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Ke siratok nem adatnak v l u u , 

Repülőgépek. 
(P.)  Alig egy hónapja ürüm liir kelt 

szárnyra a germán népek közül. A. né-
met tudomány legyőzte a világ nem 
zeteit, legyőzte a természetet, igájába 
hajtotta a mindenséget betöltő levegőt. 
Zeppelin  gróf  feltalálta  u kormányozható 
léghajót! 

De nem lelt bele kétszer 24 óra és 
a nemzeti őrOui gyászszá változott. A 
léghajó felrobbant  és magával teuielte 
a germánok uj birodalmát, n levegőt 

A héten a világ urai hirdették, hogy 
Övék a jövő fejlődése,  .megvan oldvu 
a repülőgép problémája" és megint 48 
óra múlva azt táviratozzák, hogy Orville 
Wright  aeroplanjávul együtt leziihain 
a meghódítás ellen küzdő levegőből. 
Az ő esése szerencsétlenebb volt német 
kollegájáénál, nyomorékru zúzla mugát. 

És a repülőgépet mégis felfogjuk 
találni. 

Az ilyen katasztrófák  elóti uiély rész 
véltei áll ineg az ember. De ez u rész 
vét nem fojt  el némely gondolatot, söi 
felidéz  lelkében a szeuilelődóuek hasonló 
katasztrófát. 

A műszaki tudomáuy látszólagos te-
hetetlensége, a magyar közélet valósá-
gos tehetetlenségét ju t ia t ja eszünkbe. 
i£ közéleli, gazdasági és lólcg politikai 
tehetetlenség jellemzi közéletünk utolsó 
10 évét. Csatát csata után veszítettünk 
el, tépett zászlónkat ma holnap csuk 
arra használjuk, hogy sebeinket, vugy 
jobbao mondva fekélyeinket,  eltakurjuk 
vele. 

A sok kudarc után megfagyott  u 
küzdők száma s a csüggedók keseregve 
tapasztalják, hogy a magyar saját ha-
zájában sem ur többé. 

Egészségtelen politikai és társadalmi 

ulukulatok jöttek létre s ma hi)liiu|i köz 
életi tevékenységünk kiincrlll annak 
jóslásában, hogy ki és mikor furugja  a 
magyar geliius koporsóját!* 

A léghajó felszállt,  haláltusát vivőit, 
és . . . és — fáj  kimondani — erőtlenül 
hanyallolt vissza. Ki tudja, hogy Anieusz-
ként uj erőt merítsen, hogy felszúlljun 
es fennmaradjon,  vugy egy hatalmas 
roppanással iiiugu ulti temesse inasait, 
akik bizlak benne ? 

Ugy toldozzuk-foldozzuk  megtépeti 
hirnevüukct, léiiye»iijük megrozsdáso-
dott dicsö.ségüuket, bohócokként valta 

'val töltjük iziuuink helyét és csörget-
jük bilincseinket, vélvén, hogy pénz-
csengésnek hiszik és csoportosítjuk a 
semmittevést, hogy lázus tevékenység-
nek lássék es nupról-uapra szomorúan 
tapasztaljuk, hogy még a kicsiny cm 
berek kicsinyes (elfogásán  se sikerüli 
győzelmet uyerni. 

A levegő megkapja u maga Talrangi 
Dávidját, ki leigázza, de mikor us milyen 
formában  jön el uz ünnep, mikor milliók 
és milliók ajkún hálaadó ima zeng, liogy 
u magyar geuiusz diadalmaskodik ellen 
slgein ? 

Lesz e valamikori* 
Higyjük és dolgozzunk! * 

Szűkebb hazánk, vármegyénk kicsi-
ben épeu olyan, mint u magyar közeiül. 
Nap-nap után kudarc, pofon,  vagy kiru 
gás uz, uniiben részünk van ; lutiballoii 
juiuk — mer i .még léghajót se tudunk 
ép.teui — egyuiásutáu szakadunk szel ; 
már ott álluuk, hogy valamit csinálni 
se luduuk, mert akarni sem iiiurllnk. 
Ugy teszlluk, mint uz uz anya, uki luija 
liu rosszaságát és szidni akarja, de 
eszébe jut idöközbeu, hogy hátha uem 
fogadja  meg fia  szavát, okosan leilál 

ugy lesz, hogy nem vesz semmit észre. 
Így hu liu rossz is marad, de megmarad 
a tekintély. 
ifc  Közéleti kis és nagy nagyságúink is 
tekintélytlket védve uem akarnak sem-
mit, mert felnek  a kudarctól. 

Bezzeg Zeppelinek! 
Uh peldak is vaunak. Akarlunk penz-

ilgyigazgalóságot, akartuiiK vasúti állo-
mást, akartunk leiigyarut, akarmiik köz-
eleli tiszlusugot. Es megcsináltuk mind-
ezeket u Imldbau. 

I'euzügy igazgatóságunk már 2 éve 
van papíron, vastilí állomás büviies van 
egy eve — ígéretben; lengyárunk 2 éve 
sziutéu papíron és közeleli uszlaságuuk ? 
uli uz is meg vatl. 

Minek is? A szomszédnak is haszna 
lesz belőle, hu eu kapok valamit. Talau 
ó is aiiual az asztulual fog  ülni, altul 
éti eszem és meglátja, hogy eszem és 
kérui talál es éu adok V  — uem, nem, 
iukubb nem eszem:'' 

l 'iacot is epilenéiik, de valahol a 
nagy erdő alatt, mert ill valakihez közéi 
tulal lenni:'' Nem, iukubb piuc se legyen! 
Maradjon meg addig igy, liailia meghal 
a szomszéd ? 

Irigység, feliekeuység,  kapzsiság, 
öuzés, gyavasug, kishitűség béniiju meg 
közéletünk rugóit, fcrlózi  meg tiszta-
ságát. Ezért nem lud az a ballon lel 
szállani! Sok a holt suly, mely uem 
dolgozik ! mely vitetni akar ja magát es 
u kapitány eleg gyáva, uem meri ki-
dobni ! 

É j ha sikerülne felszállani  ? Csak 
olyan magasru, hova vezetoiuk képes-
sege engedi, bizony ott sem látnunk 
semmit. Megromlott a szemünk. Elszo-
kott a világosságtól. 

Valami uj unyaggal ke,lene kísér-
letezni. Valami tisztább, erósebb dolog-

gul. Javítsunk a régin, Int lehet, de leg-
jobb lesz kicserélni. És újra állítani 
össze ésszel és bátorsággal, s hátha 
akkor engedelmeskedik a gép Uekünit 
és legyőzi a levegőt. Nézzük meg onnan 
a magasról, milyen perspektíva nyílik? 

Bizonyára szebb, nagyobb és tisz-
tább. A mágusból nem látja az ember 
a kicsinyes dolgokat és még hozzá mi-
lyen önérzet és megnyugvás, hogy mind-
ezt mi találtuk fel!  Magunkért és mind-
nyájunkért ! 

Csak merni kell! Merni és akarni 
lüzön-vizen, lehet az ember ugy jár, 
mint Zeppelin,  vugy Wright,  nein éri 
ineg sikerének állandósulását, de azért 
küzd. 

Ks a léghajót mégis fogják  kormá-
nyozni .. lehet, hogy ükkor már nem él 
sem Wright,  sem Zeppelin. 

I Kingetés és csatazaj. 
It 'gi velünk született szokásunk, 

hogy mikor örökös negligálásban van 
részünk, mély leihargiába sülyedünk s 
méltányos és igaz érdekeinkért vivott 
küzdelmünk sikertelenségének okát egy-
másban keressük. Ha pedig az igazi 
okot véletlenül megtaláljuk és azt ja-
vuukra (ordítani igyekezünk, a kimon-
dott szó régi, soha nem létezett sebe-
ket fakaszt  fel  egy és ugyauazou testeu. 
Test, mely önmagát emészti. 

Vagy kételkedhetünk-e egy pillana-
tig is, bogy amit évtizedek óta érzünk, 
ami jogos és igazságos kívánságunk, 
ami nem egy kis körnek, hanem az 
összeségnek érdeke, amelynek megva-
lósításáért szót emelt az is, ki inost 
borsót hány a falra,  hogy azért ismé-
telten szót emelni, nem vitézi torna, 
iic-ui ádáz tusa s nem is helyi érdekek 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA 
ftciitlsM  i f i m ? 

Te drága, édes, lialványarczu lányka 
l'gy néha-néha gondolsz-e reám még? 
Vagy elfelejtett  gyermek álmainkat 
Emiékidben te mért is Arzenéd? 
Boldog vagy ? Gn még százszorta bnlilitgalih, 
Ha bánat ér, csak terád gondolok. 
Miért, óh mért is hozott össze sorsunk. 
Ha nem lehettünk együtt boldogok. 

Hét te, mint régen, tudsz-e úgy kaczsgni? 
A te boldogságod szelíd, napfényes 
Homlokod rayrtus, fátyol  iivezi: 
Az enyém meg zordon, kísérteties. 
Vádolnak az éj összes árnyai. 
És e szenvedés, e kínos gyötrelem 
Tudod édes, hogy- nekem mindenem ? 
Azóta élek, mióta fölébredt 
Rzivemlien e végzetes szerelem. 
Szemedben látnám-e még lidvümet V 
Te elsiratott édes boldogságom, 
l'gy-e tndod, hogy valaki szeret? 
Ajkadon mégis miért, e bánat V 
Az én panaszom nem vádol téged. 
Ami elmúlt már. vagy neiu is volt soha. 
Azt visszásirni többé nem lehet. 

1'tunk ketté vált, hisz te választottál, 
IVIgy hát boldog és szép lesz a világ. 
Nem kisélt többé zokogó szerelmein. 
Nyíljék utadon tömérdek virág. 
Az út, melyen egyedül maradtam. 
Fnrrú lett volna, csnpa szenvedély, 
he lásd, mily hamar vilit szelíd ábránddá. 
Nyár nélkül pedig hfivös  lesz a tél. 

Henj hát nvngndtan ábrándos ntaclon. 
Az idő majd leszámol mindennel; 
Csak annak nevét slijak egyszer vissza, 
Kinek szivét könnyelműn dobtuk el. 
Ne vádoljak hát magunkat, vagy egymást: 
Könnyelműen ne ejtsünk oly sebet, 
Amelyet sem ezen, sem a másvilágon 
Gyógyítani már többé nem lehet. 

Molnár  Oyula. 

K e s e a y í r a a . 
1. 

Két fűszál  szerelmesen simult össze, amint 
a tú szellője átrepült a leien és olyan jól el 
rejtette a szerelmi lalalkuzuru bujt ket kis 
kulieii-bogurat. . . 

Ott röpködött egy vékony dongáju, arany-
száruyu, lürge szituköti) is es amikui odadugta 
kíváncsi orrát a bogárkák rejtekhelyen;, ijed-
ten szaladlak szét a kilesett szerelmesek. . . 

A selymes füvön,  a rét |inzar|>oni|inju züld 
szőnyegén feküdt  eluyulvu egy tiu s kalapját 
messze buiitoltu és szőke haja összesimult a 
bársonyos fUvel. 

Az eget uézte. Szeme előtt titokzatos su-
hanássiil suhogtak a köntös alakú felhők  . . 
uelia elfogták  a uap üzikrázó arany sugarat, 
majd eleresztették a vergődő jószágot. Nézte 
a liu, uézte, majd a szeme pillamása a kis 
veres liátu, fekete  pettyes bogárkákra esett és 
akaratlanul menekült ki u mellebül a lelke 
vágyódása. 

— Lám . . . lám . . mindennek van párja 1 
Párja! . ... Milyen szép sző, milyen edes 

fogalom,  nmelybeu a szív egész muguuoasugu 
beui)e vau. Mert neki nincs, de lehel . . . lesz! 

Érzi a forró  nyarat, amely tüzesre csókolja 
az ereit, a vére sóvárogva jar szeri» a szive-
bői és ainig a szeme a katicabogarakat kö-
veti,, apró levelet szed elő. 

Édes a szaga; gyöngy az irása, varázsereju 
a küldője . . . pedig uem is tudja, ki küldte, 
l-'jiy kerüllek össze, hogy egyik uem is tudta, 
kicsoda a másik és ebben a titokzatosságban 
ingerlő bűbáj lakott, amelyben szabudou rö-
pülhetett miudkettójük kepzeletenek u azarnys. 

l'ujkos közvetlenséggel és mosolygó hun 
culsággul kérdezi upro szarkulab betűkkel u 
lány: 

— Nos, kis poétám, találja ki, iniiyuu va-
gyolj V 

Es már megjelenik előtto egy dacos, vil-
logó szeiuü, barna arcú kis letuiy, uki oiiusi 
szalmakalapja alól olyau edesea nez rá és 
auiig feléiiyujiju  karjai, hirtelen szökéssel leb-
lieu tova, kümiytl, n-dő-rn omló hő nyári ru 
luijabuu . . . 

. Majd tenniszveióvel a kezében üli felé 
a labdát . . 

— Fogja el 1 — igy szól a szeme ragyo-
gása — es ha tudja, larlsa is meg I 

Odaadó tekintet, lágyan hajló ruganyos i<I<>-
iliok és amikor az álmodó hu a labda illan 
kap, sóváran, mohón, a leány Liile viilumsug-
gal neveli, hogy uem tudta elfogni 

Meleg vau. A napsugár lorro szerelemmel 
öleli a földet  es csókjuktól runegve izzik a 
levegő. A koltó tugrunyilt szemmel nézi a c.-u 
dás végtelent es szinte félálomban  hallja, mint 
muzsikai egy tücsök az o katicabogarainak 
lelkes uásziudulót. 

II. 
A fürdótelepen  mindenki alszik, vagy leg-

alább is ugy latszik, mintha mindenki aiudnek, 
mert a zöld ablukeilenzok miuil le v.nuak 
eresztve. 

Uu liu valaki végig menne az apró villák 
során es be benézne a zsuluguiereken, ó, pa-
zar latváuy ban lenne lesze. 

Egy-egy tintát asszouy, leány a leheló ké-
nyelmes toalettben hűsöl, olvas, unatkozik, pi-
hen, vagy elmeiaz valamin esiuulja a ter-
veket delutaura, a ferliak  ugiatasara. . . 

Az egyik ablakuál tunyernyi hézagot hagy 
a tilukörzo ablakvedó. Ks odabenn mutatós 
pongyolában heverész egy kis lauy, uki u nya 
kau erősen behajtja a ruháját, hogy az ember 
meglepve latja, hogy barna nyaka utáu miuó 
csoüas fehérség  következik. • • 

Kócos fejet  puha karjaira fekteti,  amelyek 
kiváuuios vaukosul szolgálnak, mert a puha 
ruha is egészeu felszaladt  róluk. 

KiDéz a hűvös lélbomályból a szikrázva 
ragy ogó melegségbe. Az utón megcsillan egy-
egy ragyogo föveny  szem, miut a gyémánt es 
u kis hölgy oly.iu vagyva hallja az erüo sut-
lugását, a l.lokzulos beszédet miriád levelitek, 
amelyek összehajolva mondják el egymásunk 
titkaikat. 

A leány mellét sóhaj emeli. 
Kagyogó szeme melegeu elborul és lelké-

heu feltámadnak  a vágyak. 
Csaknnin félálomban  súgja a szavakat. 
— Laiu, luiiu uia^aayus vagy Jucó! . . , 

pedig mulatsz, nevetsz, Játszol, de csak játszol 
a liatal emberekkel és ez mind nem érinti a 
lelkedet. . a szived még zavartalan és vá-
rod, ó, be nagy on várod, hogy megteljék igazi 
érzésekkel 

Az u on nem jár senki. Kitárja ablakát és 
szeme pillantasa áttekint az égre. 

Tenyernyi lelliö száll felé  és Jucó hátra-
dől a széken. Kis lábait egymásra teszi és ugy 
mereng el csapongó leányi lelke. 

Nem olyan, mint a lobbi, mert az udvarlói 
— pedig számosan vanuak — untatják, üre-
sen hagyják a szivét, ncin érintik a kedélyét... 
i'edig, hogy vár valakit, aki nem leune olyan, 
mint u többi, uki megértené, hogy az ő ka 
cagó vidámsága mögött meleg sziv vágyik ér-
zésekre es a bohó tréfát  mennyire elcserélné 
egy komoly szóért, amelybeu érezhető lenne 
a sziv, az őszinteség. . . 

Ks a vágyak szárnyain száll, száll.. . . a 
mig nem t alálkozik egy szőke tiuvul, aki bi-
zonyára róla gondolkozik, ragyogó álmaiban és 
el tudja képzelni, minő bűbájos lehet a való-
ság, ha az álmok ilyen ragyogók, aranyosak. 

Hogy is Írja: 
— Nem ismerem, soha nem is láttam . . . 

talán nem is fogom  . . . de azt hiszem, hogy 
az álmaim magában élnek, Jucóka és maga 
él az álmaimban, édeB . . . 

O se ismeri a liut, ó se látta Boliu, de azt 
hiszi, hogy igaza van. . . mert az ó álmaiban 
is a liu képe látszik, azé a csupa sziv emberé, 
akiuek irasaira mindig megrendül a lelkében 
egy liur. . . 

Jucóku felrezzen.  Az utca élénkülni Kezd. 
becsapja uz ablakot, elbúcsúzik álmaitól, el a 
l'Ulia, kényelmeB pongyolától és öltözni kezd. 

111. 
— Nézze, kedves barátom, — irta egyszer 

a leány - mi már olyan jól ismerjük egy-
mást szólmu és Írásban, miért ne ismerhetnénk 
mi személyesen is egymást I . . . Jöjjön I . . . 
várom ! . . . 

A liuuak megdobban a szive Mindig bo-
londos, ábrándos jószág volt ez, de most csak-
nem szétvetette a mellétt. amikor választ irt: 

— Szívesen meuuék, kis ismeretlenem, de 
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szolgálata! A vitézi torna párharc egyenlő 
fegyverekkel.  Ez azonban nem volt hű-
déivé 8 már i középkorban divatját 
multa. Akkor ia csak decorum, pompa 
és fény  volt — helyi érdekek szolgálata 
nélkül. Csupán a lovagi erények fej-
leütésére szolgált. Mi pedig lovagi eré-
nyekért nem küldöttünk éa uem küz-
dünk. 

A féltékenység  az embernek vele-
született tulajdonsága, de féltékenykedni 
akkor, midőn semmi ok sincsen rá, ez 
igazán oktalanság volna. Mi rémeket 
nem látunk, nem féltünk  semmit — még 
O y e r g y ó s z e n t m i k l ó s t ő l sem. Pe-
dig Oyergyószentmiklós két sajtóorga-
numa ezt lógja ránk. Azt talán joggal 
elvárhatjuk, hogy vármegyénk jogos 
érdekeit annak minden számottevő té-
nyezője támogassaI? Ehelyett helyi ér 
dekek istápolását látják abban, auii 
évek, sőt évtizedek óta a vármegyének 
etső rendű közérdeke volt. Amiért az 
arra legilletékesebb faktorok  régóta 
akciói indítottak, az most csak harci 
zaj, csatakíaltás lett!!1 

Vagy talán nem szabad Csíkszere-
dának a főgimnázium  áthelyezését, vasúti 
gócpontot s mint a vármegye szeklielyé' 
nek pénzügyigazgatóságot kérelmezui! t 
Ha féltékeny  jeleulegi központjára, ezen 
csak nem lehet csodálkozni, hisz' min 
denki védelmezi saját házát. 

De itt nem is arról van szó. Nagy 
szegénység volna ide sQlyeszteni ezek-
nek az égető kérdéseknek megoldását, 
l'gy tudjuk, hogy Csíkszereda maga, 
mint rendesett tanáesu város és vár-
megyei székhely eddig csupán a vasúti 
gócpont áthelyezését kerté, mi magában 
véve nem sérti Oyergyószentmiklós ér-
dekeit, mert amilyen jogos a csiksze-
redaiak ezen kívánsága, ép oly igazsá-
gos a gyergyószeutmiklósíak hasonló 
akciója. Mindkettőt egyszerre, minden 
akadály nélkül, kevés költseggel meg 
lehet valósítani s ez be is fog  követ-
kezni. 

Itt főleg  az az érthetetlen, hogy a 
Csíkszereda érdekébeu megindítottak ciót 
egyéni érdekek manöverenek tüntetik 
fel.  Erről pedig talán Csíkszereda tud a 
legkevesebbet. Mert a szóbau torgó kőz-
intézmények létesítését nem Csíkszereda, 
hanem a vármegyei törvényhatósági bi-
zottság, a vármegye közigazgatási bi-
zottsága és vezető faktorai  kérelmezték 
és sürgetik napról-napra. Ezek egyiké-
ről sem lehet azt mondani, hogy ,a mi-

niszter dOngetésével helyi érdekek szol-
gálatába szegődött". Mert bizony a „bí 
sottságban ülő urak" ép ugy szivükOn 
viselik Oyergyószentmiklós érdekeit» 
mint Csíkszeredáét I Erről esetről-esetre 
meggyőződést szerezhet, de az ambíció 
túltengése soh'se hozza meg a kellő 
eredményt. 

Furcsán hangzik az is, hogy „az ér-
dekek egyenlő istápolását hirdetni szép, 
akként cselekedni oktalanság". Akar 
csak Machiavelli .a cél szentesíti az 
eszkOzt" elvét hallanók. Épen ez a baj, 
hogy magunk között ezt tartjuk s e miatt 
meddő minden kísérletünk, ainit egy 
egészséges eszme megvalósításáért vagy 
bármily előny elnyeréséért megteszünk 
Annyit még valahogy elérünk, hogy 
időnként egy-egy mindenhatóság per 
cekre szabott látogatását nagy hú liova^, 
fogadhatjuk  és szép szavakkal, ígére-
tekkel gazdagabbak leszünk, ce ezt is 
sokkal inkább vehetjük magánlátogatás-
nak, uiint előre bejelentett, komoly jó-
akaratnak. Igy voltunk a tavaly s igy 

Jártunk legutóbb. 
Hogy Kipp, az édes szavú Kipp vau 

Winkle mit álmodik, azt mi nem tudjuk 
s nem is akarjuk álmát zavarni. Azon-
ban ha olyau valami jut esze be, ami a 
helyi érdekeken felülemelkedik,  ben-
nüuk őszinte támogatom talál, de vi-
szontszolgálatait mi is elvárjuk, mert 
csak nem helyi érdek az, ha azt kérjük, 
hogy a gyergyóiak két órával előbb 
végezhessek el dolgaikat Csíkszeredába 
és az sem, ha egy régi országos  tör-
vény végrehajtását szorgalmazzuk. 

A vármegye törvényhatósági ÉS köz-
igazgatási bizottságai nem helyi érde-
keket szolgálnak, ezt a szerepei áten-
gedik  u vidéki  sajtóorgánumok  vezér-
cikkeinek.  Dr Élthes  Gyula. 

Olcsú takarmányozás. 
Tiz évben egyszer ismétlődő súlyos csapás 

érte vármegyénk gazdaközöasegél a lakaraiuuy-
hiány folytan  g ezt nulyusbitju különösen Ál-
cáikon es Kászon vidékén- az országos takar-
mánybiányon felul  az a súlyos jegveres, me/y 
több iniul bet ulcsiki kozseg összes tavaszi 
szalmás gabonájából kiverte a szemet. Ha-
sonló csapás ItftM.  óta ueui történt. A gazdák 
várinegyeszerte, de kUiöuösen a jegverte köz-
ségekben azon nagy veszteségeknek néznek 
elebe, hogy marháikat aligha tudjak, u regi 
takarmányozási rendszer szerint pedig épeu-
séggel nem tudják kitelelni. Azokat áron alul 
elvesztegetni igyekeznek. Mar pedig az a 
gazda, ki istállóját kiüríti, ugy nez ki, mint 
az üres kamaraju gazdasszony. 

Törekedjünk arra tehát, hogy a mariinkon, 
különösen a jó teuyészauyugon, mely évek 
bosszú «ora alatt sem pótolható, tul ne adjunk, 
mert ha azt elvesztegetjük, ezzel nemcsak 
magunknak csinálunk kárt, de jelentékeny vesz-
teséget okozunk magának a közvagyonnak ia. 

Allataink téli takarmányozása az adott vi 
szonyok között is egy kis utánjárással és ke 
vés tudással keresztülvihető olyképen, ha a 
meglevő csekélyebb értékű takarmánynemiie 
ket, mint a milyen a szalma, — melylyel elég 
bóven rendelkezUuk — a marháknak előké-
sziljük és azokat az állatoknak könnyebben 
megeméazthetövé tesszük. Ennek egyszerű 
módja a szecskázna és flUleeztés. 

Tudja ugyanis minden gazda azt, hoţy a 
szalmauemüok kemények és hosszuáluak lé-
veu, azt a marba megrágni s illetve szájában 
kellően megpuhítani csak kis mennyiségben 
képes. Már pedig épeu csekélyebb táperejéuél 
fogva  ezen lakarmauynemUekböl jóval többe 
kell az állatoknak magukhoz venni, miut a 
több táperövel bíró takarmányokból. 

A szecskázás semmi egyéb, mint a hosz-
szuszálu takarináuyokuak felaprózása,  melyre 
ma már a legegyszerűbbtől a legkompllkál-
tabbig számos gép áll rendelkezésre. Jó mi-
nőségű és két emberi erö igénybevétele mel-
lett uaponta két törvényterU szalmát megvágni 
képes szecskavágó, mely egy gazdát csekély 
gondozás mellett egy egész életen keresztül 
kiszolgál, ötven-hatvau koronáért beszerezhető 
bármelyik gazdasági gépgyárosnál. Hogy ne 
legyenek esetleg a gazdák annak kitéve, hogy 
nem ismervén az illető gépet, azt tul drágán 
fizessék  meg, tudomásunk szerint a székely-
földi  kirendeltség csikvármegvei gazdasági 
megbízottja azok beszerzése iránt a hozzá-
forduló  gazdákoak készséggel ad útbaigazítást, 
sót állami hozzájárulással az általa alakított 
gazdakörök mindenikét már jóreszbeu el is 
látta. 

Különbeu egy szecskavágó a legegyszerűbb 
gazdaságban is magát teljesen kifizeti.  Ha 
azuubau egy kisgazda megveuni neiu képes, 
szerezzeu be'barom vagy negy közös haszuá-
lutra. 

Szecskázzon a gazda akkor, amikor arra 
rá ér, miután a szecska a csűrben é|> annyi 
ideig megáll, luiiit akármelyik más takarináuy 
(pld szalmái. Állatai azámahoz*képest csinálni 
kell ket-harum ládát a legközönségesebb desz-
kából ; a ládák legyenek akkorák, hogy azokba 
külön-kttlöu egy uapra szükséges takarmány-
uieiiuyiség eltérjen. A ládák elhelyezhetők 
akar az istállóban, akar az elöljáróban, akár 
a eslirbeu. 

A takarmány felszecskázása,  vagyis felap-
rózasa által elértük már azt, hogy az állat ke-
vesebt-et kell rágjon s igy ugyauannyi mun-
kával több takarmányt vehet lel. Oda kell 
még törekednüak, hogy a szecskát puhara, 
nedvessé es igy kóuuyebben emeszthetove te-
gyük. Kzt a fullesztes  altal érjük el. E vég-
ből tegyünk a ládába szulmaszeeskut; ezt sos 
vÍzzel (a marhasó kilója 10 fillér)  preckeljük 
meg s ha ertékesebb tejelő marhauak akarjuk 
adni, hintsünk rá korpát, vagy rostaljból csi-
nált darat s ha vau, apróra vágott répát vagv 
pityókát, melyuek lelaprózására szintén egy 

pár koronával beszerezhető gép von. Ezen ré-
tegre megint szecskát k«>ll tennünk inegpree-
kelve a igy megtöltve a ládát, tapossuk meg 
különösen s szegleteket s tegytlnk rá valami 
súlyt, hogy nyomja meg jól. Ilyen állapotban 
kell hagynunk aszerint, hogy milyen meleg 
helyen tartjuk, 2-»—-18 óráig. Ezalatt a keve-
rék kellemes savanykás szagot, sós izt kap, 
megpuhul s a marháknak igen jó takarmányt 
szolgáltat. Önként értetődik, hogy elegyíthe-
tünk a szalmaszecska közé bárminő szálas ta-
karmányt — szintén felszecskózva. 

Kevesebb igényű marháinknak készithetjük 
ezt tisztán kUlöufele  szalmából ia, egyszerűen 
sós vízzel megpreckelve. Azért kell több lá-
dát csinálni, mert használat után a ládának 
legalább huszonnégy órát szellőznie kell, ne-
hogy beuue a takarmány inegdohosodjék. 

Akinek jó padlásos csilre van, az ezen 
fUllesztest  egyszerűen a csUr egyik szegleté-
ben lada nélkül is megcsinálhatja. A lovaknál, 
miután a ló a keményebb takarmányt inkább 
szereti és az neki egészségesebb is, a szecs-
kát közvetleuül az etetés előtt kell — akkor 
is csak gyeugén - vízzel megprecskelni s az-
után az abrakot helevegyiteui és ugy etetni 
meg. Fuvarosok a szecskát magukkal vihetik, 
ugy a mint azt a szászok is teszik s azt ab-
rakos turisuyábau az előbbi rnódou elkészítve 
bárhol etethetik. 

Miután egyik takarmányozásról a másikra 
— ugy, hogy az állat kárát ne vallja — csak 
fokozatosau  lehet átmenni, természetes, hogy 
az addig tisztán szálas takarmánynyal tartott 
állatot átmenet nélklil nem lehet azonnal a 
fUllesztett  szecskára fogni.  Az átmenet ugy 
érhető el, ha kezdetben a szecska után min-
dig adunk egy marék szénát s csak azután 
itatunk. Pár nap alatt a széna adogntás foko-
zatosan elhagyható. 

A korpa s szóval az erotakarinányok be-
szerzését eszközöljék a kisgazdák közös be-
szerzés utján; erre valók a gazdakörök és 
szövetkezetek. A közös beszerzéssel vasúti 
kocsirakoinányonkcnt lehet szállítani, nagy cé-
gektál rendelni, hol jelenleg a korpa mázsája 
§—10 körömiért megkapható s igy nemcsak a 
tömeg megreudelés folytán  keiül az áru ol-
csóbba. de a vaggon szerinti szállítás folytan 
is jeleulékeuy megtakarítás érliclö el. 

Míudezeket gazdáinknak komolyan fontolóra 
kelleue venni, inert a milyen egyszerű.az el-
járás módja, ép oly eredményes is. Állatte-
nyésztésünk fejlesztése,  az értékes tenyész-
anyag megtartása érdekében pedig elodázha-
tatlan közszükségletet képez. 

Tanítók gyűlése. 
A csíki általános róni. fcalh.  tauitóegyesii-

let 37-ik évi közgyűlését e hó 2'2-eu a var-
megye házauál tartotta ineg, melyet megelő-
zőleg a helybeli plebáuia-templomban Veui 
saacteval egybekötött szent misét hallgattak. 
Jelen volt dr. Balló István kir. tanfelügyelő, 
Kejer Sáudor alispáu és többen mint vendé-
gek ; továbbá a tauitó-egyesület tagjai közül 
mintegy hatvannyolc. Az ülés érdekesebb ré-
szeit a következőkben emeljük ki. 

Zsögön Zoltán elnök igen tartalmas be-
széddel nyitotta meg a közgyűlést, melyben a 

olyan jó igy . . . messze, távol... már maga 
is elkepzelbeti... én előttem is egyre itt mo-
Bolyog a maga barna szeme . . . azt hiszem 
jobb leez, ha nem ismerjük személyesen köz-
veUenül egymást... hisz ez úgyse lehetne 
olyan szép, iniul uz áhnaiuk világa i . . 

Igy irt a Hu és — elutazott a leányhoz. 
IV. 

A kis nyaralóhely aludt. Senki sem sütké-
rezett a nap arauy-esójeben. l'edig ez uz egész-
ség, a világosság, az elet. 

A tiu dobogo szívvel állott meg egy cu-
korból készült kicsi villa előtt. 

— Hát itt lakik Ó l . . . 
Ks olyan jól esett ueki, hogy a parányi 

házikó ugy beleillett az álmaiba . . . 
Neháuyszor fel  és alá sétált előtte, vizs-

gálta, kutatta a mesevárát és jó szeme, hogy 
leifedezte  a zöld zsalugátere i a rést, a résben 
a mesés pongyolában bevereaző leuuyt, aki 
ruhazaUau karjain fektette  kócoa fejet  a me-
legen ragyogó szemmel nézett az ábrándokkal 
nepes semmibe ée amikor ó is észrevette a 
sétáló flatai  embert — az idegent, — kacéran 
kezdte csinosítani magát. 

Kgy kis flirt,  amit egy nyaraló kis leány 
soha sem mulaszt el. 

•J milyen merészen indul 1 . . . A flatai 
ember megáU az ablak alatt és beköszön. 

— Jó napot, szép kisasszony I 
A leány meglepődött a köszöntésen és rá-

felelt. 
— Jó napot I 
— Nagyon kérem, én itt idegen vagyok, 

az egész «.rnyékfüred  alszik... ne tessék ha-
ragudni, hogy szólni merészeltem . . . 

A leány mosolygott és jeléül, hogy nem 
haragszik, egy fUrge  rontással felhúzta  az ab-
laka, ellenzójet. 

Á Halaiember elismerő hódolattal nézett 
végig a leányon. A szeme mobon Ieste a pon-
gyolája titkait, mert a mi nyilvános volt, az 
is nagyon szép volt. 

— Szerencsés ember vagyok, hogy én mind-
járt Árnyékfüred  tündérével találkoztam! — 
mondta neki — amire a leány könnyen 4 
mit, mţjd tyedten kapott a rúnájához. 

— Istenem I . . . hogy elbámészkodom . . . 
de ne csodálkozzék, hogy olyan lusta es lia-
uyag vagyok . . . Nem vagyunk liatal embe-
rekliez szokva . . . 

— Hat itt nincsenek V. . . 
A leány felbigygycsz  tette csereszuye-ajkát. 
— Yauaak, vanuak . . . de azok . . . 
Elhallgatta a velemeuyet, amely ugy sem 

lett voluu bizelgó rajuk es nezte uz 0 isme-
retlen lovagjai. 

Nem von szép ember, de a szemében kü-
lönös ósziuteseg es — 0 mar első pillunatra 
igy találta I — iránta való csodás ragaszkodás 
lakott. KokouBzenveS volt balurozotiau, azért 
nem is bauta, hogy ott all uz ablaka alatt, 
BÓt azt is szerette volaa meg, lia laţjuk a leá-
nyok, legalabb fúrná  az oiuatukat a kíváncsi-
ság, hogy kicsoda. 

És amikor ez az eszébe jutott, nevetni 
kezdett. 

Meg ia mondta a Halulembernek, mit ne-
vet és hozzá lelte: 

— Az a legerdekeaebb a dologban, liogy 
éa meg se tudnám mondani, ki volt, mert hisz 
- eu se tudom I , . . 

Az ifjú  mosolygott. 
— Hát ilyen kíváncsi kis lány a JucókuVI 
A leány csodálkozva uezeu ru, liuuuun 

tudja a nevét, unţjd egyszerre vuugos lett 
előtte miudeu. 

— l'ali! — kiáltott öruiumel és fele  uyuj-
totta iniud a két kezet. 

— Hál maga az l'ali ? . . . csakugyan ma-
ga ? . . . kerdezte örömmel a leány, amikor u 
rtuval egy éra múlva kezel szuriiuu a Betű-
helyen. . 

— Én vagyok, kis Jueó, éu I . , . 
— Miről ismert ram Y 
— Tudtam, hol lakik . . . 
— Az igaz . . . éa csacsi, hogy ezt aem 

gondoltam . . . 
— És maga V 
— NM tudom. Valami „rzés . . . ösztön.., 
— Ne mondja, Jucokai 
Sétálni mentek, a sok I Í D y rój , iriKvkedve 

nezte a Juco ismeretlen gallérját. Hát még 
amikor bemutatta nekik, h o g y B é k ^ , k a l t ö

B 

Ismerlek a verseit, ezeket uz édesen csen-
gő, lueluzo dalokat, aiuelybeu uiegnauian so-
vurog valaki utan es a leányok biztosak vol-
tak beuae, bogy ez u vala-i a Juco. 

Meses kél uapot töltöttek együtt. A leáuy 
szinte körülölelte Falit gyöngédségében, ua-
gyou igyekezett u kedveueu jarul, míg u tiu 
Halas voit miudeu mosolyáért, minden szuvueri. 

Beuue eltek az almaik uruuyos lelüojebeu 
es álmodták boldogau. goudtuiauul, liatuiou. 

Egy délután az erdei seiuuyou azi kerdezte 
lovugjulol Juco : 

— Moudja meg l'ali, du igazán . . . hiszen 
nekem luegniouduutju . . . hogy kepzelt es mmi 
talált V . . . 

A kérdés felirefás  volt, de a szemeljen uem 
rueyogott a pujkossug Ordóge, a liuugja is re-
uiegeii a várakozás un es Fan zuvuriuian lógta 
meg a kezet. 

— Erre aem tudok felelai  most, Jucóka I... 
itt vagyok mellette . . . a nuiaua alatt. . • uem 
ludok mit mondani I . . . 

A leánykán érezhető volt uz elkedveüene-
des, amire a liu írelara fordította  a dolgot. 

— Hut eu velem hogy vuu megelegedve, 
kis Juco ?! 

A leuuyka durcásan felvonta  a vállát. 
— Mar megírtam luagauak, uogy jelzőket 

ae nuszualjou . . . 
— Hat akkor hogyaa mondjam mugáuak, 

hogy uuuo edtss uruuyua gyerek uiaga '/ . . 
— Ne is uiouUju.... az Igazai ukurom 

tudni I . . . 
Ezer Ulat kóválygott a levegőbea, ezer paj-

kos 01 dög u leauy szeinebeu . . . az eruo ub-
darai" huuuuszt muzsikul lak u nyarauk, u sze-
relemnek es a lombok is szeielwesou simullak 
egymás melle. 

A Bekes Fal agyára a mámor selyemszár-
nyú kódé ült, uz erieliuei varuzsiut luglu meg, 
u szeaieu pedig csillogó nalyogoi szuil az IU-
gerkedo szereleiu. 

— Az igazat altalja tudni, éues . . . Nos 
hallja: az almom meg eeui közelítette a vaiu-
aagot... Juco, kicsi Jucuku I . . . 

Hirtelen uiegjou a leaay k c d v e ^ ^ 
meg fokozodott,  amikor a tiu a karjaiba zarta 

ós nem rég ducosnn duzzugó pici ajkait úszó 
csókkal bekilelte meg. 

Yalumi bobo vadgalamb látta ezt egy fáról 
es ugy megtetszett ueki, hogy nem győzte 
pórjával utonozui . , . 

VI. 
. . . Álmok, boloudos álmok I . . . 
Neuuuy uupig meg luriult u káprázat, de 

Uekes l'ui egy rugyogo nyári napou luzai kez-
deti. 

A Jucó uem ueki, nem hozzá való . . . 
A leveleibeu egeszeu mas leányt ismeri. Az 

u tűzhely uldasos tücske lenne, aki otl ke-
resne a lelke vilugal a parjauul, míg ez sze-
reu az Üres szép szol.. . uagyoa u uóduluio-
kul. . . lelőtte a ruhut. . . es uizouyos, bogy 
uem letszeuek a haza lajau az o egysxei u Igény-
telensége, aki a parjuuuu luqu mindenül.... 

Kellette magot, teltette a leányt is, azért 
leült es becauietes, bútor igazsággal uiegini 
csak levelet irt. 

— Jueo, kis Jucó, olyan hideg vau itt be-
lül, hogy eijolleai uiagatol.. . ugy vágyom 
uluuu es uiegis küzdök ellene . . . Mert maga 
Juuoka egeszeu mas, mint a uiluo a lelkem-
ben el, a miao almaimban volt es en tarluk. 
tőle, Hogy aem leszek mellű Hozza. , . 

Kar, uogy odamentem, kur, nogy megis-
mertein . , , meri vuiusziuu, bogy uciu luuuiu 
ellelujteui seiu mugul, seiu uiamiuiol.. . 

tgyuuakkor Jou mor a Jucuka izeneu- is 
az apró szurkaiuu belükkel, uaueiyueu o w 
megirju, uogy csaiodou u lovagjuuiiu. 

— uiyau mmt a versel: iugy, pulia, si-
uiu . . . nekeiu vrelyes vezeUi kell, uwi uueum -
mai bírjon . . . Vernussug, eiu . . . uki vezes-
seu es ukluek eu boldog feieiemiuel  eugudui-
meskedjem . , . 

. . . Igaza volt.., neiu kellett volua jüu-
uie, meri ükkor meg most is szövődnek uz u. 
uuliujus uluiu, uiueiy most elszállt szemeinkről, 

tiufces  Fon megkönnyebbülve telte be a kis 
levelet. 

— Így vau ez jól 1 _ mondotta és bizto-
sau nem tehetett rulu h o g > . „agelégedésébeu 
egy konuyu szaladt ki az ő jóságos érzékeuy szemeiből. H o n t í H e n r i k 
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tanítók aeiuzeterísitö. szociális tevékenységére 
vetvén néhány szempillantást, nz eredményes 
működésre igen talpraesett javaslatokat tett. 
Végül megemlékezel! Kalicz János föesperes 
és Ferencz Jáno-: tanító elhunytáról. 

Ezek után Búzás János felolvasta  a niult 
gyűlés jegyzökönyvét a utána a püspök ur A 
nagy-méltóságának uzon gyűlésre vonatkozó In-
iratát. Következett szintén Búzás János jegy-
zői jelentése, melyből megtudtuk, hogy » ta-
nító-egyesületnek van 116 tagja; szociális te-
vékenységük is működésűk eredményes volt. 
A legutóbbi közgyűlés óta az egyesület tagjai 
létesítettek négy gazdakört, négy fogyasztási 
szövetkezetet és ugyanannyi hitelszövetkezetet. 
Csatószegen Toilor István gazdakört, Kozmá-
son Balló Károly és Kemény Gyula fogyasz-
tási és hitelszövetkezetet, Kukosou Fekete Imre 
és Fodor Miklós gazdakört és hitelszövetkeze-
tet, Kászonaltizen Mészáros József  hitelszövet-
kezetet, Várdolfalvar.  Péter Sáudor gazdakört, 
Xántus Elek fogyasztási  szövetkezetet. Tusná-
don Tamás Imre gazdakört, Gyimesközéplo-
kou, Kejer Dénes fogyasztási  szövetkezetet; 
Csikszentdomokoson Lukács Vilmos hitelszö-
vetkezetet létesítettek. Ifjúsági  egyesület is 
van Szép.izen, Menaságou és Szentgyürgyön. 
Ezea iljusági egyesületeket mint a községek 
jövő emelkedésenék alapját a kartárjak kü-
lönös ügyeimébe ajánljuk. A jegyzői jelentés 
köztetszéssel találkozott és azért az ülés kü-
lön is köszöuetét fejezte  ki 

Ezután szavalta Bocskor Ilonka Váraily 
Antalnak .Ezüst fátyol*  cimü költeményét va-
lódi, belső érzéssel. 

Majd Péter Sándor terjesztette elő pénz-
tári jelentését, melynek kapcsán javasolta, hogy 
uz egy korona tagsági dijak két koronára 
emeltessenek fel.  Ebbe azonban a közgyűlés 
bele uem ment. 

Hosszabb vitára nyújtott alkalmat a napi-
dijak ügyében eljáró bizottság jelentése, me-
lyet szintén Péter Sándor terjesztett elé. Eb-
ben az volt a végső megállapodás, hogy a 
coucrét sérelmes eseteket jelentsék be az el-
nökségnek, aki a közvetítő lépéseket szívesen 
megteszi. 

Ezután választottak egy választmányi ta 
got György Lázár csomorláni tanító szemé-
lyében. 

A kimaradások igazolása után nagy Ügyei-
met keltett Péter Sándornak a kóbszáinitáit 
bemutató készüléke, melyet és az azzal való 
praktikus eljárást használatba vétetni ajánlotta. 

Az elnök végül köszöuetét fejezveu  ki Fe-
jér Sándor alispánnak a közgyűlési terem át-
engedéséért, továbbá Szigethy Gy ulu plébános 
és dr. Balló István kir. tanfelügy  előnek buzgó 
működésükért, a gy űlést bezárta. 

A gyűlés után mintegy 50—00 tag n Vi-
gadóban ebédre gyülekezett, ahol a pedagogia 
vidámabb oldalát elmés pohárköszöntökben jó 
kedvvel folytatták  az esti órákig. 

Pohárköszöntőket mondtak Zsögön Zoltán 
az egyesület elnöke az egyházi és világi elöl-
járók, Bálint Lajos föesperes-plebános  és dr. 
Balló István kir. tanfelügyelőre;  Búzás Jauos 
a jelenlévő polgármesterre és Bálint Lajos az 
elaökre. 

Ha megemlítjük, bog}' a közgyűlés üdvözlő 
táviratot küldött a püspöknek, valamint hogy 
a görög katholikus papok és tanítók meghí-
vását jövőre nézve mellőzni határozta, a gyű-
lés lefolyásának  ezzel teljesen hü képét adtuk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Esküvő. Száva Antal járásbiró folyó 

bó 15-én vezette oltárhoz Fejér János földbir-
birtokos kedves és szép leáayát Ilonkát Szép-
vizen. 

— Beiktatna. Szeptember 13-án iktatták 
be Márkos Endre taplocai plébánost nagy ünne-
pélyességgel. Tiszteletére rendezett bauketten 
szép társaság vett részt, pohárköszöntőkben 
sem volt hiány, éltették az uj plébánost a leg-
jobb hangulatban. 

— A trónörökös Romániaban. Ferenc 
Ferdinánd főherceg  trónörökös október ü-éu 
Sinaiába tervezett látogatása most már egészen 
bizonyos. A román városban nagyban készül-
nek a trónörökös fogadására. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Szopos 
Antal csíkszeredai lakost a csornai adóhiva-
talhoz ideiglenes miuőségü díjas gyakornokká, 
nevezte ki. 

Hámaaaág. Biedermann Győző a Gyergyó-
alfalvi  Faipar Részvénytársaság igazgatója, 
folyó  hó 22-én vezette oltárhoz Keller Arnold 
éa neje leányát, Arankát 

Mihály József  Gyergyógzentiniktós r. t vá-
ros rendőrkapitánya folyó  lió -27-én vezeti ol-
tárhoz Lázár Péter és neje leányát, Mariskát. 

Besaámolók. Zakariás Jáuos, a kovásznai 
kerület orizággyüléei képviselője, szeptember 
13-an délelótlkerületeszékhelyén, Kovásznán, 
beszámolót moudott. Beszédében foglalkozott 
a parlamenti pártok együtiműködésének felté-
teleivel és hangsúlyozta, bogy a koalíció egy ütt-
maradásárúl vagy épen fúzióról  csak ükkor 
leltet szó, ha valaoieunyt párt ráhelyezkedik 
arra az alapra, hogy az önálló nemzeti bunk 
1911-ben tény leg felállíttassák.  A beszámolót 
nagy lelkesedéssel fogadták  és Zakariás Já-
uoanak egy hangúlag bizalmat szavaztak. A gyű-
lésen bulározatilag kimondották, bogy követe-
lik, bogy a kemény vegye lel programújába 

az önálló m inzeli banknak 1911 ben való n:eg 
vnló.-itasát. 

Honvéd lovasár. Folyó hó 22 én 
délelőtt tartottak meg a helybeli honvédlak-
tanya udvarán a szokásos őszi lóvásárt. Az 
előállított lovak (mintegy negyveni kedvező 
fényt  vetnek lótenyésztésünk fpjlódésére  s 
épen az idén elmondhatjuk, hogy a lósorozás 
eredményével meg lehetünk elégedve Az elő-
állított lovak közül ugyanis alkalmasnak ta-
láltak és megvásároltak kilencet, melyek kö-
zött volt a Mikó Bálinté, Lázár Miklósé, 
Sándor Gergelyé, Csedó Istváné és Hajnód 
lgnácuak kettő. A sorozó bizottság — ugy lát-
szik — felhagyott  régebbi bevett szokásával, 
hogy vármegyénk legelső lótenyésztőinek leg-
jobb lovait ezuián is visszautasítsa. Bizonyára 
lótenyésztésünkre is kedvczólrg hat, mert igy 
tenyésztőink megkapják értékesebb lovaiknak 
a piacot. Az egységár átlng 800 korona volt, 
mi nem mondható tulmugasnuk. 

— Tanítók leányotthona. Szeptember 
első felében  kezdte meg működését nz erilély-
részi tauitóság Kolozsvárt egy nagyjeleutóségü 
éB a/ országban egyetlen kultur intézményével. 
A „Tanítók Leányotthona* azon célból alakult, 
hogy a szövetség kötelékébe tartozó tanítóknak, 
a kolozsvári tanintézetekben tanuló leányai szá 
mára otthout teremtsen, melyben a növendé-
kek a teljes ellátás mellett, gonJos nevelést 
is nyerjenek. Pallos Albert kolozsvári poleári 
leányiskola igazgatója, az Iirdélyrészí Tunitó-
Kgyesűletek Szövetségének elnöke pendítette 
meg az eszmét, n „Tanítók Leányotthonának' 
megalapítását. 1903. augusztus 8 án 253 ko-
rona 58 fillérrel  megvetette ezen kultúrintéz-
mény alapját. Mult év őszén a közoktatásügyi 
miniszter a Leányotthon céljaira az országos 
költségvetésbe állandó segélyként két ezer 
koronát vett fel.  Ezen összeget az eddig be-
gyült összeghez csatolva, lehetővé le't a Leány-
otthon meguyitásu és a tanítók leányainak be-
fogadása. 

— Kathol ikus nagygyűlés. Szeptember 
13-án délután vette kezdetét lluilapesten a 
magyar katholikusok nyolcadik nagygyűlése, 
rendkívüli érdeklődés mellett. Az iparcsarnok 
alig volt képes a megjelent érdeklőtöket be-
fogadni.  A nagygyűlés akadálytalan lefolyásá-
ról nagyszámú rendőrség gondoskodott. A ren-
dőrség szükségesnek is bizonyult, mert a szo-
ciálistak erősen készülődtek a gyűlést követő 
körmeuetet tnegzavnrni és bizonnyal uagy ka-
varodást idéztek volna elő, ha a körmenet vé-
delem nélkül lett volna. Igy is a bátrabbak 
rögtönöztek egy kis ellentüntetést, de a rendőr-
ség gyorsan lefülelte  őket és a rendőrségre 
vitte. A nagygyűlést gróf  Zichy Jáuos elnök 
nyitotta meg s nyomban átadta n ezót gróf 
Majláth Józsefnek.  Majd kezdetét vette a pápa 
30 éves papi jubileumának megünneplése. — 
Dr Városi Gyula kalocsai érsek méltatta a 
pápai széket. — A tulajdouképeni katholikus 
nagygyűlés 14-én délelőtt kezdődött a város-
ligeti iparcsarnokban. 15-én délután 1 órakor 
a katholikus nagygyűlés tagjai ünnepi lakoniát 
rendeztek. A banketten a gyűlés összes egy-
házi és világi vezető tngjai resztvettek. 

— Az erdélyréas i tnrókereskedés . A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
jelentése szerint a mult évben a turókereske-
dés határozott fejlődésnek  indult. Két régi 
turógyár (a baróti és nagybacoui) mellett még 
két gyár létesült a mult évben, az egyik Ma-
rosvásárhelyt, a Magyar Gazdák Értékesítő 
Szövetkezetéé, a másik Székelyudvtirhelyl be-
téti társasági alapon. A marosvásárhelyi na-
gyobb mennyiségben a munkásturót gyártolta 
és szállította uradalmak és erdei iparvállalatok 
munkásai részére. A mult év egyebiráut nem 
voit a legkedvezőbb. A tartós szárazság csök-
kentette a tejhozamot. A gazdák is upasztotlák 
e miatt juhállományukat és ez ki fog  liutui a 
Jövő évre is. 

— Pintolypárbaj. Szeptember hó 10 án 
reggel, BudapeBt közelében, a cinkotai erdő-
ben súlyos feltételekkel  megállapított pisztoly-
párbajt vívtak if],  Jurkovits Otbmár joghall-
gató és Kerekes Árpád jogszigorló. A második 
golyóváltásnál Kerekes a jobb vállán sulyosau 
megsebesült. 

— Az asszony, m i n t községi b i ró . 
Egyik községben történt meg, hogy beállít egy 
kérelmező a község házához. Sürgős szükBége 
volt egy azonossági bizonyítványra. A bizonyít-
ványt azonban kiállítani nem lehetett, mert 
ugy a közBégi biró, mint a községi albiró tá-
vol, a mezőn gazdasági munkával volt elfog-
lalva. A bizonyítvány különben ki volt állítva, 
hivatalos pecséttel ellátva, cBupán a községi 
biró aláírása hiányzott. Törte a fejét  a jelen-
levő közBégi esküdt, mig végre megszólalt: 

— Tessék csak elmenni a biró ur házához, 
az asszony otthon leBz, nz majd aláírja. 

A kérelmező nem Bokát gondolkozott, meg-
fogadta  a nagy jóakarattal adott tanácsot. A 
biróné csakugyan otthon volt s az eléje tett 
bizonyítványt minden gondolkozás nélkül aláirta. 

— Gazdáink figyelmébe.  A m. kir. főld-
mivelésügyi miniszter legutóbb megjelent hi-
vatalos lapja, a Földmlvelési Értesítő részletes 
kimutatást közöl az eladásra szánt takarmányok-
ról. E kimutatást minden községi elöljáróság-
nak a hivatalos lappal együtt megküldik. Keud-
szerint azonban a lapot aenki sem olvassa és 
a papírkosárba kerül. Pedig legutóbbi száma 
minket közelről érdekel, mert varmegyénkben 

tudván w'ileg nagy takarniinyliiany van. A ki-
mutatásból olvassuk, bogy a Gyergyőhox iuen 
k .zel fekvő  l'íirajll köZfégbeu  beszerezhető 
elsó minőségű széna niétermázsánkéiit 4 ;"> ko 
rónáért. Úgyszintén az Alcsik és Kászon vidé-
kéhez közel fekvó  Hétfalu  községben nagy-
mennyiségű széna áll a vevő közönség ren-
delkezésére ugyanilyen alacsony áron. .16 ta-
va: zi és őszi szalmát lehet kapni métermá-
zsánként 1 korona -10 fillérért  ugyanott. Epén 
ezért felhívjuk  gazdaink figyelmét  takarmány-
szükségleteiknek ez utun való beszerzésére. 

— Sötétség Mostunába nagy sötétség ural-
kodik a városban. Csak ritkán jutunk abba a 
kellemes helyzetbe, hogy utcáinkon egy-két 
lámpavilágot hullaiunk. Vannak azonban váro-
sunknak olyan részei is, hol örökös sötétség 
uralkodik dacára, hogy a város forgalmába 
beleesnek. Ilyenek az Krzsébet-ut és a vasúti 
állomáshoz vezető újonnan épült összekötő ut. 
Ezen a két uteán egyáltalában nincsen lámpa, 
holott ugy gyalogszerrel, mint kocsival élénk 
a közlekedés. Azt hisszük, hogy a város nem 
hoz nagy áldozatot, ha egy néhány lámpa fél-
kilósával megszünteti ezt az ázsiai vaksötét-
seget. Csak aztán gyújtsák is meg azokat, 
mert bizony a többiek is ritkán égnek. Ezt pe-
dig nz adózó közönség méltán elvárhatja. 

Gazdasági kiállítás. A Temesvármegyei 
Gazdasági Egyesület folyó  évi október hó 10, 
11. és 12-én Temesváron a polgári lövölde 
kertben rendezendő országos jellegű liaromti, 
házinyúl, galamb, bor és gyümölcs kiállításáról 
szóló tervezeteket a napokban küldte szét az 
ország baromfitenyésztői,  bor és gyümölcs-
termelőinek. Amint a tervezetből kivehető ezen 
kiállítás térdijai az idei kiállítások között a 
legolcsóbbak és e mellett tömeges állami be-
vásárlásokról gondoskodás történt, mivel a m. 
kir. főldmivelésügyi  kormányon kívül az aradi 
jószágigazgatóság, az állattenyésztési feliigyeló-
S"g és az egy esület is nagyobb bevásárlásokat 
fognak  eszközölni. 

— Kolera. Néhány nap óta a fővárosi  la-
pok sűrűn emlegetik ezt a veszedelmes jár-
ványt, mely jelenleg Oroszo!szagban szedi ál-
doz itait. Általában Kurópa egy országában sem 
terjedne ez a betegség ily rohamosan, mint 
épen itt. Oroszország lakóinak nagy szániát a 
szegényebb népo-ztály képezi, akik a tisztaság 
fogalmával  sem bírnak. A Vörös Kereszt-Egye 
sülét minden erejét megfeszíti.  hogy a járvány 
terjedését meggátolja, de hiába, az óvintézke-
déseket nem veszik számba és r. betegeket 
nem különítik el. Már hely sincs a kórházak-
ban. Most az iskolákat zárták l>e hoszabli időre 
s ezalatt az épületet a betegek befogadására 
használják. Budapest főváros  és a tölibi na-
gyobb európai városok megtették mái»'a szük-
széges intézkedéseket a kolera behurcolásának 
megakadályozására. Intézkedés történt arra 
nézve is, hogy minden Oroszországból érkező 
utast ö—li napig megfigyeljenek,  ennyi körül-
belül a kolera luppangási időszaka. Jelenleg 
még messze van tőlünk a vész és remélhető-
leg az időnek, ily hamar hűvösre változása, 
ellenszegül a bajnak. 

— A haditengerészet zászlója. A kö-
zös hadügyminisztériumban már döntöttek a 
haditengerészet zászlója ügyében Az uj ren-
det már a király is jóváhagyta s valószínűleg 
még a delegációk összeülése elótt vagy azzal 
i'gyidöben kibocsátják az erre voualkozó ren-
deletet. A sokáig húzódó kérdést ugy oldják 
meg, hogy az eddigi kereskedelmi lobogót 
megteszik hadilobogónak s uj kereskedelmi 
lobogót rendszeresítenek. A hadihajó lobogója 
közös lesz. Fele piros-fehér-piros  nz osztrák 
címerrel, fele  piros-fehér-zöld  a magyar címer-
rel és az apostoli koronával. A kereskedelmi 
hajó uj zászlót kap. A külföldön  használni 
fogja  az eddigi közös, piros-fehér-piros  és 
piros-fehér-ziíld  zászlót címer nélkül, a mo-
narkia két államának határain belül pedig az 
osztrák hajók a fekete-sárga  zászlót, a magyar 
hajók pedig a piros-fehér-zöld  zászlót hasz-
nálhatják. 

— Borviz-kartell. Tudvalevő dolog, hogy 
a borvíz források  tulajdonosai a borvíz áruk 
lti—24 fillérig  való felemelése  céljából kartelt 
kötöttek. A kartellnek azonbun előreláthatólag 
nem lesz meg a kívánt eredménye, mert már 
a megvalósítás elótt jeleutkezett Csikmadaras 
községe, hogy a közbirtokosság tulajdonát ké-
pező és nz eddig ismert borvizekkel a ver-
senyt mindenekben kiálló borvizét bárkiuek 
ingyenes használatra bocsátja. Mi mindenesetre 
szívesen vesszük ezt, csupán abban kételke-
dünk, hogy Csikmadarus község közbirtokos-
ságának borvize versenyez u kászoujakab-
falvi,  répáti, fehérkói  és borszéki világhírű 
borvizekkel. Ha tud versenyezni, akkor egy 
természeti kiucscsel gazdagabb a vármegye. 

— Zsákfoltozás  oementtel. Egy szinte 
hihetetlennek hangzó, de teljesen komoly ta-' 
lálmányról ad hírt egy angol lap. Egy ame-
rikai cemenlgyáros külöulegesen elkészített 
cementet hoz forgalomba,  melyet zsákfolto-
zásra lehet felhasználni.  Ézentul felesleges  a 
lyukas zsákra foltot  varrni, mert a fáradságos 
és költséges varrást feleslegessé  teszi a zsák-
cement. Ezzel reáragasztjuk a zsákra a foltot 
és az sokkalta jobban tart, mint n varrott folt. 
A kereskedő kipróbálta a cementet ésaztirja, 
hogy az eredmény meglepő. A költség a var-
rás költségének negyedrésze. A cementet fel-
oldva hozzák majd forgalomba  egy és öt gallo-
nos tartályokban. 

Pályázat kisipari mintamühelyek 
elnyereséro. A kereskedelemügyi miniszter 
pályázati hirdetmenye: A Székelföhl  kisiparának 
fejlesztése  céljából elhatároztam, hogy ujabb tíz 
kisipari mintamühelyt letesitek szakmájukban 
kiváló előmenetelt tanúsító és egyénileg telje-
sen megbízható olyan ifjú  székely iparos se-
gédek részére, kik a Székelyföldön  végleg le-
telepedni és iparukat önállóan üzui szándé-
koznak. A tiz mintamühely elosztásánál figye-
lemmel voltam azon szempontokra, hogy azok 
a már méglevó helyi ipar érdekeit ne sértsék, 
hanem hiányzó, vagy még nem eléggé fejlett 
iparágak meghonosításával közszükségletet is 
elégítsenek ki. A tiz mintamühely közül ipar-
nemenként kap: Marosvásárhely: egy vízve-
zetéki és szerelő műhelyt, egy késes műhelyt: 
Szászrégen: egy hentes műhelyt; Székelyud-
varhely: egy kárpitos műhelyt és egy fenyőfa 
kádár műhelyt; Székelykeresztur: egy paraszt 
szűcs műhelyt: Sepsiszentgyörgy: egy kályhás 
műhelyt és egy kocsikárpitos mühalyt; Gyergyő-
Szenttniklós: egy fenyő  kádár .müheiyt; Csík-
szereda: egy hentes műhelyt. Állami adomány-
képpen kapják a fent  elősorolt műhelyek a 
mintaszerű szerszám és gépfelszerelést  és az 
ipar megkezdéséhez első szükségletül némi 
anyagkészletet. E mintamühelyek odaítélésére 
pályázatot hirdetek a következő feltételek  mel-
lett: 1. Pályázhatnak székelyföldi  illetőségű 
iparos ifjak,  kik felszabadulásuk  óta legalább 
öt éven át segédmunkásként álloodóan dolgoz-
tak, nagykorúságukat elérték, katonni kötele-
zettségüknek eleget tettek, vagy az alól men-
tesítve vannak. 2. A pályázati kéréshez csa-
tolandó: a> munkaköuyv, li) a katonai szolgá-
lati könyv, vagy a mentesítést ignzoló okmány, 
o a szakképzettséget igazoló bizonyítványok 
mesterektől és kiállítási okmányok, d) erkölcsi 
bizonyítvány, és e) orvosi bizonyítvány. 3. A 
kérvényben a folyamodó  részéről leírása kí-
vántatik annak, hogy: a) hol és kinél szaba-
dult fel;  b) ismereteiuek bővítésére milyen ta-
nulmányutakat tett és c) a mintamühely el-
nyerése esetén, milyen munkákat szándékozik 
különösen előállítani. 4. A mintamühely fel-
szerelése üt éveu át az állam tulajdonát ké-
pezi s csak azután, ha az illető iparoB a fel-
teteleknek mindenbe megfelelt,  megy végle-
gesen tulajdonába. Ez idő alatt a mintamühely 
odaítélésekor meghatározandó egy vagy több 
inast köteles tartani és szakmájában kiképezni. 
0. A pályázati kérvények a kereskedelemügyi 
III. kir. miniszterhez cimzendők és a maros-
vásárhelyi állami székelyföldi  iparmuzeum igaz-
gatóságához folyó  évi december hó 3l-ig kül-
dendők. Budapest, 1908. évi julius hó 21-én. 
Kossuth, kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 

— Kenyér- és zabssállitás. A m. kir. 
kolozsvári VI. honvéd kerület hadbiztoBBiiga 
által folyó  évi 4220—1908 szám alatt kiadott 
hirdetményből, az alább megnevezett állomá-
sokon elhelyezett m. kir. honvéd csnpatok 
részére 1909. év január hó 1-tól 1909. évi 
december hó 31-ig terjedő időre szükséges 
kenyér- és zahszállitásának nyilvános verseny-
tárgyalás való biztosítása iránt A versenytár-
gyalás megtartutik és pedig: Kolozsvár, N'agy-
Knyed és Deés állomásokra nézve Kolozsvárt 
folyó  évi október hó 15-én d. e. 9 órakor a 
kerületi hadbiztosságnál. — Marosvásárhely 
és a sátortábor, Besztercze és Szamosujvár 
állomásokra nézve Marosvásárhelyen folyó  évi 
október hó 8-án d. e. 9 órakor, a 22. honvéd 
gyalogezred kezelő bizottságánál. — Nagysze-
ben, Déva és Erzsébetváros állomásokra nézve 
Nagyszebenben lolyó évi október hó 6-án dél-
előtt 9 órakor, a 23. honvéd gyalogezred ke-
zelő bizottságánál. — Brussó, bogaras, Kézdi-
vásárhely és Csíkszereda állomásokra nézve 
pedig Brassóban folyó  évi október hó 13-án 
delelótt 9 órakor, a 24 honvéd gyalogezred 
kezelő bizottságánál. — A nyilvános ajánlati 
tárgyalásokon csakis Írásbeli ajánlatok fogad-
tatnak el. az ajánlattal a bánatpénz — amely 
a kereseti összeg öt százalékából áll, — kü-
lön lepecsételt boríték alatt a kitűzött nap ói 
óráig a tárgyaló bizottsághoz benyújtandó. Az 
ajanlati tárgyalásra nézve a szállítási feltéte-
lek füzetében  foglaltak  irányadok. A szállítási 
feltételek  lüzetei a honvédkerület hadbiztos-
ságánál, a honvéd ezredek kezelő bizottságá-
nál, valamint a honvéd állomás parancsnok-
ságoknál, helyben a zászlóalj kezelő tiszti iro-
dában a hivatalos órák alatt bár ki által be-
tekinthetők. E fellétel  füzetnyomtatvány  pél-
dánya, a honvéd kerületi hadbiztosa ágtól tel-
jesen ingyen, ármegtérités nélkül kérelmezhető. 

— Nyilvános nyugtázás. A felcsiki  egye-
temi estélyen a következő felülfizetések  történ-
tek : Mihály Gergely 20 kor., Dr. Székely Manó, 
Sófalvi  József,  Hankó Antal, Antal Áron, Ba-
lázs János, Péter József  védnökök 10—10 ko-
i'ona, Orbán József  5 kor., Veres Árpád, Biró 
Imre, Ferencz János 2—2 kor., Izsák Antal, 
V'orzsák Antal, Bartha István, N. X., Szőcs 
Ágoston, Pálcsi János, Paláncs Sándorné, Baka 
László 1 -1 kor., Antal János 40 fillér.  Az es-
tély tiszta jövedelme 50 korona volt, mely a 
megyei árvaalap javára fordíttatott 

- Hegjött mar a legzamatosabb édes 
must, mely kapható özv. Karda Lajosné elő-
nyösen ismert borkimérésében Csíkszeredában. 

— A vidéki birlapirás köréből. „Er-
délyi Újság" cím alatt egy uj napilap indult 
meg Kolozsvárott, Herceg Jenő régi hirlapiró 
szerkesztésében és kiadásában. 



Szeptember 23. c s í k i l a p o k 39 szim. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A . H r a m * Magyar Általános Váltói/let Hési-
vénytáruaág, M a p e t t , kait jelentése a töztii-

fcr lakarol  • • peniplacjrél. 
BuJu|'i'»t, 1908. szeptember 17. 

A lefolyt  héten a tőzsde izányzata. a kö-
zönség részéről mutatkozó némi érdeklődés 
folytán,  mely körlilméuyre mult jelentésünkben 
is utaltunk, szilárd volt; ami az utóbbi napok-
lian :iz árfolyamok  emelkedésében jutott kife-
jezésre. Igy különösen érdeklődés mutatkozott 
a helybeli nagy bankok, első sorban a Magyar 
Általános Hitelbank részvényei iránt. 

Feltűnő azon már rég óta nem tapasztalt 
jelenség is, hogy a helyi piac némely értéke 
iránt igen élénk kereslet mutatkozott. Főképen 
vas- és gépgyári részvényeknél észleltünk vé-
telkedvet. ennek folytán  a Ganz-gyár, Fegyver 
és gépgyár, Danubius hajógyár részvények ar-
folyanm  tetemesen emelkedett utóbbi napok-
ban. Továbbá, igen nagy érdeklődés mutatko-
zik beoesini cementgyár részvények iránt, azon 
hirre, hogy a folyó  évre tizeteniló osztalék jó-
val meg fogja  hahidni a mult évit. 

Négy százalékos magyar korouajárailékot 
kisebb-nagyobb tételekben változatlan árfolya-
mok mellett vásároltak. 

A péuzpiac helyzete uz utóbbi napokban 
nem változott 

Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyamvál-
tozásul a következők voltak: 

szc|»t. 10. s/.i'|i:. 17. 
4 százalékos mii^var koronajáradék . 93.— 93.— 
Magyar hitel részvénv 750.— 747.50 
tlsztrák tillel részvény. . . . 645.50 644.75 
Iliin/, és Társít vasöntöde részvény . 2887.— 2 25 — 
I 'aiiuliins hajógyár részvény 231.— 2 8 — 
l-Ygyver és gr|igyár részvény 294,— 309.— 
l!i-u<-sini eetnentgyár részvény 550.— 575.— 

N Y I L T T E R 
(K rovatban köztöltékért nem teteliis n szerkesztő.) 

ÓVÁ s. 
Az utóiibi időben több oldalról az általá-

nosan ismert és kedvelt Blnes tar és Aida 
szivarkapapirok hamisítványait hozzák forga-
lomba. 

A t. szivnrkapapir eladó urakat tisztelettel 
figyelmeztetjük,  bogy a szivnrkapapir vételénél 
különösen arra ügyeljenek, hogy a csillagos 
papirnál egy nagy kék csillag felett  B>uestar 
felírás  van, míg az Aida papirnál minden 
egyes lap a kard viz jegygyei van ellátva. 

Kereskedők, kik hamisítványokat forgalom-
ba hoznak, a büntető jogi üldöztetés veszélyé-
nek vannak kitéve. 

A legolcsóbb bevásárlási forris 

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

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
ilekngramonként és mindennemű 
arcz- és kézápoló szerek. Gyógy- és 

virágszappanok 
Az inda-sósborszesz fílerakata. 
Petrol-bajszesx korpa és hajki-
hullás ellen Haj rák- regenerá tor 
az őszülő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, vulainint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol és Stomatin fogápoló  sie-
rek a legjobbak. A Trlfoleum  (haj 
petrol) hölgyeknek állandó ha|apo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kézfinomító. 
Vidéki meatmleléset lespnltisaíDaj esskösölleliiek. 

Első Ferlachi Fegyvergyár 
Wernie Péler cs. és kir. muri SHÜIÍO társaság k k. 

K e r í t i c l i, ( K /1 i i 11111 i i ) 
• 

Ajánlják világhirii, általánosan 
elismert jóhirii és elsőrangú gyárt-
mányaikat, mind Wernig négycsövű 
fegyverei  nagyszerű löképességgel, 
mindennemű vadász és céllövőfegy-
verek, háromcsövű fegyverek,  Ham-
merlin fegyverek,  golyós fegyverek, 
Mannlicher és Mannlicher Schönaui 
fegyverek  minden löbbnagyságban 
felszerelt  céllálcsövel, vagy a nélkül. 

Minden javítást elvállalunk és 
legolcsóbban számítunk. ă-io 
Árjegyzék ingyen, tyagyar levelezés. 

A csikszentmiklósi róiu. katli. Kgyháztnl. 

ii47 —1908. szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikszentmiklósi és szépvizi egy-

házak közf's  temető kerítése és a csik-
szentmiklósi templom körüli javításokra 
árlejtést hirdetek. 

Kikiáltási ár: 3696 korona 9 0 
fillér,  azaz hároniezerötszázkilenczven-
liat korona <J0 fillér,  melynek 10 szá-
zaléka az árlejtés megkezdése előtt 
bánatpénz fejében  leteendő. 

Az árlejtés folyó  évi szep tember 
hó 25-én délelőtt 9 órakor fog  a 
csikszentniLlósi plébánián megtartatni, 
hol a költségvetés és árlejtési feltéte-
lek is hivatalos órákban betekinthetók. 

Caikszentmiklós, 1908. szeptember 12. 
Hóm. katli. egyháztanács. 

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

FI 71 HÓ e g y n y o l c z hónapos 
L L M I / U jorogsir i magkan, egy 
másféléves  jorogsir i koca 12 szép 
malaccal és egy amer ikai pollag-
chinai faj  koca t i zenha t malaccal, 

Zerbes Györgynél, 
Csikszered&n, (régi törvényszékház). 

HOLLÁNDER MOR 
Nyelv- és Zeneiskolája Csík-
sze redában . a régi tör-
vényszéki épületben :: 

11011—11108. végrli, szám. 
Árverés i h i rde tmény . 

Alulirt bírósági végrehajty az 1881. évi 
MX. t.-e. 102. jj-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a brassói kir. járásbíróság 1908. 
évi S. p. I. 340/3. számú végzése következté-
ben I)r. Ti'llniann Uszkár brassói ügyvéd áltál 
képviselt Shangel Henrik javára Fejér Lajos 
ellen 171 kor. 7(j till. s jár. erejéig végrehaj 
tás utján lefoglalt  és 7SKD koronára becsült 
következő ingóságok u ni.: kocsi, lovak, sze-
kér stb. nyilvános árverésen eladatunk. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1908. évi V. 725. számú végzése foly-
tán végrehajtást szenvedő lakásán Hzépvizen 
leendő eszközlésére 1B08. szep tember ho 
30. napjának delelöt t 10 ó rá ja határidőül 
kii űzetik és ahhoz a venni szándékozók meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi ÍA. t.-c. 107. és 108 
ţi-a értelmében készpénzfizetés  mellett a leg-
többet Ígérőnek, szükség esetéu, becsáron alul 
is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi liX. t.-c. 1-20. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1908. évi szept. hó 9. 
Keresztes Gyula, 

kir. tiirósági végrehajtó. 

ITanító u r a k figyelmébe!| 
Vun szerencsém az igen tisz 
telt taniló urakat értesíteni uii-
miszeriiit uz iijonun elrendelt 

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

| S / Í V O l -tOl ) A . J Ó / Í S ) C K | 
r . u y v- iT'í-» | . a | i l r k t ' r i ' s U o t l 

I I a s z o n b é r i h i r d e t m é n y . 

A'ulirott a Lázár Dénes örököseinek 
tulajdonát képezett és álliilam megvá-
sárolt csiktaplucai kővetkező ingatlano-
kat, u. ni. szántó tag 10 hold, tanorok 
kaszáló és fél  hold, nogyréti jutalék 
4 és fél  hold, káposzta föld  ll(i négy-
szögöl, erdei kuszáló 7 és fél  hold 
folyó  gazdasági évtől kezdödöleg esel' 
leg löbb egymásuláu következő évekre 
liaszoubérbe adom. 

A szóbeli liaszoubéri árverés Csik-
Szeredábau dr. Erős Vilmos irodájában 
1908. évi szep teo ibe r hó 27-én 
délelőt t 9 ó rakor turtatik meg. 

Dapsy Fr igyes , 
in. kir. cnlüthiihcsos. 

Uj női haj- és fodrász-üzlet! 
Van szerencsém a helybeli 
és vidéki liölgy közönségnek 
tisztelettel tudomására hozni, 
miszerint helybeli fodrász 
űzlclcinctegy kűlüu bejáratú 

flÖI  FODRASZ-ŰZiiETTEIt 
kibővítettem, hol elvállalok 
mindennemű hnjimmkát. llt-
c/.ai és menyasszonyi frizu 
rák divut szerint. — Kívá-
natra házhoz járva is 

A ti. é. hölgy közönség pártfogását  kéri 
SZABÓ liAJOS, NÖ1 ÉS FÉRFI FODRÁSZ. 

1.147-1908. kj. sz. 

Hirdetmény. 
Csikcsekefalva  község alulírott elöl-

járósága ezennel közhírré teszi, hogy 
a tulajdonát képező, Csikszentniárlon 
piucáu levő bérházát a folyó  évi október 
hó 3 án d. e. 9 órakor u körjegyzői iro-
dábun három egymás után következő 
évre u legtöbbet ígérőnek nyilvános 
szóbeli árverésen haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár 1400 korona. 
A bérbeadási leltélelek a körjegy-

zői irodán a hivatalos órák alatt be-
tckinllictők. 

Csikcsekefulvn,  1908. szeplember 8. 
Lörincz lános, Koncsag Lajos, 

ti. körjegyző. ( 2 - 2 | községi tiiró. 

Vun szerencséin a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Brassóban saját telkemen (Vusut-utczn, 
a tramway elágazásánál) be l - és kü l fö ld i 

:: m á r v á n y b ó I faragtatok  és csiszoltatok :::: 

BŰTOÍMWARVÍimflPOKflT 
Es s í r e m l é k e k e t 
Továbbá raktáron tartok: Gránit, 
Sienit, Labrador és Andesyt kemény 
kőzetü síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2OO0 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — ügynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal hoz-
zámfordulni,  inert ez által nagy ineg-

tukaritás érhető el. — Szives pártfogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
N A G Y J Ó Z S E F :: kőfaragó  m e s t e r :: B R A S S Ó B A N . 

Száz és száz o rvos korszakot a lkotónak j e l e n t e t t e ki 
az e g é s z s é g á p o l á s t e rén . — Közismer t dolog h o g y 

REUMA, CSÜZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hőfürdők 
:::: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  r e n d s z e r e s ha szná l a t a : : : : 
A „Sanitás" szohafiirdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- és hölég fürdőt  készít' eti 
bárki, 5 |n lez alalt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja Kipróbált 
biztos halásu szer nálha, torokfájás,  bél-
renyheség. álmatlanság eseteiben, siti. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állítható. 

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

a „Sanitás" szobagőzfürdő-
készülék egyedüli gyártója. 

Budapest, Vll. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Teleion 97—51. 
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Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

P0RTLANP-CEMENT-6YÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: -A . l "b@r t B a l á z s é s F i s u urak kereskedésében. 

NyoaatoU Hsvnbodt József  kSnyvnyoadájábu, Calkizeredibu, 1808 




