzer esztendeje annak, éneklik az el. iskola 
növendékei. 11. Ünnepi fohász,  elmondja Már-
ton Benedek községi jegyző. 12. Március 15-én, 
irta Kovács Zsigmond, szavalja Székely Krisz-
tina k. a. 13. Nagy Bercsényi Miklós, éneklik 
az elemi iskola növendékei. 14. Bezáró beszéd, 
tartja Kolumbán József  községi bíró. 15. Szó-
zat, ének unisono. Az ünnepélyre minden ha-
zafias  érzésű egyént ezennel tisztelettel meg-
hívunk. Csikszentiiuréu, 1908. évi március hó 
4-én. Sándor Gergely elnök. Márton Benedek 
titkár. 

C*ikyt/{me»en. 
Polgártársak! 1848. március lekének év-

fordulója  ime újra elközelgett I Évfordulója 
ama nagy napnak, melynek eseménye a ma-
gyar történelem könyvének minden időkön át 
legragyogóbb lapja marad, mert a nemzet il-
jusága irta bele lelke tüzével fenséges  triászát 
az örök-szép ideáloknak: Szabadsági Egyen-
lőség! Testvériség! Néhány nap múlva hatva-
nadik évfordulója  virrad reánk ennek a kor-
szakot alkotó nagy napnak, melyet nemzetünk 
újjászületésének, egy ezredéves átoktól való 
megváltásának magasztos ünnepévé avatott a 
hálás utókor kegyeletes emlékezetei Nem vol-
nánk méltók sem nemzetünkhöz, sem önma-
gunkhoz, ha a nemzeti feltámadás  napját már-
cius tizenötödikét lelkes kedvben, hazaflaa  ér-
zéstől áthatott szívvel meg nem ünnepelnók 
Mutassuk meg, hogy nemcsak az ország szi-
véhen van ma ünnep, hanem még a legszél-
sőbb periferiákou,  messze-messze, a nagy Ma-
gyar haza véghatáránál, a keleti Kárpátok 
fenyókoszoruzott  bércei között is él egy ma-
roknyi magyar, mely áhítatos kegyelettel áldoz 
a nagy nap emlékezetének! Lelkesítsen ben-
nünket az a felemelő  hUszke tudat, hogy mi 
itt imádott hazánk határán, a gyimesi Tölgy-
szorosban a nemzet őrszemei vagyunk I Jertek 
el tehát valamennyien rang-, nem- éa korkü-
lönbség nélkUI, akiket az ország határánál 
haza- és fajszeretet  egy táborba gylljt, akik-
nek szivét áthatotta a szabadság, egyenlőség, 
testvériség hármas varázBigéje, jöjjön -el min-
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den épkézláb ember és egyesült erővel, lelke-
sült örömmel, szívvel lélekkel mindnyájan ün-
nepeljük március idusát I — Az ünnepély sor-
rendje a következő: 1. Gyülekezés reggel 8 
órakor az állomás előtti téren. 2. Himnusz, 
énekli az Ünneplő ktzönség. 1. Nemzeti dal, 
Petőfitől,  szavalja Vermesy Emil. 4 ünnepi 
megnyitó beszédet tart dr Kása Lajos. 5. Hat-
van éve annak, költemény, irta és szavalja 
Simó Endre. fí.  Felvonulás a róm kath. temp-
lomba isteni-tiszteletre a ennek végeztével az 
iskolai ünnepélyen való részvétel, ahol: 7. ün-
nepi beszédet tart Unger Oszkár. 8. Több is-
kolás gyermek hazaHas költeményeket szaval 
a végül: 9 Az ünneplő közönség énekli a szó-
zatot, mire az ünnepély délelőtti része véget 
ér. 1. Gyülekezés este fél  6 órakor az állomás 
előtti téren. 2. Hazafias  dalok, énekli az ün-
neplő közönség. 3. Fáklyás- és lampionos-menet 
cigány zene kísérete mellett a határhoz, ahol: 
4. Március idusán cimú költeményét szavalja 
Csiky Kálmán. 5. Alkalmi beszédet mond Simó 
Endre. 6. Fáklyás-menet vissza az állomási 
épület elé, mire az esti nép-ilnnep véget ér. 
Este nyolc órától kezdódóleg az állomás épület 
összes váró termeiben cigány, hangverseny és 
zártkörű táncmulatság lesz, melyre a meghí-
vás külön iv segélyével fog  megtörténni. A 
március 15-ikí nemzeti ünnepélyt rendező ál-
landó bizottság. 

Cstkkarc/alKán. 
Március 15. A nemzeti újjászületés örök-

emlékű napjának hatvanadik évfordulóját  Karc-
falván  is megünneplik. Az ünnepély műsora 
lesz: 1. Elnöki megnyitó, tartja Tompos M. 
nyug. lelkész. 2. Himnusz, éneklik az iskolás 
gyermekek. 3. Talpra magyar, szavalja Asz-
talos Béla. 4. Ünnepi beszéd, tartja dr Szé-
kely M. ügyvédjelölt. 5. Kuruc kesergők, he-
gedűn előadják Pál09i J. és Ferenc L. 6. Al-
kalmi költeményeket szavalnak: Gernurdt A., 
Szabó Ilona kisasszonyok és Kosza András. 
7. Ének-duett, éneklik: Pálosi J. és Ferenc L. 
8. Kossuth-nóta, éneklik az iskolás gyermekek. 
9. Betáró beszéd. 

Emléket az agyagfalvi  rétre I 
Székely testvéri szeretettel kérem a már-

cius 15-iki nemzeti ünnepélyeket rendező bi-
zottságokat, gondoljanak a régi székelység 
„Rákosmezejére" az .Agyagfalvi  rétre- mely 
még mindig jeltelen. 

Emlék-bizottságunk nyolc évi gyűjtése 
— Felséges Királyunk 1000 koronás adomá-
nyával együtt, — alig tesz ki 773U korona 88 
fillért  Ez az összeg nagyon csekély arra, hogy 
méltó oltárt emelhessünk a székelység múlt-
jáért a székelység jövőjének I 

Március 15-én a mult keserveinek B örö 
meinek felemlegetése  által, a gyorsabb dobo-
gósba hozott sziv fogékonyabb  a nemzeti ke-
gyeletre, a nemesebb tettekre. Ha a rendező-
bizottságok ez alkalommal a közönséget cse-
kély önkéntes adakozásra hívják fel,  az .Agyag-
falvi  székely emlék* javára, én hiszem — biz-
ton tudom, az eredmény nem fog  elmaradni. 
— E napon tartott társas-vacsorakon, össze-
jöveteleken, a felköszöntókért  betett „garasok-
is lendületesen növelnék alapunkat. 

Elsősorban a székelyföldi  lapokat, haza-
fias  tisztelettel és székely szeretettel kérem, 
szíveskedjenek e rövid felhívást  átvenni — 
közölni; s esetleg a szerkesztőséghez bekül-
dött adakozásokat az emlék-bizottság pénztár-
nokához — Ferentzi János, takarékpénztári 
pénztárnok Székelyudvarhelyt — juttatni. 

Székelyudvarhely, 1908. március 6. 
Solymossy  Endre, 

az emlék-bizollság elnMte. 

Pénteken, Benistem világhírű drámája a .Tol-
vaj" került szinre. A aok operett ntán jól esett 
végre egy komoly darabot is latnunk. Az előadás 
nem volt kellőleg betanulva éa előkészítve. Ilyen 
szinszerü darabot, melyben a szereplőknek a vál-
tozó érzelmek egész skáláját kell a nézők elé támiok 
hosszabb, gondos tanulás és kelifi  próbák után le' 
het csak tökéletesen előadui. Mindazonáltal teltétlen 
dicséret illeti a közreműködőket, bogy egy-két pró-
bára a darabot minden tenakadás nélkül lejátszot-
ták. Sőt voltak az előadásnak sikeríllt mozzanatai 
is. Első helyen Kövi Kornéliáról kell megemlékez-
nünk, ki ebben a darabban. Marisé nehéz szerepé-
ben beigazolta szinjátszóképességéről eddig meg-
alkotott jó véleményünket és egy csapásra meghó-
dította s megnyerte az egész közönséget. A lakitása 
átgondolt, tanulmányra valló volt. Dévajkodó, ka-
cér. majd féktelenül  szenvedélyes és igazán meg-
indító tudott lenni a drámai jelenetekben. Látszott 
rajta a nagy becsvágy, melylyel a lélektanilag 
bonyolult és ellentétes érzelmektől sarkalt asszonyka 
szerepére készült, fsak  arra figyelmeztetjük,  hogy 

szenvedély hevében se ragadtassa magát a tul 
gyors beszédre. Ismételjük, sikere nagy volt, 
második telvouás után háromszor hivták a függöny 
elé. Partnerének, — Kissnek — nem volt szerencsés 
estélye. Mintha valami feszélyezte  és megbénította 
-olna öt alakításában. Ott a bol kellett nem volt 

eléggé szenvedélyes, ransut viszont gyakran elra-
gadta a hamis páthosz. Lebet azonban, hogyha 
megérik benne a szerep, játéka egyöntetűbb, töké-
letesebb lesz. Baróti nagy önfeláldozással  játszotta 
Rayniund, a kétségbeesett apa hálátlan szerepét. 
Zilahi szinpatikus szerelmes ilju volt; Kovács 
markáns vonásokkal igyekezett fel  ruházni a detek-
tív szerepét. Krassói Józsika, nagyon stilszerütle-
nül öltözködött. Egy milliomos Batal feleségét  adta 
bokáig érő szoknyákban. 

Szombaton, .Szép Ilonka- ment Cserey juta-
lomjátékául. A dai-uli afféle  értéktelen tucat munka, 
mely a János vitéz mintájára, annak hatása alatt 
íródott. Van egy pár csinos énekszáma ennyi az 
egész. A zsúfolt  ház közönsége egész este nem 
melegedett fel.  Cserey Irmának sehogysein illett a 
Mátyás szerepe. Az ő lobogó temperamentumát, 
nem lehet egy ilyen bus, vér nélküli szerepbe 
beleszorítani. A közönség meleg tüntető tapsa in-
kább egyébb alakításainak szólt. Tisztelői gyönyörű 
bokrétával lepték meg. Hasonlóképp nem sikerült, 
Sehestvéu Szép Ilonkája. A többi szereplőkről 
egyáltalán ne beszéljünk. Rendezés, ruházatok, disz* 
let siralmasak. 

Vasárnap, népszínmű előadásban volt 
szünk Géczy pályauyertes ^Gyimesi vadvirágjában. 
Az előadás közepes volt, — de egyes szereplők 
kiválóak voltak. Elsősorban Baróti, akinek n 
liarangozónál azt hisszük nincs jobb szerepe. 
Valóságos tőrülmetszett csángó volt, arailyeneket 
itt százával látunk. Beszéde is tökéletesen csikias 
volt. Úgyszintén Hegyessy akinek Marciján egész 
este nevettek. Dánvi csakugyan Szép Fábián Gyurka 
volt, amilyennek a szerző kiváuja. Dalait szépen 
adta elő, Zilahy kitűnő Balánka volt. A címszere-
pet Tury Marcsa játszotta a megszokott routinnal. 
Énekszámai gyújtottak. Igen jó volt Kövi Kornélia 
(.Máriai nagyon kedveseu szívhez szólóan beszélt, 
valamint sikerült Kovács Prezsmere is. 

Kedden, Offenbach  .Orpheoa & pokolban' 
című operettje bizonyára zsúfolásig  megfogja  töl-
teni a színház termet Nemcsak azért, mert ez a 
szépzeuéjü és mulattató cselekménytt operettet 
városunkban még nem játszották, hanem különösen 
azért, mert ebben a darabban tartja jutalomjátékát a 
társulat vas szorgalmú rendezője éa még jobb komi-
kusa : Hegyessy Gynla. Taláu fölösleges  is a közön-
ség figyelmét  erre az előadásra telhivni. A jutal-
mazandó neve és szinészi qualitásai fölöslegessé 
tesznek minden figyelmeztetést 

Csüt a búcsúzik vesz tőlünk a társulat Csergő 
Hugó lovag ur" cirnü poétikusan szép vígjá-
tékában. A lőszerepet — a fiatal  lovagot — Dányi 
fogja  játszani. És bár indszkréciót követek el, de 
azért elárulom, hogy ez a fiatal  színész a legna-
gyobb odaadással, szorgalommal és ambícióval 
tanulja szerepét mert be akarja igazolni, hogy 
nem csak énekelni, hanem játszani is tud. 

Az előadottakból kitetszőleg a szini évad 
hátralevő néhány napjának műsora oly ügyesen 
vau összeállítva, hogy a legkényesebb igényű 
színházlátogatót is ki fogja  elégíteni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

S Z Í N H Á Z . 
Fehér Károly igazgatónak nem lehet panaszra 

oka. Idestova a szezon hatodik hetében vagyunk 
a a közönség érdeklődése még mindig nem lankad. 
8öt sajnálkozva gondolunk a színtársulat távozására. 

Kedden, Dányi jntalomjátékául a „Cigánybáró" 
ment. Dacára a farsang  utójának, szép közönség 
gyűlt össze. Az előadás igen jó volt. Dányi a cím-
szerepben szépen énekelt s megjelenésével is hatott 
Tuiy Marcsa SaíYiját már ismerjük, hangjával most 
is alig tndtunk betelni. Perényi stílszerűen ját-
szotta az öreg cigány asszonyt; ének tekintetében 
is jól volt disponálva. Hegyessy (Zsupánt, Baróti 
(Carneró) sok derültséget keltettok. A karok ugy 
mozogtak, mintha dróton húzták volna egyes tag-
jait ide-oda. Énekükről legjobb nem is szóllani. 

Szerdán, Cserey vei harmadszor a „Yarázske-
ringő* került szinre szép közönség előtt. 

Csütörtökön, Strausz örök szép operettje a 
„Denevér" kitűnő előadásban került előadásra, derék 
karmestereink jutalomjátékául. Minden egyes szerep-
lőn meglátszott, hogy nagy kedvvel játszik. Cserey 
ma este ny ojtotta a legjobbat amióta láttuk. Az 
A temperamentumának kiválóan alkalmas a szoba-
leány szerepe. Énekszámai is nagy hatással érvé-
nyesültek. Perényi Melania is többet adott, mint a 
mennyit tőle vártunk. Örömünk telt a kis Bara-
nyai Mariskában, aki igen kedves jelenség. A fér-
fiak  közül ismét Barátit illeti az elsőség, aki játék-
ban és maszkban egyaránt kiváló volt Zilahy 
mint Eisenstein meglepett könnyedségével, mely-
lyel a szokatlan szerepkörben mozgott Dányi 
(AlfiW),  Ivánfi  (Falke), szintén helyén voltak. 
Kacagtató volt Hsgyeasy iFrosch.) 

Hétfőn.  C'abaret-Estély volt meglehetős siker-
rel. Cserey egypár gyönyörű számot adott elő 
nagyhatással. Sikerült volt Kövi Kornélia kupiéjA 
és graciőz tánca Perényi Melániává). Feltűnt a 
kórus egyik derék tagja Xynmi Rezső is, ki nchittiy 
humoros költeményt adott elő talpraesetten, és ügyes 
conferenciernek  bizonyult, ezenkívül több keve-
sebb szerencsével majdnem az egész szereplő személy-
zet közreműködött. Tury Marcsa és Ivántl betegségük 
miatt nem vettek részt a Cabaretben. Tnry Marcsa 
azonban gyorsan felépült  bajból, inert kedden már 
l'iiss egészségben eljátszotta a „Bálkirályné" fősze-
repét Erről az előadásról jövő heti beszámolónk-
ban fogunk  megemlékezni. 

• 

Színházi  hírek,  A szini évad hátralevő 
néhány napjának játékreudjét következőképen álli-
totta össze az igazgatóság: 

Csütörtökön, ^Josette kisasszony a feleségem*-
nek lesz a bemutatója. Ez a modern vígjáték irancia 
eredete dacára ment minden vaskosságtól, trinialltos-
tul. Igazi finoman  előkelő gal szellemesség árad 
ebből a bájosan kedves cselekniényü darabból, 
melynek főszerepét  Kövi Kornélia és Baróti Jenő 
játszák. A ki szeret egy kellemes színházi estél 
eltölteni, ne maradjon el ezen előadásról. 

Pénteken, I^ehár bájos zenéjének hívei meg-
tekinthetik zónában a „Vig özvegy*-et Cserey vel a 
főszerepben. 

A szombati előadás a vörös szín jegyében 
fog  lezajlani. Vörösek lesznek az ez estén bemu-
tatóra kerülő „Kincs elvámolni valója* cimü bohó-
zat sz in lapjai annak lígyelmeztetéseül, hogy az 
előadás folyurnán  a rosszul világított nézőtér da-
cára nem egy arc ki fog  pirulni. Lapunk mult 
számának tárcájában a 6—40 év közötti hölgyek 
felkérettek  az otthon maradásra. Ez a tilalom 
azouban az asszonyokra ki nem terjed. A darab 
különben Kiss Árpád és Krassói Józsika jutalom-
játékául kerül szinre. 

Vasárnap — március 15-én — díszelőadásul 
Herczeg Ferencz színmüve az „Ocakai brigadéros14 

kerül színre. Ezt megelőzőleg dr. G&l Endn vár-
megyei aljegyző alját szerzeményű alkalmi prológ-
jit adja elő. 

Hétftin,  egy tiatal zenésznek elsfldaljátékával 
togunk megismerkedni Baranyai Mihály karmester 
hasonnevű fia  egy két felvonásos  operát irt, mely-
ről zeneértő emberek a leghizelgőbb hangon nyilat-
koztak. Ezt a dalművet fogják  színészeink hétfőn 
gondos előadásban be matatni. 

— Meglepetés. A személyi kultusznak 
soha sem voltunk barátjai; de valahányszor 
alkalom ndódott arra, hogy társadalmunk 
egyik vagy másik tarját a közügy terén tett 
szolgálataiért valamelyes elismerő meglepetés 
érje: hírlapírói kötelességünknek tartoltuk azt 
regisztrálni s ezt azért is, mert manapság fe-
hér holló az az egyén, ki az anyagiság nyo-
morult békóiból kibontakozva, szivének teljes 
melegét, lelkének minden erejét a közügynek 
szánja. Hova-tovább feledésbe  megy az ideá-
lizmus fogalma  s helyét a rombolásra kiváló 
bajiammal biró rideg anyagiasság foglalja  el. 
Szomorú áramlat de való. Becsüléssel adó-
zunk tehát annak, ki a vallásosaiig védő-pajzsa 
alatt a kristálytiszta hazafiságot  szolgálja s igy 
a társadalmat az ideálisahb törekvésekre te-
reli. Ily cgyénUnk Doniányáncz P. csiksoinlyói 
tanar. Nem akarjuk szerénységét niegbántaui, 
de nz Ugy fontossága  késztetett minket arra, 
hogy ez alkalommal vele, illetve működésével 
egy pár szóban foglalkozhassunk.  — Miilón 
l'JOl-ben megtudtuk, bogy nagyszebeni állá-
sából Csiksoinlyóra jó, sajnáltuk az ottani ma-
gyarságot, inert tudtuk, hogy benne kit ve-
szítelek. Hisz a nagyszebeni magyar társada-
lom összes intézményei az ő nevéhez fűződnek, 
vele kapcsolatosak ; másrészt azonban — mint 
annak idején lapunkban részletesen kifejtettük 
— örvendtiiuk, mert biztosak voltunk, hogy 
niúködése örömet fog  okozni mindnyájunknak 
Nem csalódtunk. Ezen időtől kezdve alig volt 
akár hazafias,  akár vallásos vagy humánus 
uyilvánoB ünnepély, ahol az ő keze nem mű-
ködött, ahol az ó lelkesítő szavait, buzdításait 
nem élveztük és példás kitartását nem tapasz 
taltuk volna. De szóljunk-e az ifjúsági  ünne-
pelyekról? Olt találtuk igazán elemében, ott 
tapasztaltuk szakmaja iránti véghetetlen lel-
kesültségét, tanítványai iránti közvetlen sze-
retetét. S ez utóbbi volt az elért fényes  ered-
ménynek legfőbb  alapja, áldásos működésének 
a kulcsa A tanítás terén csak az érhet el 
könnyen eredmenyt. kinek munkáján a szere-
tet húzódik A pedagógus tudjon szeretni, ha 
szeretetet vár. Az apró tauitványai csüngtek 
rajta, mert jól esett nekik közvetlensége, a 
nagyok lelkesültek mellette, mert ötletes, tré-
fás  eleveusegével még a legkomolyabb inté-
seket is kedvesen tudta a szeg fejere  mérni. 
Még annak is jól esett a lecke, akit a meg-
rovás illetet. — A helybeli Oltár-, valamint a 
Szanatorum-egyesület választmányai a rende-
zett ünnepélyeken a tanár ur közreműködését 
igénybevették. A mindannyiszor elért fényes 
eredmény elismerésed! mindkét választmany 
külön-külön 1 — 1 igen szép emléktárgygyal 
es elismerő irattal lepte meg a legutóbbi na-
pokban a tanar urat. Midőn ezt a nyilvános-
ságra hozzuk, feleslegesnek  tartjuk a ket egye-
sülét választmányának tettét mérlegelni, de 
dicséretre méltó eljárásukhoz mi is csatlako-
zunk azon óhajtással: vajha a tanár urat az 
itteni tanítványai körében minél hosszasabban 
láthatnók, ugy a csiksomlyói kegytemplom kó-
rusán, velamint a hangversenytermek dobo-
góján. 

Gyermek-napok az Országos Gyer-
mekvédő Liga javara. Csikvármegye főis-
pánja áthatva az Országos Gyermekvédő Li-
gának a gyermekvédelem terén kifejtett  áldá-
sos és eredményes működésétől, hogy a vár-
megye közönsége is áldozzon a gyermekvéde-
lem oltárára, folyó  évi április hó 2-án és 3-án 
gyermek-napokat rendez, mely sorompóba szó-
lítja ugy az iskolákat, miut az egész társadal-
mat. A gyermek-napok rendezése napjaink 
egyik legháládatosabb intézménye, miáltal ott. 
ahol az állam nehézkes gépezete nem tud elég 
hr.tékonyan működni, a társadalom, egész ere-
jével áldoz a közjótékonyságnak. Ép ez okból 
örömmel üdvözöljük vármegyénk főispánjának 
intézkedését e közjótékonysági intézmény meg-
valósítására s hisszük, hogy az eredmény létre-
hozásától a társadalom nem fog  elzárkózni. 
Kállay Ubul főispán  az iskoláknak a következő 
felhívást  küldötte meg: 

.Az Országos Gyermekvédő Liga javára 
Csikvármegye folyó  évi április hó 2-án és 3-án 
gyermeknapokat tart. Tekintettel arra a ma-
gasztos emberbaráti és különösen faji  magyar-
ság szempontjából fontos  feladatra,  amelynek 

szolgálatában a liga oly sikerrel működik, a 
társadalomnak kötelessége, hogy őt abban tel-
jes erejéből támogassa. A gyermeknap rende-
zéséből az ifjúságnak  is ki kell venni a maga 
részét s azt többféleképen  teheti meg Minde-
nek előtt ajánlatos volna, hogy folyó  évi ápri-
lis hó 2-án vagy 3-án tanuló ifjúság  egy kebe-
léből összeállított műsorral biró ünnepélyt ren-
dezzen önkéntes helépti-dij mellett. Azonkívül 
emeli az ifjúság  önérzetét, ha személyes áldo-
zattal járni a szent cél érdekéhez s e célból 
mindenik a nyalánkságra vagy más célra zseb-
pénzképen kapott pénzből 2—4 fillért  adomá-
nyoz, ami összegyűjtve egy-egy elhagyatott 
gyermeknek már néhány napi ellátását bizto-
síthatná. Szokásosak a felvonulások  is, mely 
esetben az ifjúság,  mondjuk az ünnepély be-
fejeztével  a községet (a somlyóiak Csíkszere-
dát) kibontott zászlókkal bejárnák, éltetve a 
ligát s igy a közöuség figyelmét  felhiva  a szent 
célért megindított mozgalomban való reá véte-
lére. Felkérem ennélfogva  az iskolák igazgató-
ságát, hogy saját hatáskörében és belátása 
szerint a kitűzött cél érdekében közreműködni 
s az ily módon hegyült összeget hozzám jut-
tatni szíveskedjék, mi mellett állandóan szem-
előtt tartatni kívánom azt, hogy az egész ál-
dozathozatalnak önkéntes, lelkes jellege meg-
óvassék. Hazafias  tisztelettel: Csíkszereda, 
1908. március hó 5-én, Kállay főispán. 

Az országgyűlési képviselőválasz 
tők névjegyzekenek összeallitaaa. A vár-
megyei központi választmány, a m. kir. belügy-
miniszter rendeletére az országgyűlési képvi-
selőválasztók 1908. évi névjegyzékének össze-
állítása, illetve az 1907. évi állandó névjegy-
zékek kiigazítására vonatkozó előmunkálatok 
feletti  intézkedések megtétele céljából folyó 
évi március hó 17-én délelőtt 10 órakor a vár-
megyeház kisebb tanácskozási termében Fejér 
Sándor alispán, központi választmányi elnök 
vezetése mellett ülést tart. Ez az ülés fogja 
a vármegye négy választókerületében az össze-
író küldöttségeket megválasztani, illetve az 
előmunkálatok megtételére, melyek legkésőbb 
folyó  évi április hó 15-ig folyamaiba  teendők, 
kiküldeni. 

— Gyászrovat- Csikszentmártoni Éltes 
Mózesné szül. Bartalis Juliánná folyó  hó 9-én, 
életének 20-ik évében meghalt, Csikszentmár-
tonon. 

— Csutak Lajos főgimn.  VII. osztályos 
tanuló, folyó  évi március hó 6-án, 18 éves ko-
rában meghalt, Kászonjakabfalván. 

— A vármegyei igazoló választ-
mány ülese A vármegyei igazoló válnszt-
mány folyó  hó 10-én tartott ülésében előadásra 
kerültek a Gyergyóremetén. Csikmadnrason, 
Csikrákoson, Csikszentdorookoson és Tusnádon 
megtartandó törvényhatósági bizottsági tag vá-
lasztások ügyében be-idott felebhezések.  A vá-
lasztmány igazolta a gyergyóremetei törvény-
hatósági tag választást, valamint a rákosi vá-
lasztáson megválasztott Fodor Miklós és a 
Csikmadarason megválasztott ifj.  Antal Gergely 
mandátumát, mig ellenben megsemmisítette az 
egész tusnádi választást és Fekete Imre esik-
rákosi, valamint Antal Dénes dánfalvi  jegyző 
mandátumait. A csikszentdomokosi utólag meg-
tartott választást — minthogy az ellen feleb-
bezés nem adatott be szintén igazolta. 

— Érdekes lelet. Zabola (Háromszék-
megye) község erdejében „Basakutja" köze-
lében, mely nevét Basa Tamástól vette, egy 
arany csákányt találtak. A Székely Nemzeti 
Muzeum igazgatósága lépéseket tett az érde-
kes lelet megszerzése iránt. 

— Az ei-délyi birtokrendezés. A szen-
tesítés alat< levő erdelyrészi birtokrendezési 
törvényjavaslat végrehajtása tárgyában egybe-
hívott értekezlet tanácskozását befejezte  Az 
értekezleten a szegényebb székelyek érdeké-
ben felszólaltak  : Geréb János, Ferenczi Géza, 
dr Nagy György és Hajnód Ignác képviselők. 

— Beszámoló. Nagy György disszidens 
képviselő, a csikszentmártoni kerület követe, 
folyó  hó 16-án tartja beszámolóját kerülete 
székhelyén. 

— Székelyek ADdrássynál. Qyergyó-
Ditró község küldöttsége Sümegi Vilmos veze-
tése mellett folyó  hó 3-án tisztelgett a belügy-
miniszternél és Hadik János gróf  belügyi állam-
titkárnál avégből, hogy a község régi vágyát 
figyelembe  véve Gyergyó-Ditró járási székhely 
legyen és járásbíróságot kapjon, valamint hogy 
ha a választási reform  életbe lép, kerületi szék-
hely lehessen. Andrássy szivesen fogadta  a kül-
döttséget és megígérte, hogy a kérést alapo-
san és jóakarattal megvizsgálja. Kijelentette 
azt is, hogy az aj választási törvényben az 
eddigi értelemben vett választási székhelyről 
nem lesz sző, mivel a reform  a decentralizálás 
elvén épül fel.  A belügyi államtitkár szintén 
kilátásba helyezte a járási székhely létesítését 

Színészek közgyűlése. Folyó hó 17., 
18. és 19. napján tartják a színészek az Or-
szágos színész egyesület budapesti palotájibú 
közgyülésöket. Különösen a vidéki színészek 
készülnek nagyban a közgyűlésre és érdeklő-
déssel várják annak határozatait. Soml.ir Zsig-
mond miskolci Bzinésznek egy javaslata, a szer-
ződés módosítását tartalmazza. 0 ugyanis a 
vasárnapi és ünnepnapi délutáni előadásokon 
való közreműködésért külön díjazást óhajt; a 
vasárnap délelőtti próbát pedig töröltetni kí-
vánja. 



Márczius 11. C S K I L A P O K . a . 
— Nagyböjti ájtatoaaág. A nagyböjt 

folyamán  Csiktaplocán minden pénteken il. u. 
5 órakor szentbeszédet mond R*s János csik-
somlyói főgimnáziumi  hittanár. Szentbeszéd 
után litánia Az első szent beszédet, amelyben 
a hitről inint minden boldogság alapjáról" be-
szélt, e hó (i-án tartotta mec, amely alkalom-
mal a templom majdnem teljesen megtelt áhi 
tatos közönséggel 

— Tea estelv Csikaomljron. A csik-
somlyói Jótékony Nőegylet folyó  évi március 
hó 14-én a róm. kath. elemi iskola lermébeu 
ismeretterjesztő előadással egybekötött tea-
estélyt rendez. amelyre az érdeklődőket ez 
uton hívja meg a rendezőség. A músi.r a kii-
vetkcyó: I. Schakcsp'-are költészet nek álta-
lános jellemzése, felolvassa  Kassay Lajos fó 
gimnáziumi lanar 2. Európa terfogliila-a  Ázsiá-
ban. előadja dr. Dobos Ken ne főgimnáziumi 
tanár. 3. Hit. Kemény. Szeretet. Kii>k<>|>. Kez-
dete este fel  8 órakor. Bel-pó-ilij: családjegy 
1 korona 20 fillér,  szemelyjegy líd Hllér. 

— A jatek vege. Ke/divá-arb-lvt Inc-
István birtokrendező mérnök két fia  Helá 1 osz-
tályú és Kálmán III o.-ztalyu ginmazislak folyó 
hó 3-án atyjuk vadaszfegyverevel  parbajnsilit 
játszottak. Játék kojien a fegyver  oly szeren-
csétlenül sült el. hogy a seretek a nagyobbik 
fiu  arcaim. lejébe es mellébe fúródtak.  A sze-
rencsétlen tiu élet és halai közöli lebeg. 

— Rabló gyilkosság. A syergynszi-ni-
miklós— (ledai vonalon dolgozó munkások közlil 
négyen haszonlesésből Grácián Franci-ko olasz 
munkást inegg- ílkidlak es nála |.-v. pénzen 
osziozkniltak. íle.-re fent  késsel annyira át-
vágták a nyakát, hogy esak a bor kötötte a 
fejet  a törzshöz, azonkívül több kés sziir»*i 
ejtettek rajta. főleg  a lejen A leikellen munka 
elvégezlevel Salamáson a Marosb-i ilnhtak. A 
gyilkosok elmeneküllek. A csíkszeredai ügyész-
ség azonnal értesült a szörnyű tett i-lkiivete 
séról < a vizsgalat megejtesere Veress Árpad 
kir. aliigve.-z. Szelieni (lein vizsgálóbíró es 
Dolliiban Autal járási OIMIS szállották ki A 
vizsgalatnak sikerüli a ne»y elmenekült gyíl 
kostlak nevet niegliidní s mn-i a c-endnrseg 
ennek alapján nyomozza a teite-ek.'i 

— A Maros aradasa A megáradt Maros 
folyóvize  a pátion heverő több ezer iittajf'ai 
sodort magaval. amelyek a szek'-lvva.-utak 
céljaira épített ideiglenes hidakat részben el 
sodortak, részben tönkretették. Donya János 
erdőied Kelemen fiire-zay  ari tiszt vsi-lovel a 
caliilairvai fiirésztelepre  ékezett koi-sival. 
A rohamos jégzajlás a koesii. az óriási jég-
táblák és tutnjfak  közé szorítva, porra zuziák 
Donya «rdöveilet agyonnyomták, rögtön meg 
halt. Kelemen nem szalt le a kocsiról, de a 
gerendák egy félig  vízzel lelt utszéli szikla-
üregbe szorították be. ahonnan az elősiető 
ineiitómunkásuk esak ii"heze:i tudtak kihúzni 
Az ár 24 táviróoszlupoi magával sodort A lor 
galom szünetel, Gyulalehérvárról egy szazad 
ulászt, Marosvásárhelyről egy százail gyalog 
ságot vezényeltek ki a menté:-hez 

Szazhetveaegy gyermek tüzhalala. 
Amerikában Cleveland külvárosában kiiriilbelol 
kétszáz egyén pusztult el, részint tiizbeu. lé-
szint az Őrületes tolongásban. A tiiz egy ká y-
hának tulhevitése folytán  támaill. mások sze-
rint gyujtogatásból. A tiiz HZ alsó emeleten 
keletkezett, a tanulók laniti.jukkal a harmadik 
emeleteu tartózkodtak, igy mikorra leértek át-
hatolhatatlan füstbe  kerültek, egyszerre bor 
zasztó rémület fogta  el őket. A tanítók min-
den igyekezete nem tudott rendet csinálni sót 
egy tanítónőt, számtalan tanulót agyontapostak. 
Több apa és anya megörült s egy anya ki va-
lamennyi gyermekét elveszítette öngyilkos htt. 
A katasztrófa  okául első sorban az iskola épü-
let rendkívül hiányos szerkezetéi mondják. 

Budapest törvényhatósága március 7-én 
tartott gyűlésén Fiilepp Kálmán főpolgármester 
indítványára fajdalmának  és részvéienek jegyző-
könyvileg adott kifejezést,  mert sok magyar 
gyermek lett szerencsétlen áldozata a katasz-
trófának. 

— A halálbüntetés statisztikája A 
büntető törvénykönyv életbe lépése, vagyis 
18tjO óta jogerősen összesen száztizenegy em-
bert Ítéltek halálra. Kivégeztek negyven elitél-
tet. kegyelmet kapott hatvannyolc, kivégzés 
előtt meghall három. Legtöbbet tizenhetet, 
1884-ben Ítéltek halálra s ezek közlil kivégez-
tek tizet. 

— Elszámolás. Rancz János síremléke 
javára rendezett táncmulatságon összes bevétel volt 
330 korona 38 fillér,  melyből n bál kiadásaira 
ment 187 korona 52 fillér  a igy maradott a kitű-
zött célra, 148 korona 7H lillér. FelüJtizeitek: 
Rács Béla 15 koronát Bálint Lajos, Balló János. 
Lukács Vilmos, (iái Miklós, Tompos Mátyás, Csiky 
Miklós, Mihály Gergely és Mihály István 10—10 
korona. Özv. Lakatos Jánosné 6 korona. Hesshai-
mer cég, Thomos, Scheser és Galtz cég. Szekeres 
Jáiios. Pulánc Sándor 5—5 korona. Szekeres Pé-
ter, Szőcs István 4—4 korona. Ferencz Józset, 
Verem Árpád 3-50—3*50 korona. Autal Péter, 
(iábor János, Csedó András 3—3 korona. Hankó 
Zoltán 2-50 fillér.  Dr. Daradics Félix, dr. Székely 
3Ianó, Trohán Béla, Hajdn János, Veress Antal, 
Deák György, Kovács Mihály, Bartha Istíán. 
Balázs János. Antal Domokos, Krausz Jáuos, 
Fáraó Simon, Orosz Vilma, Xagy I-ajos 2—2 ko-
rona. Gernánlt Anna, X. X, Péter József,  Jakab 
Ödön. Márton László, Ferenczy Andris, Bodó Jó-
zsef,  Csiszer Imre, Kőszegi László 1*50—ISO 
fiUir.  Mihály Elek, Dazbek Sándor, Biró Inre, 

Ágoston József,  Pálony Géza, Kovács Péter, Kató 
Márton. Kovács Ágoston, Teutsch György, Vorzsák 
Ferencz. Movász Liluilv, Mánya János. Farkas 
János. László Ferencz. Györgv Itidázs 1—I ko-
ronu. Iíiiiirz linr(% Ferenczy István. Antid János. 
Antal Gyula .VI- 511 lillér. A feliilfizctfiknek  a 
kegyeletes célra tett áldozataikért bálás köszöne-
tet mond n rendező bizottság. 

— Munka közvetítés. Schiller Miksa 
okleveles mérnök a „Székely vasutak déda— gyer-
gyószentuiiklősi vonalának vállalkozója'' az iránt 
kereste meg a vármegye alispánját, liogy munká-
lataihoz a székely munkások tellogndásáhan segít-
ségére legyen. A vármegye székely napszámosok, 
munkások érdekét a vállalkozóval megkötött Szer-
ződés llliir eleve biztosítja uímvir.'l. liogy u vállal-
kozó a székely munkások félfogadására  — a 
mennyiben ilyenek jelentkeznek első sorban 
köfc-lezve  van. A vállalatnál a munkások a rövi-
debb tavaszi és őszi napokon 2 korona lín lillér-
töl •> korona Hll Hllérig. a nyári napokon periig 
B korona liapihéit kapnak. Olyan munkásoknak, a 
kik vasút építésnél dolgoztak, huzamosabb itlejii 
siíei-zödés kötésre is igényük vau. Minden ez ügy-
ben történő megkeresések Vármegyei munkás 
közvetítő" eiinre Csíkszeredáin! cimzeudük. 

— Elszámolás. A kozmásí ifjúsági  egy-
let folyó  HHlS evi lebrtl II- lló 2'J-ell sziidiazi 
keszleteinek gy arapitásara. színi előadással 
egybekötött táncmulatságot rendezett, mely 
ugy szellemileg, mint anyagilag igen jól sike-
rüli. Az estély bevétel,> J>;,  korona 00 fillér 
Kiadás I4S korona lili liller \z egylet javará 

jinarailt tiszta i.ived--leni 77 korona 24 fillér. 
I Keiidli-i-ttel.: l)ii'lue Karoly. Kakosy 1-iván. 
Muci- Ignác. Sándor Gergely 2—2 korona, lincs 
jknr László 3 kiirona 40 fillér.  Hasa Mihalyue 
| I koriiaa fi'l  liller. 11 íjna Kereitc I kornna 30 
! fillér.  I'uiior Albert. Imre Ignác. Kekete István. 
I Gyarmati Karoly, L'dvari Jozsel'ii". S mia Mo 
I zes. Kakosi János. Borbély Albi-rt. Doniokos 
Sándor I- 1 koronát. Darvas József  Ijll fi'ler. 
lietice István. S inon Mihály. György J.izs-f. 
Gombos N l'eter Józs.-f.  Simon Mihály. Or-
bán D'iies 40-40 fillért  Fogadjak a szive-. 
Ieiiiifizetók  az il'ius igi egy let halas kósziin tét 

— 60 m»rnók a magyar allamva 
SUtnal. A magyar kir. állíiltiv.-iKliriikiiá) a Műszaki 
Viliig jelentése szerint az építkezések . oly vehe-
menciával indultak meg. hegy legközelebb mintegy 
liil n j mérnököt fognak  sz *rzöiltcliii. l gy a köz-
ponti épitési osztályból, mint az os'ztályuiérnöksé<jtöl 
mái- régebben elvonták az éjiilési gyakorlattal bil-ií 
közegeket, ugy hogy e-zek személyzeti létszámának 
mi.-h'ibhi felemelését  is kivállják a szolgálati érde-
kek. K lih-llclt a iiiilgyiirállnui vasút egyes rcgcll-
!>i-n szolgáié, alaposan kilaesart. hasznos műszaki 
közegeivel szclllbi-n előmenetel és a jövő biztosí-
tása dolgában oIv;m rideg állíís|ioulra helyezkeifik. 
amely sem a szolgála! érdekében nem áll, sem 
pedig jiiins esi,.mát si-uki számára nem eieilue'--
nyez. Csodáliuk. liogy Kossulh miliisztei- és S/.:e-
r<'nvi államtitkár és a vasutasok politikus „szö-
szóhíi" »'/. elléle eseíckl-e nem kiváiioiiik. 

— A csikcsicsoi műkedvelő társu-
lat február  hó II éli es |3 au szinieloadassal 
egybekötött táneestélyt rendezett, mely a vi-
dékről összesereglett sz-'p publikum közmeg 
elégetlésre fényesén  sikerült. Szinre került Vi-
dor l'álnak a .Veress sapka- cimii népszínműve 
melyben a szereplók ralerineltsé^e csak nö-
velte a darab jo iranyu erkölcsös nevelő ha 
tasat. A szép siker elérésében nagy része vuit 
a rendező bizottság tagjainak, uev szerint 
György IIvés plébános. Györpál András tanitó, 
Tompos Károly községi jegyző és Kelemen 
József  községi biro uraknak, kik mindent el 
követtek, liogy Csicso községében ezen legelső 
műkedvelői próba továbbra is buzdito hatással 
legyen az ifjúság  helyes uira leiele.seben. Az 
estélyen felülfizettek:  Hajuód Ignácz ország-
gyűlési képviselő 20 korona. Gy örgy Ilyes plé-
bános 8 korona. Peler Mózes, K'mpian György. 
Orosz Mihály, Lakatos Károly. Deák Ferenc. 
Kekete Imre" plel-ános. Péter József  községi 
jegyző, Jakabovies Samu 1 — 1 korona. Szász 
István. Tompos Károly községi jegyző. Deák 
Elek 3 3 korona. Szebeni Antal ti korona. 
Kovács Mihálv plébános. Deák Kálmán. Csik-
szépvizi kör, Zakariás Toni, Orbán József  2—2 
koroua. 

— Elszámolás. A gyiineshükki táuc-
estélyen felülfizettek:  Bándi Gyula éB özvegy-
Zakariás Zakiné 4 -4 koronái, Nagy János 
Balánka, Nagy Galaczi Miklós. Nagy György 
Baláuka. Gergely \'ikfor  és Császár Károly 
I —I koronát, Székely Erdöipar 9 tisztviselője 
2—2 koronát. — Bevétel volt: 2!il korona 
•J2 fillér.  Kiailás 97 korona 8« liller s igy a 
tiszta jövedelem 104 korona f6  Hllér. Fogad-
iák a neinesszivü felülHzetók  a rendezőség há-
lás köszönetéi. 

Áron Gábor. Az aradi katholikas 
templom épitési bizottsága leiiratot intézett a 
hadügyminiszterhez, melyben arra kérik, hogy a 
hasznavehetetlen régi ágyak bronzjából engedne át 
megfelelő  mennyiséget a templom harangjai önté-
sére. Barabás Béla és Müller Károly országgyűlési 
képviselők pártolják az .ágyúból harang" ügyet. 

Elismerés Kaptuk a következő soro-
kat melyet szószerint közlünk. „Evek óta súlyos 
természetű ágyék sérülésben szenvedtem. Már a 
reményről is lemondottam vidt, hogy még valaha 
meggyógyulok. Utolsó reménységem a segesvári 
kórház orvosaiban volt, kikről sok csodás dolgot 
hallottam. Elhatároztam tehát, liogy Segesvárra 
megyei s ott magamat operáltatom. Elhatározáso-
mat tett követte. Az operáció fényesen  sikerült a 

én moiít dacára, hogy 6B évea ember vagyok, 
nagyon jól éraem magamat. Xem tudok az isteni 
gondviselésnek elég hálát adni, liogy Segesvárra 
vezetett. De iiríik hálával tartozom a tudós kór-
házi orvos uraknak is, kik súlyos bajomból ki-
gyógyítottak. A jó Isten áldja meg őket, hogy 
még sok szenvedő embertársamon segíthessenek. 
Csikjeiiől'alván, 11I0H március X. (régő Mihály." 

— .1/(7/.•<•</iv-Wí rlStuliÍMflt.  A mult hó-
nap folyamán  két községben: (.'somortánban és 
Csohotl'idván rendezett nz ifjúság  színielőadást. 
Mimikét helyen az volt nz előadások czélja, hogy 
alapot teremtsenek" egy-egy harmónium beszerzé-
sére. — C s o m or t á ii h a n február  hó 4-én. K-án 
és H-án adták elő Szigligeti Kde népszínművét, a 
Czigányt. Az előadás mindhárom este jól sikerült, 
amiben nagy érdeme van a lietiiliitó rendezőnek, 
•".völgy Lázár tanítónak. Az első két előadáson 
begyült'124 korona H5 tillér. Azonban a különféle 
kiadások oly magasra rúgtak, hogy a tiszta jöve-
delem csak li komim 14 fillér.  Az előadás har-
madszori megismétlését u birtokosság áldozatkész-
sége tette lehetővé. Knnek jövedelme még nem 
tudható, inert természetben szolgáltatták ki az 
anyagi hozzájárulást. Természetesen ezen előadás 
ingy.nies volt. Mindenik előadás után táncz volt. 
Fclultizettek: (iái I., Orbán (i., Hujnód .!.. Péter 
M.. Kánya K., Haitulis S., Xuntils K. és lJétel- S.. 
I - 1 koronát. Uálintli L„ Kovács A. Hll—8(1 fil-
lért. Il. ue 1)., Burján I. 50—50 fillért,  Uarcsni D. 
4cl fillért  és Ambrus F. 20 fillért.  — Cso bot-
fa  I v ii ii l'elini-ir lui 27-én és 2!l-én két bohózatot 
adlak elő: .Iukognitó" és a „Húshagyókedd". 
Mindkét előadáson u szereplő személyek valann.'uy-
ny ieii j.il játszottak. A betanításért és rendezésért 
Ambrus Ferencz tnnitót illeti meg a dicséret. Az 
előadások nlÚH táncz volt. Az összes bevétel 1 Hl 
korona. Felülfizettek  -. Kassai Lajos H k., Erőss 
József.  Kovács András 2 —2 k., Csiszér Pető. 
Ferencz (tyula, Xáullls Klek. Domokos Elek és 
Kánya Keresztes 1 — 1 korouu, (izei Károly ItO f.. 
id. l'ctres Antul 20 —20 fillér.  Mindkét reudezősé" 
a lellilfizulőknek  ez ntou is köszönetet mond. 

KÖZCiAZDASAG. 
A „Hormes" Magvar Áltafano.i  Táltóüilet Iléai-
venyiársaság, Budapest, heti jelentése a töude-

forgalomról  ea a penapiaoróL 
Buüupest, 11108. március 5.éo. 

A budapesti értéktőzsde az elmúlt béleli 
az iizleltelenség jegyében folyt  le, miutáii a 
iié\v-yorki tőzsde lanyhasagarol beérkezett bi-
rok a spekulációt tartózkodóvá lettek. A for-
galom ugy nemzetközi, mint helyi értékekben 
a minimumra redukálódott. Mint érdekes jelen-
ség felemlíthető  az Elsó magyar általános 
biztositó táiMiság jubiláris mérlege, mely ezen 
vallalat üzletmenetet a legkedvezőbb sziliben 
lünteii fel.  Az igazgatóság a iegköz debb meg-
tartandó közgyűlésnek javaslatbafogja  hozni, 
liogy a reszvéuyhirtokosol.nimk az elmúlt évre 
01)!I koroiianyi rendes osztalékon felül  230 ko-
rona jubiláris oszialek címen fizettessek  ki. 
mely körülmény foly  tan ezeu részvények ár-
folyama  lényegesén emelkedett 

Az Alpine Moiitan-tiesellschaft  rendkívül 
kedvező merlegével kapcsolatosan élénk ke 
reslet tárgyat képezték, a rituamurányi vasmű 
reszvények, melyek arfolyam  > emelkedést tün 
let fel. 

A befektetési  értékek piacán csekély 
üzlet volt, mig a sorsjegypiac jóformán  telje-
sen el volt hanyagolva. 

Az angol bank ma tartott ülésén a Ion 
doni kamatlabat 4".u-ról 3'iV o-ra mérsékelte. 
Valószínűnek lartjak. hogy a legközelebbi 
napokban a német hauk is le fogja  szallitani 
hivatalos kamatlabat. minek megtörténte után 
az osztrák magyar bank kamatlábának l'/:"/u-
kal leendő leszállítását varjak. 

A het nevezetesebb árfolyamváltozásai 
a következők voltak : 

feb.  27. márc 5. 
4% magyar korona járadék —> — 94*55 94-45 
Magyar hitel részvény Tl%—  77475 
liimaimu-Ruyl vnsinU részvény — S39*— 541*75 
Elsó imígy, általános klzt. r.-t 10,375*— 10,625*— 

Palyaz&t. 
Csikvármegye Gazdasági Egyi'süíete, a 

vármegye törvényhatóságának engedélye foly-
láu, palyázatot hirdet a varmegye területén 
levő községi avagy felekezeti  faiskolák  keze-
lói részére. 

A pályadíj 300 korona, melyből a leg-
sikeresebben kezelt és fenntartott  hat faiskola 
kezelője egyenként 50—50 korona Jutalomban 
részesül. 

A pályázati kéréshez csatolaudók : 
I. Községi elöljarósági bizonyítvány, mely-

ben igazolandó : 
a) bogy a faiskola  területe H vármegyei 

szabályrendelet 3. §-.ibau előirt módon be van 
kerítve; 

h) liogy pályázó a faiskolát  legalább 
ö év óta kezeli; 

c) bogy az általa kezelt faiskolából 
1907. év folytán,  vagy azt megelőzőleg lega-
lább 300 drb. uemesitett facsemetét  községé-
ben, vagy vármegye területén ingyen, vagy 
mérsékeli áron kiadott; 

d) hogy a községi tanköteles gyermeke-
ket az 1894. évi XX. t-.c. végrehajtása tár-
gyában kiadott miniszteri rendelet utasítása 
erielinében a fatenyésztésben  gyakorlatilag 
oktatta; 

e) bogy a faiskola  területit a fateiiy«ej-
tési céljain kivUl más célra nem bauaalju; 

f)  hogy a községben valamely szabad-
tér, ut, utca, befánitására  általa kiültetett fák 
közül legalább 10 drb. él s aook alkalmas 
módon bekerítve és megóvva vannak. 

II. Csatolandó a faiskola  egyszerű tér-
rajza, melyen feltüntetendő,  hogy hány drb. 
vad, — hány drb. nemesitett csemete és 
hány drb. anyafa  volt a faiskolában  1907- év 
végén. 

A pályázati folyamodványok  1968. év 
junius hó l-ig a Gazdasági Egyesülethez 
nyújtandók be. Az Egyesület intézkedui tog 
iz iránt, bogy a pályázók laiskolái megvizs-
gáltassanak s annak eredményéhez képest 
a pályadijak odaitéltessenek. 

Ezen pályázat évről-évre megujitiatik. 
Csíkszereda, 1906. március 4-én., 

Csikvármegye  Gnzdasági  Egyesülete 
mint rtirmegyei  mezőgazdasági  bizottság. 

Magyarország földművelésiigye  az 
1906. evben. 

Darányi Ignácz földmivelésügyi  minisz-
ter ez évben is külön lenyomatban kiadta H 
szokásos évi kormányjelentésnek tárcájára 
vonatkozó részét, a zidevágó statisztikai kimu-
tatásokkal együtt. A jelentés tartalmából e 
helyen csak arra a fejlődésre  kidl utalnunk, 
melyet az 190fi-ik  évben, a füldmivelési  kor-
mány intézkedései következtében különösed 
az állattenyésztés, az állami, községi és köz-
birtokossági erdők kezelése, a gazdasági ok-
tatás, a nepsegités a Székelyföldön  és a hegy-
vidéken, a szövetkezeti intézmények, a gaz-
dasági inuukásügyek, főleg  pedig a gazdasági 
haziípar nyertek. Ezek az eredmények annál 
erósebben esnek latba, mert a jelenlegi kor-
mány a szóban levő évben csak negyedik 
hónapjaban kezdte meg működését és pedig 
ugy, hogy az évi költségvetés kereteit a tör-
vénytelen kormánytól volt kénytelen átvenni 
és tekintettel a beállott politikai és közgaz-
dasági zavarokra, ebben az évben nagyszabású 
fejlesztő  akciókra, mint nz év végéig már be-
fejezést  is nyerő intézkedésekre, nem gondol-
hatott. Darányi szóban levó kiadványai az 
érdeklődők, mig a készlet tart, a minisztérium-
hoz ciiuzctt egyszerű megkeresésre megkap-
hatjuk. 

Bikavásár Caikszerdában. 
Csikvármegye Gazdasági Egyesülele. mint 

megyei mezőgazdasági bizottság- által 1908. 
evi április hó 8 áu Csíkszeredában reudezeodő 
XX. évi bikavásár és kiállítás tervezete. 

A vasár a Fazakas-piactéreu rendeztetik. 
Az állatoknak szükséges vezetőkkel d. e. 
•J órakor a helyszínen kell legyenek. A bíráló-
bizottság által alkalmasnak talált tenyészbikák 
leiiyeszigazolványiiyal láttatnak el. Idegen vár-
megyékből hajtott bikák is vizsgálat alá vétet-
nek s vármegyei községek áltat csak az eset-
ben vásárolhatók meg, ha itt teuyészigazolványt 
nyernek. 

A vármegyei járási mezőgazdasági bizott-
ságok által teuyészigazolváuynyal ellátott bikák 
vizsgálat alá nem vétetnek. Felülvizsgálat alá 
állíthatók azonban olyan bikák is, melyek 
reszere a járási mezőgazdasági bizottság a 
teuyészigazolványt ki nem adta. A tenyész-
igazolváuyos bikák kikül a községek elöljáró-
ságai, vagy a közbirtokosságok megbízottjai 
szabadon választhatnak s a vételárt a tulaj-
donossal kialkudhatjak. A kerület kir. állat-
tenyésztési felügyelő  a községek részére a 
tenyészbikákat a felhajtáshoz  és szükséglet-
hez képest lehetőleg ezeu vásáron fogja  be-
szerezni s azok árác az arra igényt tartó lette-
segek helyeit 10 százalék árkedvezmény és 
barom félévi  kamatmentes részletfizetés  enge-
délyezése mellett kiutalni. A községek részére 
vásárolt bikák az átvétel napjától számított 
egy évre államköltségen biztosittatnak. A kiál-
lításra hajtott községi hikák gondozói érde-
mükhöz képest jutalomha részcsittetxek. 

A bíráló bizottság csak olyan tenyész-
tők bikáit vizsgálja meg díjtalanul, kik az 
egyesületnek legalább evdijas tagjai. Azok, 
kik az egyesületnek nem tagjai, ha tenyész-
bikájukra igazolványt akarnak nyeoti. köte-
lesek az egyesület páuztáTálta 6 koronát a 
vizsgálat megkezdése előtt befizetni  s az 
erről szóló nyugtatványt a helyszínén felmu-
tatni. Azoii községi Gazdakörök tagjai, melyek 
a Gazdasági Egyesületbe tagol fel  vannak 
véve, ba gazdaköri tagságukriil írásbeli iga' 
zolványt mutatnak fel,  az előbbi feltétel  mel-
lett csak 3 korona fizetésre  kötelesek. 

Azon községek elójáróí, vagy megbízottal, 
melyek részletfizetésre  kívánnak tenyészbikát 
vásárolni, ezen szándékukat előlegesen az 
egyesületi' irodában (vármegyeház) jelentsék 
be, avagy legkésőbb a vásár napján reggel 
órakor az irodában jelentkezzenek B hozzák 
magukkal a község pecsétjét. 

Eladók, ha a Gazdasági SgyetriHetoek 
nem tagjai, kötelesek a vásár megkötésénél 
az eladaai ár 2 százalékát a Gazdasági Egye-
sület pénztárába nyomban lefizetni.  A Gazda-
sági Egyesület a felhajtott  tenyészbikák tulaj-
donosai részére a következő kiállítási dijakat 
tüll ki: 

1. Magán tenyésztik bikái részére, me-
lyek tenyészigazolványuyal bírnak, vagy ilyent 
ez alkalommal nyernek"; Elsó dij 60 korona. 
Második dij 30 koroua. Harmadik dij 2u korona. 
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11. Községi bikák részére, melyek a 
folyó  évre tenyészigazolványnyal bírunk: Első 
dij 30 korona. Második dij 20 korona Har-
madik dij 10 korona. Ezen dijakban kizárólag 
csak Gazdasági Egyesületi tagok részesül-
hetnek. A bírálatokat és a vásár ügyeit az 
állattenyésztési szakosztály a kerületi m. kir. 
állattenyésztési felügyelővel  intézi. 

CsikBzereda. 1908 március 4-én. 
A Gazdasági  Egyesület  Igazgatósága. 

As erdélyi vásárok március hóban. 
12. Harasztkerék, Kolozsvár. Mvdgyes, 

Oláhfalu.  (Szentegyházas.l — 14 Szászvaros. 
— Nagysink. Segesvár. — 18. Bolkács, Sep-
siszentgyörgy. — 19. Csikszentdomokos, Eger-
begy. (T. A." in.) Görcsön, Magyargyerőmonos-
tor. Mártontelke. Miklóstelke, Nagyapóid. Pa-
rajd, L'zon, Vujibiházn. Vajdakamaras. — 20. 
Bráil, Szilágy só inly o. — 21. Bikik. Erdószent-
gvörgy, Orlát. — 23 Ápold. Kelviné — 25 
Székelyudvarhely. — 2«. Erzsébetváros. H'óhl-
vár, Szinye, t,Dés mellett) SziligyiWítyfalu.  — 
29. Egerhát. — 30. Bonchida, Heja-nalva, Ki" 
sink. Marosoroszfalu,  R:ulnóth, Szászesóra. 
Zen telke. 

A Gazdasagt Egyesületből. 
A Csikvármegyei Gazdasági, Egyesület 

Igazgató-választiuánya f.  hó 4-én Élthes Zsig-
mond elnöklete alatt ülést tartott, melyen a 
választmány tagjai szép 9zámmal |elentek meg. 
Targ} sorozat elótt a titkár részvéttel emléke 
zelt meg Szántó József  vsl. tag haláláról, ki-
nek emléke jegyzőkönyvileg megörökíttetni 
határoztatott. 

Oláh Károly Szárhegyen és ilj. Darvas 
Ignácz Kászonujfaluban  népies inintagazdasag 
beállítására uyerveu államsegélyt, ezt azon 
megjegyzéssel vette tudomásul a valusztniáuv, 
hogy nevezettektől elvárja, roikép löldmüv. 
miniszternek ezen figyelmét  buzgó munkássá-
gukká! fogják  viszonozni. Több felszólalásra 
adott alkalmat a Székelyföldi  kirendeltségnek 
azon átirata, melyben a mult igazgntó-valaszt 
mányi ülésen a magyar erdélyi fajta  szarvas-
marha védelme tárgyában kelt határozatra 
azon észrevételt közli, bogy a kirendeltség 
mindig tiszteletben tartotta a varmegyei szabály-
rendelet iutézkedésL'it, mire a választmány a 
kirendeltség teljes elégtételéül kijelentette, 
hogy az idegen fajta  szarvasmarhák behoza-
tala ellen való felszólalásában  a kirendeltsé-
get távolról sem voit szándékában gyanúsítani, 
legfennebb  azon ujabban leimerült törekvé-
sek elleu akart az egyesület már eleve állást 
foglalni,  melyek a varmegye állattenyésztési 
irányának megváltoztatása iránt már is fenn 
forognak. 

Elhatároztatott, hogy az őszi állatdija-
zások alkalmával Kozmáson is díjazás fog 
tartatni. Nem tette magáévá az igazgató-
valasztmáuy a Temesvármegyei Gazdasági 
Egyesületnek azon megkeresését, bogy a Köz-
birtokossági legelók megváltassanak és köz-
vagyonná nyilváníttassanak. Az országos mé-
hészeti egyesületbe tagul belépett a Gazdasági 
Egyesület, a Sopron Vármegyei Gazdasági 
Egyesületnek azon megkeresésére, hogy a 
földadó  kataszter kiigazításánál az lliOO négy-
szögöles kataszter hold helyet a hektár számí-
tás vétessék alapul s ezen alapon a katasz-
teri munkálatok átalakíttassanak, a választ-
mány valamely átmeneti intézkedést szívesen 
fogadna,  de oly nagy munkát és nagy költsé-
get igénylő átalakítás kérelmezését nem tartja 
indokoltnak. A sepsiszentgyörgyi kiálliias 
számadásai, valamint a mult ószün rendezett 
állatdijazásokról szóló jelentés tudomásul véte-
tett. Megülhipittatott a folyó  evi bikavásar 
programja, mely alkalomra tenyészbikák díja-
zásunk 160 korona kiutaltatott s az eddigi 
program olykepen módosíttatott, hogy jövóre 
a Gazdasági Egyesületi tagok nagyobb ked-
vezményeket elvezzenek azokkal szemben, kik 
uz egyesületbe máig sem léptek be. 

A varmegyei inugáujavak igazgatótanácsa 
által a vármegyei faiskola  kezelők jutalmazá-
sára adományozott 300 korona elfordítása  iránt 
a pályázati hirdetés megállapittatott, melyben 
igen tanulságos feltételekhez  kotlettek a ju-
talmak elnyerésének feltételei.  A varmegyei 
vándortanító ég faiskola  felügyelói  állás ineg-
üresedven. auuuk betöltésére a pályázati hir-
detés közzététele elhatarozUtott. Uj tagokul 
felvétettek:  Bdogh. István és. Dénes Ferencz 

•Uyergyóujfaluból,  Ágoston Ágost és Portik 
Lajos Gyergyócsomafalváról.  A kerületi méhé-
szeti vándor tanár által a vármegye inéhé 
pzeti állapotáról összeállított jelentest örven-
detes tudomásul vette a választmány s a szép 
lendületnek iuduli mehészkedés érdekében meg-
keresni határozta a Székelyföldi  kirendeltsé-
get is közreműködésre. Sajnos, tudomásul 
vétetett a belügyminiszternek azon intézkedése, 
mellyel a vármegye törvényhatósága által az 
egyesület előterjesztése alapján az üsző bor-
juk levágásának korlátozása iránt alkotott vár-
megyei szabályrendeletet nem erősítette meg. 

Az ülésen Dr Fejér Antal, elnök-ügyész, 
Kiss Ernő. Révész Gyula, Sántha Simon, lueze 
Ignácz, Bara János, András Lajos, Szigeti 
Varga László, Tompos János, Balázs Dénes, 
igazgató választmányi tagok és előadó titkár 
vollak jelen. 

N Y Í L T T É R . 
(E rovatban közltttteiiért nem felelÖH  a sterbesztő.} 

Mindazok, kik egyetlen gyermekünk fajos 
halála fölötti  mély szomornsngnnkat őszinte rész-
véteikkel enyhítették és siettek vigasztatásunkra 
a pótolhatatlan veszteségben fogadják  a legőszin-
tébb köszönetünket e bejben is. 

Kelt Kászonjakabfalván,  l'.lOH. márcins 10. 
Csutak  Albert  és neje. 

Szerkesztői üzenet 
R. F. Versét, mely szárnypróbálgatásra 

vall, nem közölhetjük. 
B. I. Csikkarcfalva.  Az önök altal vi-

tatott dolgokra vonatkozó minden további közle-
ménynek csakis a „Xyílttér" rovatban adhatunk 
helvi-t. 

1972—908. tkvi. szám. 
Árverési hirdetmény és 

feltetelek. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

tkvi hatóság a Székely népbank részvénytár-
saságnak Nagy Mihalv és neje Sallo Rozália 
elleni végrehajtásos ügyében végrehajtató ké-
résére a vegrehnjtasi árverést 1500 korona 
tőke s járulékai erejeíg a csíkszeredai királyi 
törvényszék, a csikszentinárloni királyi járás-
bíróság termetén levő a Csikszeniimre kózseg 
hatarahan l'ekvo. a csikszentinir<-i 2(17 szamu 
lelekjegvzokönyvbeii A + alatt foglalt: 

1343. helyrajzi számú ingatlanra 9(j ko 
ron i, 4SSIi. helyrajzi szamu ingatlanra 30 ko-

1844 - 908. telekkönyvi szám. 

Hirdetmény. 
Csikborzsova községre nézve az 1892. 

XXIX. t.-cikk értelmében a tényleges birtoko-
sok tulajdonjogának a telekjegyzókünyvekhe 
való bejegyzése és a telekjegyzókünyvi be-
jegyzések helyesbítések iránti eljárás befejez-
tetvén, ez nzzal a felszólalással  tétetik közzé. 

1.. hogy mindazok, kik nz 18815. evi 
XXlX. törvénycikk 15 és 17. §§-ai alapján 
idézve e íj-oknak az 1889. XXXVIII, törvény-
cikk ö. és ti. ţjaibnn és az 1891. XVI. tör 
vénveikk 15. §-i pontjában foglalt  kiegészí-
téseit is — valamint az 1889 XXXVIII, tör-
vénycikk 7. § és az IH91. XVI törvénycikk 
15 h. pontia alapján eszközölt hejegvzesek 
vagy az IHSIi. XXIX. törvénycikk 21 § a 
alapján tiirteut többek érvénytelenségét ki-
mulatihatják. e végből törlési keresetüket hat 
hónap alatt vagyis nz 1908. evi március hó 
20-lk napjától 1908 szeptember 20 ik napjjig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák 
be. mert az ezen meg nein hosszabbiiható 
zárói határidő eltelte után indított törlési ke-
reset annak a harmadik személynek, aki idő-
közben n\ilvánkónyvi jogot szerzett hátra-
nyála nem szolgálhat; 

2.. bogy mindazok, akik az I8S(». XXIX. 
t.- cikk l(> es 18. § ainak eseteiben ideertve az 
utóbbi §-ok az 188!) XXXVIII ."> es (V § ailian 
foglalt  kiegészítéseit és a tényleges l.lrlokra tu-
lajdonjogának bejegyzése elleneben ellentmon-
dással élni kívánnak, irásbdi elleír monJásii 
kai Int limap alatt, vagyis 1908. év március 
hó 20-ik napjait! 1908. szeptember 20-ik nap 

roua. 5349*2. helyrajzi szamu ingatl::nrá 14 Jaij bezárólag a telekkönyvi haió<agliuz nyii|t 
korona. 5710. helviaj'.í szamu ingatlanra sak. mert ezen meg nem hosszabitbatő záros 
20 korona, 7441. helyrajzi szamu iiuailama hatarido lelelte illan elleamouila-unk lóiibe 
14 korona, Tîl'J hulj rajzi szamu ingatlanra figyeleilllie  vetélni nem fog; 
44 korona, 4&U3/2.. 48li4. helyrajzi számú 
ingatlanra 352 korona, az ottani ti(J3 szamu 
telekjenyziikönyvbeu A f  alatt foglalt  (i!)li7 — 
6973 m-l.vrajzi szamu iugailaiir.i 131 koroua. 
lVJ7li—15981. heh rajzi szamu ingatlanra 131 ko 
r.ina az oltani 700. számú telekjegyzóiiinyv-
ben A t 8544—8">47 Iflvraizi  sz. ingatlanra 
142 korona, az ottani 1484 száinn telek jegy-
zőkönyvben A f  903/1. helyrajzi szamu in-
gatanra 10 koro.ia. - az ottani 2037. számú 
telekjegzúkönyvhen A f  853. helyrajzi s/átnu 
ingatlanra 22 koronaban ezennel megállapított 
kikialta-i áron elren-'eli azzal, hogy az árve-
rés a 207. számú telekjegyziikony vben C. I. 
alatt es a 2037. számú tolekjegyzókónyvhon 
C. 1. alatt özvegy Gal Antal és a (Mi:), szánul 
telokjegvzókonyvben C. 2. alatt özvegv Szo-
pos Antalné, Csaté Katalin életfogytiglani 
haszonélvezeti jogát nem érinti. 

1. Az árverésre határnapul 1908. évi 
máiciius hó 30-lk napjanak delelőtt 9 órajat 
Csikszentimre község házához tűzi ki. 

A királyi járásbíróság telekkönyvi ha 
tósága. 

Csikszentmárton, 1908. február  25-én. 
Oözsi Péter, 
királyi ulMró. 

324—908 szám. 

Árverési hirdetmény. 
Csohotfalva  község elöljárósága köz-

hírré leszi. hogy » közbirtokosság tu-
lajdonát képező alább felsorolt  javakat 
három egymásután következő évre Cso-
hotfalva  községházánál folyó  hó 21 -ón 
délelőtt 8 órakur nyilvános árverésen 
a legtöbbet igérönek haszonbérbe adja. 

Árverezők kötelesek a kikiáltási 
ár 10 százalékát az árverés megkezdése-
kor készpénzbeli a bizottság kezéta-V. 
letenni. 

L'tóajáulaiok nem fogadtatnak  el. 
1. Terkucza-liavas kikiáltási áru 

;10 korona. 
2. Kisborda havas kikiáltási ára 325 

korona. 
3. Kisborda alatti kert kikiáltási 

ára 43 korona. 
4. Báiintsorku alatti kert kikiáltási 

ára 140 korona 
5. Qalauibhulmi lUrészuél 2 ken 

kikiáltási ára 4(5 korona. 
6. Oyepecze-patakaban az északi 

legelő kikiáltási ára 100 korona. 
7. Qyepeczében a Császáré-féle 

birtok kikiáltási ára 130 korona. 
8. Gyepeczéheu a Császáré-féle 

borjits kert kikiáltási ára 46 korona. 
9. Oyepeezében az Olált Györgyé 

féle  kert kikiáltási ára 30 korona. 
Az I. és II. Iiatárrész vadászterü-

lete 6 egymásután következő évre 
adaiik haszonbérbe 12 koroua kikiáltási 
ár mellett. 

A község elöljárósága. 
Csobotfalván,  1908. március 1-én. 

Pálflry  András, Csiszer Pál, 
jegyző. biró. 

bogy mindazok', akik az I. 3. 
pontban kiit'ül irt eseteken kívül az eljárás is 
az «nnek fo  yamaii történt bejegyzések altal 
elólib nyert n\tlváuküiiyvi jogaikat bármily 
iranvbaii senve vélik. — id* értve azok at es 
akik a tulajdonjog aranvâii ik az 188'). 
XXXVIII, törvénycikk Ifi  S-a a apian történt 
hep'gv/.ését serelmesnek talaljak — e tekin-
tetben felszólalásukat  tartalmazó kérvényüket 
a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, 
vagyis 1908. evi március ho 20 Ik napjatói 
1908 evi sieptember 20 i« napjaig bezárólag 
tivujlsak be, meit ezen meg nem hosszabbít-
ható záros határidő elmulta után a/, említett 
bejegyzéseket e-ak a törvény rendes utján 
és esak nz időközben nyilvánkönyvi jogokat 
szerzett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok n felek, 
akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak 
át. hogy a mennyiben nzokhoz egyszersmind 
egyszerű másolatokat is osztottak, vagy ilye-
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnal átvehetik. 

A királyi törvényszék, mint telekkönyvi 
hatóság. 

Csíkszereda, 1908 február  14. 
Jurkovics, 

1—3 királyi törvényszéki liiró. 

214 — 908. mj. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Csikvármegye 

magántulajdonát képező Bojforjános, 
Tarliavas, I. Kisbákkós, Magyarósvölgy, 
Kisinagvarós. Niigyiniigyarós, Vátukút, 
Füstölőkért, Haragos, Kishavas, Czibles, 
Fejérhiivas, Vereskö. Komarnik, Kopár-
hegy, Tölgyessarok. Nagysurok, Czirják-
sarok, Veresinart, Czibles ilj-rét. Kikö-
tök. Kisrét, Pojáimi fűrészek  és kaszá-
lók, Tóblasitrok, Balázssarok, Hegyes 
havas, Csiszérsarok, II. Kishukkös, Kö-
szörUkópatak-havas, Tyukos-havas. Po-
dics, Köszörllkőpataki 3 kert. Tölgyesi 
mészégetési jog és mésztelep uevU 
kaszáló- és legelóbiriokok, illetve jogok 
1908. évi április hó 2-án délelőtt 8 
órakor Gyergytölgyesen a gazdatiszti 
irodában megtartandó nyilvános szóbeli 
és zárt Írásbeli versenytárgyalás alkal-
mával fognak  az 1903. évre haszon-
bérbe adatni. 

A feltételek  szerinti kikiáltási ár 
10—10 százaléka az árverező bizott-
ság kezébe az árverés megkezdése előtt 
bánatpénz fejéhen  leteendő. 

Utóajánlutok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési általános és részletes 

feltételeket  a gyergyótölgyesi gazda-
tiszti irodában a hivatalos órák alatt 
bárki betekintheti. 

Csikvármegye inagánjavaiuak igaz 
.gatósága. 

Csíkszereda, 1908. márczius 3. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csikmenaság közbirtokossága — Új-

falu  tízesében — a saját pénztárából 
egy bolthajtásos kőhíd építését hatá-
rozta el. 

Árlejtési összeg 1118 korona. 
A munkálatok kivitelének 'biztosí-

tása czéljából 1908 évi márczius lió 
18-ik napjának délelőtti 8 órájára, a 
községházánál tartandó szó- és zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A liid egyik oldalának hossza 6 
méter, magassága 2'/, méter és 4 da-
rab vizvezető 2—2 méter. 

A hídhoz szükséges kövek kiveté-
sét a birtokosság a saját területén meg-
engedi, a/onban azt vállalkozó köteles 
kivettetni s u beliordást a község köz-
munkán teljesiti. 

Felliivatnak versenyezni óhajtók, 
hogy az építkezési munkálat végrehaj-
tsanak elvállalására nézve zárt aján-
lataikat az árlejtés megkezdése elótt 
uz elöljárósághoz adják he, — a ké-
sőbb beérkezettek figyelembe  nem vé-
tetnek. 

A kikiáltási összeg 10 százaléka 
bánutpénz gyanánt vagy megfelelő  óva-
dekképes értékpapír csatolandó az aján-
lathoz. 

A munkálatra vonatkozó költség-
vetés községházánál hivatalos órák 
alatt megtekinthető 

C~ikilli'llasag. 190S 
Erdély József, 

liirt. jt-gyzö. 

márczius 6. 
Ferencz Ignácz, 

liiit. elnök. 

1—2 
Dr. Csiky József, 

igazgató. 

1952 908 ül szuni. 

P á h á z a l i h i rdel méi iy . 
Csikvármegye közigazgatásánál eló-

léptetés t'i>ly;án Uresedi'sbe jött egy já-
rási és egy központi dijnoki állasra 
ezennel pályázatot hirdetek. 

A janisi dijnoknak évi 808 ko-
rona es a központi dijnoknak évi 880 
korona. 

felhívom  mindazokat, kik ezen ál-
lások valamelyikét elnyerni óhajtják, 
hogy az i883. évi I. t-ez. 19. is 33 
§-aihan előirt képzettségüket s eddigi 
szolgálatukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt, sajátkezllleg irt kérvényeiket 
a vármegye főispánjához  czimezve, az 
1908. évi április bó 5-éig bezárólag 
alulírott alispánnál nyújtsák be, i.iert a 
később beérkező kérvények nem fog-
nak figye'emhe  vétetni 

A pályázat mikénti benyújtására a 
125000-1902. Bm. számú rendeletlel 
kiadott vármegyei ügyviteli szabályzat 
4. és 5. §-aiban foglallak  az irányadók. 

Csíkszereda, 1908. márczius 2. 
Fejér Sándor, 

1—3 alispán. 

Hirdetmény. 
Alattirt állami iskola gondnoka 

ezennel közhírré teszi, hogy a csikmena-
sági iskola tulajdonát képező lol hold 
kaszáló s legelő területet az 1909. év 
nyarára haszonbérbe adja nyilt árveré-
sen u legtöbbet ígérőnek. — Az árve-
rés Csikmenaság községházánál 1903. 
április hó 2 án délelőtt 8 órakor fog  meg-
tartatni, 310 korona kikiáltási áron 

Árverezni szándékozók kötelesek 
a kikiáltási ár 10 százalékát, vagyis 31 
korona bánatpénzt az árverés megkez-
dése előtt letenni. Egyéb teltételek sa-
ját lakásomon bármely időben meg-
tudhatók. 

Csikmenaság, 1908 márczius 2. 
Csedö Gábor, 

1—3 az állnml iskola gondnoka. 

Az Agrár Takarékpénztár Csík-
szeredai fiókintézete 1908. márczius 
l-től kezdttdüleg a pénzpiacz javultával 
kisebb kölcsönöknél I1/, nT f̂óhkal  na-
gyobb kölcsönöknél 2 százalékkal kamat-
lábát leszállította.:::: 



Márczius 11. C S I K I L A P O K 11. raAm. 

Pályázat. 
A szépvizi olvasókör a felügyelői 

állásra az alábbiak szerint pályázatot 
hirdet. Pályázhatik minden fedhetetlen 
életű uöa egyén. 

A felügyelő  jövedelmét képezik: 
1. Bor éa italok utan megállapított 

kiszolgálási dij. 
2. Bankettek, bálok és minden 

más alkalmakkal kiszolgált ételek utáni 
jövedelem. 

3. Az olvasókör tulajdonát képezó 
billiárduak 50 százalékos jövedelme. 

4. Tekepályának egész jövedelme. 
5. Kártya-játék után megállapított 

dijak. 
6. Pa általány 60 korona. 
7. Veteménynek egy darab föld. 
8. Szabad lakás a kör helyiségében. 
Bzzel szemben köteles felügyelő  a 

hírlapokat gondozni, a kör helyiségét 
és bútorait tisztáu tartani, fűteni  és 
világítani. 

Megjegyeztetik, hogy az összes he-
lyiségek — a teke-pálya is — Benőid 
giizvilágitásra vannak berendezve, mely 
világításnak lángja óránkint 2 fillérbe 
kerül. 

Bővebb felvilágosítást  Zakariás I. 
Antal ur ad, kihez a pályázatok is folyó 
évi április hó 15-éig benyújtandók. 

A választmány megbízásából: 
Zakariás IC Antal. Zakariás I. Antal. 
i Teutsch Frigyes. 2 

21«—908. tuj. szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Csikvár-

megye magántulajdonát képező, Csik-
szentmárton község közigazgatási hatá-
rában fekvő  „Öolyomtár" és „Keresz-
tes" havasnak s illetve erdőségnek az 
üzemterv és fennálló  rendelkezesek 
szerint legeltethető és kaszálható, üsz-
szesen mintegy 1400 kat. holdat kitevő 
területe 2753 korona kikiáltási áron; 
továbbá folytatólagosan  a „Bnskuhavns* 
pusztája, körülbelül 8t. 7B k. hold ki 
terjedéssel 400 korona kikiáltási áron 
folyó  1903. évi márczius hó 2(5 -an del-
elő» 9 órakor a megyei magánjavak 
igazgatósága irodájában (Csíkszereda, 
vármegyeház) tartandó nyilvános szóbeli 
és zárt írásbeli versenytárgyaláson — 
árverésen — a folyó  1903. év tarta-
mára haszonberbe fog  adatui. 

A kikiáltási ár 10—10 százaléka 
az árverező bizottság kezébe az árve-
rés megkezdése elótt bánatpénz feje-
ben leteendő. 

L'tóajánhilok nem fogadtatnak  el. 
Reszletes árverési feltetelek  a hi-

vatalos órák alatt a megyei magánja-
vak igazgatósága irodájában belekint-
Itetók. 

Csikvármegye magánjavuinak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda. 1908. márczius 3 
Dr. Csiky József, 

1 - 2 igazgató. 

Hirdetés. 
Van szerencsém a t. helybeli és 

vidéki közönség b. tudomására hozni, 
hogy a madéfalvi  vasúti állomással szem-
ben levó Jellinek és Scblesinger féle 
faraktárban  nugyobb mennyiségű koriát-
és használt fedéldeszka  eladó. 

Értekezhetni ugyanott. 
Madéfalvo,  1908. márczius 12. 

Tisztelettel: 
F u c h s A d o l f , 

I 2 raktárkezelő. 

Tájékoztatás. 
Aki a Kákóczy-utczai 322. számú 

Dávid János féle  ház megvételére haj 
landó, az csak felére  alkudjék, mert az 
én részeni nem eladó. 

Dávid János, 
I—3 asztalos. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikmenaság közbirtokossága köz-

hírré teszi, hogy a községházához he 
szállított, mintegy 90 szál gömbölyű 
110 köbméter haszon fenyőfát  lolyó évi 
márczius hó 18-án Csiknieiuisúg község-
házánál nyilvános szó- és zárt írásbeli 
versenytárgyaláson el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 240 koronu. azaz 
kettőszáz negyven korona. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzbe leteendő 

Az árverési feltételek  Csikmenaság 
községliázáuál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Csiknieiuisúg, 1908. márczius <i. 
Erdély József,  Ferencz Ignácz. 

biit. ji'̂ 'VZ!) Iijrl. t'ljiiili. 

2 — 9U8. kbirt. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikdánfalvi  közbirtokosság ne-
vébeu közhírré tétetik, hogy a tulaj-
donát képezó Csikmadatas II határrész 
„Bükkhaviis" eidórészben lörzsenkéiiti 
becslés utján 549(1 köbtnéteriie'; tal.ilt 
fenyő  haszonra eladása czeljából folyó 
évi március hó 21 én délelőtt 11 ora 
kor Csikdánfnlva  községházánál nyilvá-
nos szó- és zárt írásbeli versenyiágya-
lás fog  tartatni. 

Az erdörész a daimikvölgyi ut mel-
lett fekszik  minden nagyobb befekte-
tetés nélkül kihasználható. 

Kikiáltási ár 3IÍ244 korona azaz: 
liarminczliutezer kétszáznegj veiinégy ko-
rona. 

Árverezni kiváltók kötelesek az 
árverés megkezdése előtt a kikiáltási 
10 százalékát bánatpénz gyanánt le-
tenni kés pénzben vagy ovadekképes 
értékpapírokban. 

A fatömeg  becsáron alul eladatni 
nem fog. 

A szóbeli árverés megkezdése elült 
zárt írásbeli ajánlatuk is beadhatók. 

Árverezni kívánók i.'/iól azzal ér-
tesíttetnek. hogy a részletes árverési 
és szerződési fellételeket  és a becslési 
kimutatást megtekinthetik Csikdántalvn 
községházánál. 

Csikdanlálvii, 1 SMis. február  19. 
Antal Dénes. Antal Gergely. 

Iiirt. ji-Kvzo 2—.1 I.MI. , Ii:..k. 

FRISS SZÉKELY CSEMEGE-TURÓT 
(1-4) kg.-ját K. 110 
I. túrót » » 

II. túrót . . . . . 0 96 
árban szállit bárhovo bödönökben vagy 
hólyagokban, frankó.  Nagyobb vételek-

nél árengedmény. — Megrendelhető 
Berkó turónagyraktárában Élőpatakon 

Va n s z e r e n e s e m C s í k s z e r e d a v á r o s 
é s v i d é k e n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é -

g e t t i s z t e l e t t e l é r t e s í t e n i , m i s z e r i n t 
C s í k s z e r e d á b a n i A p a t i - u t c z a 2 0 1 . s z . 
D á v i d l ' é t e r e z i p é s z m e s t e r h a z á b a n ) 
SZOBA- ÉS CZIMFESTÖ 
ÉS MÁZOLÓ ÜZLETET 
n y l t o t t a . n i , h o I elvállalom 
minden e szakmaija vágó munkák 
gyors cs olcsó elkészítését — A 
nagyérdemű közönség hazatias |iárt-
fogását  kérve, vagyok tiszteieltel: 

A N T A L G Y U L A 
12 SZOBA- ÉS CZIMi'KSTÚ. 4 

Kétszáz korona a modern 
technika legújabb remeke 

A MIGNON ÍRÓGÉP 

Különös előnyei: Bárki tanulás 
nélkül rögtön lr. Aionnal es ál-
landóan látható iráa. Legegy-
szerűbb uarkezet. AczélbetOk. 
Másol éa sokszorosít. Bármely 
drága írógéppel sgyenrangu. 
= Egyévi jótállás. = 
Szabadalmazott ipar!! 
Budapest, VII., CsengiTV-uti-zn 24. 

Megr- ndeLheto: 
L a p u n k kiadóhivatalában 

A „TRIFOLEUM" NAJPETROLE 
elejét vessi a fejbőr  m e g b e t e g e d é s é n e k 
s ipy mepakadályr.zza H haj kihullásai s mep-
védi nemeink u külső káros belmiásoktól. üe 
mt-jrakadályozza a linj kihullását iné? akkor is, 
ha snlyos belső betepséphen sínylődünk. - A 
„Trifoleum-  a IIHJH;Ik úgyszólván tánlálékn s 
ipy n bitjti.ik vele Vuló rendszere* ápolásit által 
H fej  soliitseni kopuszodik és csuk a lepkésobb 
ftrepséphon  őszül mo;'. Hu«znúlata a lepegvsze-
rilbb: esiéukint lefekvés  elölt a felrázott  folyadék* 
kai mepnedwMteU sponpva vupy pvapju-durab-
hal a fejbőrt  bchenirtk; néhánv napi használat 
után INI-L'szüuik a hajhullás és korpaképzndés 
Hölgyeknek, állandó h«.«;zíiálafu  nélkflíözltcflen 

Egy üveg ál a 2 korona. 
Három üveg ára 5 korona. ^ 

Kapható az egyedüli vlárusitunal: 

Fekete Vilmos s s k e Csitaredan. 
Vnu «zeicncsém a t. kö/.önsép l>. 

tudomására hozni, hopv Brassóban, 
Lensor 20. ssám alatt'ideiglenesen 

SZÜCSMÜHELYT 
nyitottam, hol ki/.árölnp saját késsit* 
raenyü JHIN«L<<IHI«.MHÜ noi gallérok 
(l'oaki karmantyúk imut'ioki. seorme, 
krimroer és szövet sapkak a I.'pu lal.b 
dívni inán H lepcloúbh árak melleit 
kuplmtók 

l'pv 11 fővárosiéin.  mint :i kül-
ío 1 <J<>11 s/er/.el t t;i|M>>/t:i lalnini e téren 
abban II kellemes helyzetbe julttuuak. 
hopv « lepne>szt>U» menő Ízléseknek 
a leirpon'osahbau é* lepuajjxMhh 
elép.-désre megrendelés után eledet 
Indok t.-nni. 

A feni  .-mhietiekrii kiviil készítek 
II tepujabh d i V H t lilán min.leiilieniü 
seörrne, noi és gyermek-kábátokat, 
figarók  es pali'tökat, ecv-zőv.il <• 
sz.ikmához iaiiozó üs*/e«. "e/.ikk"ket 
lepuvorsa.ibun ponios ki>zolpálás és 
íepo'h'sóbb árak t 

rpV-^zinién elvallalok bebelelÖ-
eeket, proroeeeseket, javításokat es 
átalakításokat 

Nálam vásárolt SZI'M ineái uk dij-
mentesen tisztíttatnak. 

liee^es pártlopá-át kérve, vagyok 
kiváJü tiszfel'Uel 

Weiszfeiler  Sándor, 
2H—62 pipere-vzücs. 

Eladó 800 véka l-sörendü zab, 
Hol? Megmondja e lap kiadóhivatala 

KALMÁR 5 ENÓEL 
' MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA 
Váro-i raktár: n i i n u n r C T <>vár és iroda: V.,Lp!-k0rul Jit. BUDAPEST V]., Üíeniczá 19. 
Ajánlja UL'.v esZ-pIn-ép. mint nwilnmiizemre lep. 
epy>zerünb lien/imnotorjait. heuzinlokotuohilb 
jait, valamint 9/ivó-pázinolorja:l. melvek V Li-
püt-körut bármikor üzemben megtekinthetők. 

-TeUeaíótálláj... ^ ^ kitűnő cséplesórt! 
l'./en motorok egyenletes járású ik é< liámitla 
euv«/>«rii szerkez'-tflk  fnlvián  bár.nelv b-irjâia'-
l.iii;,lil) etnl-er állal is azonnalkonuven kezelhetők. 
Árjegyzék ingyen. Olcsó árak réssletflsetósi  e 

üzlet áthelyezés. 
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség becses tudomására hozni, 
hogy üzletemet a Kossuth Lajos 
utca 382. házszám alá (saját ház) 
helyeztem át, (Trohán József  ve-
gyeskereskedése mellett). 

Ahol a mai modern kornak 
megfelelő  berendezett gépműhelyt 
nyitottam. 

A mélyen tisztelt közönség szí-
ves pártfogását  kérem továbbra is. 

Kiváló tisztelettel 

K Ö V É R G Y Ö R G Y 
géplakatos Csíkszeredában. 

Köhögés, rekedtság és hurut ellen legjobb a 

Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határo-
zottan Rethy-felet  kérjünk, mivel sok haszon-
talan utánzata van. - Egy dobot 60 fillér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  el. 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
HERKULES-MOTORVÁLLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja Ujzy i-sé|dési, mint niidniiiiizt-iiii-e kitii-
liui'n alkalmas, legegyszuriilib bciiziiilokuiaubil-
jait. níL-lvL-k V. kur., ,\'ái'zi-iit ilo. szám alatti 
gyáriján bármikor üzi-mbuli m u g U - k i n t h e t ü k . 

Teljes jótállás 
kifogástalan 
:::Dzemért::: 

Üzemzavarok kitárva! Bámulatosan egyszerű 
sierkezet! Rendkívül csekély beminfogyasztas. 

13— 14-éves fiu  is kezelheti I 
Árjegyiók ingyen! Olcsó árak réazletflzetáarel 
Kétszáz ilaiali elismerő Irvt'l a ilagyarorszá-

gtiu ii/.fiidicn  li'vt! mntorokrúl! 

(r K é p k e r e t e k n a g y v á l a s z t é k a ! 
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A feoz$ns  ég sziv»©g í i s y © l m é b e < ^ 

A nagy közönség szíves figyelmét  felhívom  nagyválasztéku kép-
kereteimre és olesó üvegezésemre. — Klvállalom 1 >—1— 

Í 6 Í S Z  ÉPÜLETEKNEK ÜVEŐEZÉSÉT, 
bármily fajta  és nagysagu Uvegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki 
niegtekinieni a m. kir. törvényház melletti üzletemben a szebb-
nél szebb és minden igényeket kielégítő képkereteket mielőtt azt más-
hol megrendelne, — amit olcsón és gyursan állítok elö. • 
Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára. vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

Teljes tisztelettel: = 
2 6 - 2 6 KARDA GYULA. 

Özv. Karda Lajosné italmérésében kai'h",uk: j n kükü110 -
* — menti borok, likörök, 

a legfinomabb  tearumok, s mindenféle  égetet és szeszes italok kis 
és uagy mértékben, melyek a legolcsóbb árak mellett hozatnak forgalomba. 
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Bakesy és Bartha, férfi-szabó üzlete, Gsikszereda. 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy 
Üzletünket a tavaszi és nyári Idényre kiváló angol szövetkülönlegessé-
gekból rendeztük he. Félti öltönyöket modern szalins, izleses munka és jó 
anyag hozzáadása mellett jutányos áron készitiink. — Elvállalunk minden e 
szakmába vágó munkát: felelősséget  vállalunk kifogástalan  kivitelért 
A nagy érdemii közönség becses pártfogását  kérve, vagy unk kiváló tisztelettel: 

B A E G S T é s S A & m â , í é r í í - a z a b ó ü z l e t e C S I K g ^ l B E B A . 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
É R T E S Í T É S . 

Van szerencsém a nagyérdemű küzünséf;  becses Hlyeimét felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352- sz. alatti saját házamban levó 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
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  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, liogy ilt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. Továblu indatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel iizt is. hogy állandóan raktáron tart ik 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szíves ügyeimét felhívom  azon körül-
ményre, liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamat a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz. nyerges cs kárpitos. Csíkszeredában. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
ÁLLANDÓAN LÉPÉST TART A PÉNZPIACZ VISZONYAIVAL. 

AZ ÁLTALÁNOS HELYZET JAVULTÁVAL, 1908. MÁRCIUS HÓ 1-TÓL 
KEZDŐDÓLEG A KÖLCSÖNÖK KAMATAIT 1"|„-AL LESZÁLLÍTOTTA. 

A m. kir. kereskedelemügyi minisztériumnak 1907. junius 29-én 
kelt 28242—VI a. sz. engedélye alapján üzletkörét kiterjesztette 

KÉZI ZÁLOG ÜZLETRE 
is, mely l\el módot akar nyújtani a kis embereknek, liogy 
értékesebb ingóságaik után hitelt élvezhessenek. 

Zálogul elfogad: arany és ezUstnemlleket. ékszereket és más értéktárgyakat. 
Előleget ad: állampapírokra, részvényekre, sorsjegyekre és olyan árukra, 

melyek térfogatuk  és romlásunk ki nem tett anyaguknál 
fogva  könnyen kezelhetők és gondozhatok. 

IWegÖrzéS Végett elfogad: letéteket, aruny és ezüst tárgyakat, értékpapí-
rokat és okiratokat, melyek u fél  pecsétjével ellátva is 
elhelyezhetők s csekély örzés-dij ellenében megőriztetnek 

1 s a felnek  bármikor kiadatnak. —— 
Az intézet foglalkozik  a p é n z ü z l e t m i n d e n ágáva l . 

• I 
'B^jBjB^ytMjmjm/m.mjmsmjm^mjim.jm^sjmsmim/mimiimmjmsmjm^mi 

B á r m l l - t r k a l a p á . t a l a l c i t á . s & . t e l f o g a d o m . 
i 

NYEIGEL FERENCZNÉ MÜLLER .JULISKA 
NÜI KALAI'-DIVAT-CZLETE 

CSÍKSZEREDA, — KOSSUTH LAJOS UTCA ;II0. SZÁM. - CSÍKSZEREDA. 

Van szerencsém a helybeli és vidéki hölgy közönség becses 
tudomására hozni, hogy a tavaszi es nyári idényre a legdivatosabb 

PÁRIZSI ÉS BÉCSI MODELL KALAPOK 
megérkeztek, amelyek megtekintésére a tisztelt hölgyközönség 
nagy becsli figyelmét  felhívom.  — Nagy választékban tartok: kalap 
formákat,  kerti kalapokat, leány- es gyerek-kalapokat, 
fantasie  toll különlegessegeket, továbbá selyem, virág', 
szalag és egyéb felszerelési  cikkeket. 

A mélyen tisztelt hülgykozünség becses pártfogását  kérve 
vagyok kiváló tisztelettel 

W e i g e l I e s e a e s a é M ü U a t l u ü s k n , OsSlea©s©44li»m. 

Gyászkalapok 12 órán belül tetszés szerint elkészíttetnek. 
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A hatalom és ártatlanság keverékei az 
AJEtEA S í T « á S í ¥ ® a J r K S f i ] ! i  . • • * s f t  a 8 0 U h 
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"hatásTgyors es állandó. - Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem készítmények arc- es kezbor finomí-
tásán,. a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolításán» a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos es latliatatlau 
tündér varázs erejevei hatnak s rövid használat utan is, rozsas szint 

=.—™ és ifjú  bajt kölcsönöznek az arcnak. 
> legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nő 
arca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
keszitményéktől. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem esak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghátliatósabhan megvédik. A krém és szappan 
c»j fonna  jóhatásu. a hölgypor pec'ig a krémre kitűnően tapad és az arcon 
felismerhetetlen.  2 kremet,'2 szappant, 2 hölgyport bermentvs küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a gyógyszertárakban, valamint 
P e c e t e V i l m o s l l l a t e z e i - r a k t á r á b a n . 
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A MAGYAR GAZDÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE 
BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
GÖZSY ÁRPÁD GYÓGYSZERÉSZNÉL CSÍKSZEREDÁBAN. 

A szövetkezet liorosztálya a nagymél-
tóságú földmivelesügyi  miniszter ta-
mugatasüval létesült és annak állandó fel-
i'myelcle alatt áll. A szövetkezet által szál-
lított- !>orok kivétel nélkül a budapesti 
m. kir országos chemiai intozet 
altal vannak felülvizsgálva  s azok 
tisztaságáért s valódiságaért a legtelje-
sebb mértékben szavatosságot vállal a 
szövetkezet. 

Az ország legjobb borvidékeiről szár-
mazó kiiüno minőségű zamatos' fajborok  ! 

Kiadás nagvban és kicsinyben Vörös 
es feber  borok hordókban és palaez-
kokban, 62 fillértől  felfele  literje. 

A szövetkezet szállít a boron kivül 
jutányos ánkon mindennemű egetett 
és edesitett szeszes italokat is, me-
lyek szintén Gözsy Árpádnál rendel-
hetők meg. in 

Ajánlja továbbá Gözsy Árpád PFek<tc-sas-
gvógys/.ertára nmlaboratóriuinábatj feldolgozott 
székelyföldi  gyógytermékeit és a legújabban 
forgalomba  hozott kozmetikus czikkeit, u. in.: 

Ibolya-krém es székely havas i-gy o pár-
k r é m , az arcz és kéz bársonyosan puhán és fehé-
ren turtásáru. Bármely országosan hirdetett kré-
mekkel kiállja a verseuyt. E g y t ége ly ára 1 kor. 

Hargitai növény-hajseess, legkitűnőbb szer 
hajhullás és hajkorpa elleu. E g y üveg ára 
1 korona 40 fillér. 

Salicyl Mentből seájvis, a fogak  és a száj 
ápolásáru; a fogak  fehéren  tartására pár;itlmi-
nak ismert egvediil álló szer. E g y üveg 1 ko-
rona 60 fillér. 

Ajánlja különféle  l ikör-essenoiái t és az ahhoz 
szükséges kellékeket, melyekkel, házilag ké-
szítve. ecv liter kitűnő likőr ulig jön 1 koroua 
60 fillérbe. 

Egy üveg fenyőkivonat  1 korona; orvosi-
lag osúz. köszvény, liiilés és idegbajoknál ren-
delve: meleg kádfürdőbe  öntve, kész egv ki-
tiinű fen\  lífiirdó. 

Ajánlja nói és férfi  óvszerei t , teljes disz-
;réczióvnl, jutányos árakon. 

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
K E ® CSÍKSZEREDAI FIÓKINTÉZETE. 0 0 0 

Osztálprsjeoek foelárnsitó  helye. 
Uj persely-betét rendszer. 

Utalványok és hitelle-
velek bel- és külföldre. 

Szelvény-beváltás. 
KI vállal tőzsdei megbízásokat 

én átutalásokat bármely piaira. 
Az intézet képviseli az ország 
legrégibb és legnagyobb „Trieszti 
altalános biztosiló társasagot" es 
eszközöl tiiz-, üveg-, jég-, be-
törés-, élet- és baleset biztosítá-
sokat. 48 

Jelzálogkölcsönöket nyújt 3110 koronától 
kezdódeleg felévi  tőketörlesztést és kamatot 
magában foglal"  részletfizetések  e'lenében 10-tól 
05 évig terjedő iilóre 41.,0-, alapkamaton. Ma-
gasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. 
Miiulcii kölesönt a leggyorsabban folvó-ir. 

Leszámítol Itat hónapig terjedő valtokat 
legolcsóbb kamat mellen. 

Takarekbeteteket naptól-napig 4r"1)-:il ka-
matoztat es azokat rendszerint felmondás  nél-
kül fizeti  vissza. 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- es penzvaltó-üzlet min-

den agával, u m.: vásárol es elad a legmeltá 
n.vosnbb áron értékpapírokat, sorsjegyeket, 
idegen pénzeket stb. 

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfize-
tésre (az elsó részlet lefizetése  utáu a nyere-
mény már a vevőt illeti.) 

Naptárak az 1908. évre. ^^SSSSÍÍS^^ 
Kepes Családi Naptar, Regelő Bácsi, Szent-Csalad Naptár, 
Uj Szekeiy Naptar, Petőfi  Naptar, Kossuth Naptár, Bátyám 
uram nevessünk. Kincses Kalendárium, Kis boldogságos 
szűz Mária naptara, Népszabadság naptár, Rákóczi naptar. 
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Hosszurovó Cement Födélcserép 
m ti lilria m Itn^n ai nln m 1_ n • íis J • _ t > . ' 
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Xrwda: Kapu-utea 15. 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . 

I r o d a : Kapu-uten 15. 

Kyonwtoti Sívnboda József  kftnyvoyomdáiAbaji,  Csíkszeredában. 1908 




