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Kóalratok nem adatnak vlnaa. 

Szei b— osztrák-magyar háboi u. 
Háborús hirek kísértenek múr belek 

óla. A szerbek sehogysem akarunk bele-
nyugodni a keleii kérdés megoldásába. 
Azt szeretnék, hogy a szandsáki kerQ 
letet ók kapják meg, iiolott az Ausztria-
Magyarországot illeti: — Magyarország 
Ausztria pedig semmiféle  terület áten-
gedésbe bele nem megy. Kz uz oku az 
egész háborús hírnek. 

Mindenesetre érdekes, hogy .Szerbia 
ban a háborút komolyan vették kezdet 
tói fogva. 

Ugyanis háborús elemeknek György 
szerb trónörökös lévén u vezére, elha-
tározták, hogy Őfensége  cl fog  nieuui 
Oroszországba, hogy ott » cár segítsé-
gét és támogatását Ncikérje, inert egy-
magukban — és elég okosan — a szer 
bek nem vélték elég erősöknek magu-
kat Ausztria-Magyarország ellen. 

György trónörökös el is ment Orosz 
országba és visszu is jött. 

Ottjárta alkalmával, hogy mit mon-
dott az orosz cár, azt uem tudjuk, csu-
pán azt látjuk, bogy Szerbia u háborút 
uiég nem Qzente ineg. 

Amikor György trónörökös vissza-
érkezett Belgrádba az őt üdvözlő pol-
gármesternek többek között a követ-
kezőket mondotta: 

„Ha azonban a hatalmas Oroszország 
és u velünk barátságos viszonybun levő 
államok szava nem volna elegendő se 
gitség ami igazságos küzdelmünkben, 
akkor is ludui fogjuk  kötelességünket 
és harcolni fogunk  igazunkért. Mert ne-
hezebb nekünk a pihenés a háborúnál 
és könnyebb a balál, mint az élet. Azért 
legyünk készen arra is, bogy ba a jo-
gainkért folyó  küzdelemben senki sem 
támogat, maguok védelmezzük meg jo 
gainkat; keressük föl  az ellenséget 
karddul és ágyúval s nem kérdezve, 

hogy milyen erős, meg kell támadnunk, 
ahol találjuk." 

Ez buzdító és biztató beszéd, És mi-
vel a trónörökös mondotta, nem tart 
hatjuk kizárniuk, hogy Szerhiu megkezdi 
a háborút, ugy gondolkozván, liátlia sí' 
kerül u nagyliatalniakot a konfliktusba 
belekeverni és akkor csekély liadieróm-
inel a zavarosban lehet halászni. 

Minden körülmények közölt ügyel-
nünk kell u szerbiai eseményeket, bogy 
sem váratlanul és sem készületlenül ne 
laláljon minket u háború. 

A szerbek jogaikat akarják inegvé-
delmezui Do tulajdonképpen uii sérti 
jogaikat. Eddig még nem is gondoltuk, 
hogy Szerbia, mint állam a nagyhutai 
mak politikai állásfoglalásában  ténye-
zőként kiván szerepelni. Mi címen til-
takozik az unnexió ellen? Hiszen mi 
egyszerűen jogainkat kívántuk érvénye-
síteni és jogaink érvényesítésével ö jog-
sérelemről egyáltalán nem beszélhet. 

Háborút indítani c-uipán csak azért, 
hogy a zavarosban halásszak, minden-
esetre őrültség! 

Ehhez segédkezet sem Oroszország 
sem Franciaország uein nyujthut u szer 
beknek. 

Egyszerűen legjobb ha felvilágosít-
ják e kicsiny nemzetet, hogy inost nagy 
emberek dolgairól van szó és a gyer-
meknek ilyenkor hallgatni kell. 

A háborúhoz nem elég az, hogy 
György trónörökös uugyobbszabásu be-
szédeket tart Belgrád piacán, hanem 
ahhoz háromszor is pénz kell. Nem 
Szerbia hanem sokkal rendezettebb guz 
dasági viszonyok között élő nemzetek, 
félnek  a háborútól. 

Hiszen, hogy Oroszország nem fo-
gadhutta ugy c szerb bizottságot, mint 
ahogy ök szerették volna, annak éppen 
uz elmúlt orosz-japán háború volt az oku. 

Egy háború, ha mindjárt gyózelem-

<yáltulán nincs szándékunkban. Hizo 
kitjál ezt az idei delegációkban el-

inei végződnék is, óriási pénz és vér-
áldozatot követel. Évtizedek kellenek 
ahhoz, hogy a/.t egy nemzet kiheverje. 

Nekünk auiint azt Aehrenthal külügy-
miniszter kijelentette, háborút kezdeni 
egyál 
n.\ itj 
hangzott békés nyilatkozatok. Jogaink-
ból nem engedünk és niásnuk jogait 
nem séHjük. Hu Törökországból kap-
nék a háboius híreket, azt megtudnók 
magyarázni, mert elvégre valamikor az 
unnektált tartományok török főhatóság 
alutt állottak, sőt a nagy török biroda 
lom kiegészítő részét képezték, tehát 
e turtoinányairól nem szívesen mondott 
le az uj török birodalom se, de hogy 
Szerbia mi cimen formál  egy talpalatnyi 
területhez is jogot, azt még ő maga 
sem tudja megmagyarázni. 

Mi ezek dacára nem ijedünk ineg! 
Ha megtámudnak a szerbek, készen 

várjuk őket. 
És azt elórc hangsúlyozzuk, hogy 

kárpótlás nélkül nein fogunk  egyezkedni. 
Ha kedvük volt háborúzni akkor fizes-
senek. Ez nemzetközi szokás Amikor 
a poroszok bevonultak Franciaországba 
és Párist körül zárták 5 milliárd hadi-
sarcot fizetett  nekik az ország. 

Kz ellen pedig egy nagy hatalomnak 
sem jutott eszébe tiltakozni és most 
sem lenne joga tiltakozni. 

Jó ILSZ tehát meggondolkozni ós szerb 
konzuloku&k ugy informálni  uralkodó-
jukat, hogy a bizonyos veszedelem he-
lyett okosabb a békés állapot. 

A közigazgatási bizottság Qlése. 
A vármegye közigazgatási bizottsága folyó 

hó 9-én délelőtt 10 órakor tartotta Kállay Ubul 
főispán  elnöklete mellett rendes havi üléséi. 
Az ülésen a bizottsági tagok csaknem teljes 
számmal megjelentek. 

Tiszti főorvos  jelentése a vármegye október 
havi egészségügyi állapotáról nem valami ked-
vező képet nyújt, főleg  a közvetlen előző álla-
potokkal szemben, mert mig szeptemberben 
járvány mondhatni sehol sem volt, addig most 
különösen a vörheny Gyergyószentmiklóson, 
Csikszcntmihályon, Jenőfalván,  Dánfalván  és 
több helyen pusziit. E tárgynál szólaltak fel 
dr Balló István kir. tanfelügyelő  és dr Erős 
Vilmos bizottsági tagok, hogy Dánfalván  4—5 
héten át pusztított a scharlach és a hatóság 
még sem veit tudomást róla, mivel a szülők 
a járvány létezését eltitkolták. A bizottság a 
mulasztás megállapítására vizsgálatot rendelt 
el és utasította tiszti főorvost,  hogy annak ered-
ményét a jövő havi ülésen jelentse be. 

A Dobay Sándor tulajdonát képező csik-
szenlmárton és tusnádfürdői  fiókgyógyszertárak 
gyógyszertári személyes jogosítványainak Sze-
remley Tihamér okleveles gyógyszerészre való 
átruházását a bizottság nem kifogásolta  és a 
miniszterhez kedvező véleménnyel terjeszti fel. 

Kir. pénzügyigazgató előterjeszti, hogy az 
1899 évi X\V. tc. alapján Csikvármegye te-
rületén italméréssel foglalkozó  felek  terhére, a 
székelyudvarhelyi m. kir. pénzügyigazgató által 
az 1909—1911. évekre I-ső lokulag kivetett 
italmérési illeték ellen benyújtott felebbezések 
letárgyalására alakítandó felszólamlási  bizottság 
elnöki teendőivel Szász Lajos vármegyei fő-
jegyző, bizottsági tag bizassék meg, mit a 
bizottság egyhangúlag tudomásul vett. 

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint 
október havában egyenes adóban befolyt  97440 
korona 89 fillér,  a mult év hasonló havában 
112848 korona 35 lillér; tehát kevesebb folyt 
be 15407 korona 46 fillérrel.  Hadmentességi 
díjban befolyt  1808 korona, a inult év hasonló 
havában 2700 korona 34 fillér;  tehát kevesebb 
folyt  be 892 korona 34 fillérrel.  Bélyegdij- és 
illetékben befolyt  17118 korona 93 fillér,  a 
mult év hasonló havában 20378 korona 67 fil-
lér; tehát kevesebb folyt  be 3598 korona 89 
fillérrel.  — Fogyasztási és italadóban befolyt 
29104 korona 14 fillér,  a mull év hasonló ha-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Toborzó. 

Irta: Alltti  Xerix.  ii'ii««;o»i.hio.i. 

Asszonytársaim! ímhol a kapu. 
Döngessük ökleinkkel. Rajta! 
Mig ki nem tárul alázatosan, 
S be nem léphetünk rajta. 

Asszonyvéreim! Pipogya sereg. 
Mit tétováztok? Mire vártok? 
Mégse untátok meg a jármot ? 
Mégis csudára vártok? 

Kicsi a kezünk ? a bőre gyönge ? 
De pihent vér futkos  alatta! 
Évezrek letört akaratja 
Bujkál kék sorokban alatta! 

A hajunkat mi, — jaj, — le ne vágjuk! 
Ne fonjuk  hasogató kócba. 
Szép, fehér  hátunk, kerek vállunk 
Ne takargassuk nyers darócba. 

A szerelemből ne üzzünk tréfát. 
A férfi  legyen — nem urunk párunk. 
Akivel büszkén egy sorba állunk. 
Akivel mindig egy sorban járunk. 

Tul a sorompón, gazzal vegyesten 
Paradicsomi virágok nőnek. 
Uraim! Az a föld  a mienk is. 
Roskadt uraim! Utat a nőnek! 

Tespedünk régen. Munkára vágyunk. 
Leikeinkben az ős emberálom; 
Tudunk nevetni, tudunk szenvedni 
Mért ne juthatnánk át a határon? 

Asszonytársaim ! Pipogya lelkek ! 
Ha a fogatok  babérra vágyik: 
Adjátok árát! És ha kidőlnénk! 
Egy helyett kerül tízezer másik. 

Puhítsuk — ha kell vérrel a földet! 
Arcunk rózsáit vessük beléje. 
Ne sajnáljátok! Megéri bőven 
Annak az első győzelmes napnak 
Győzetlen éje. 

Az öreg zsoltáros. 
Kis templomunk hátsó padjában 
Kopott Zsoltár busul magában. 
Reménykedve várja, csak várja : 
Mikor jő már öreg gazdája. 
Csudálkozik egyre felette, 
Hogy a poi is már-már belepte. 
Vasárnapra múlik vasárnap 
S hire-nyoma sincs a gazdának. 

Pedig, ha szólt a harang szava, 
A legelső mindig ő vala. 
Téli fagyba,  nyári melegbe 
Az éneklést mindig ő kezdte. 

Kedves zsoltárját csak fölcsapta 
S mint a szarvas híves patakra 
Óhajtozott szive az égbe 
Uram, a te színed elébe ! . . . 

S egy mosolygó május-estelen 
El-lel is szállt szépen, csendesen... 
S ott, hol nem kell többé a zsoltár, 
Az égi kórusban dalol már. 

Itt, e földön  mimást se hagyott: 
Csak zsoltárját s az üres padot. 

Sopánkodott is a szóbeszéd : 
Eléneklé szegény mindenét! 

. .. Szánják, mondják szegénynek mások 
Mi tudjuk csak, dalos pajtások, 
S a kopott könyv s az árva pad: 
E -szegény» volt — a leggazdagabb! 

I  ,lU)>/"'/'fii  Ut'ZH. 

A gyerek. 
A inultkor este, mikor hazajöttem, Piroskát, 

a feleségemet  sirva találtam. Ránéztem az órára: 
félkilenc  volt. Nem kérdeztem tehát semmit, 
hanem melléje kerültem, átöleltem és azt súg-
tam a fülébe: 

— Egyetlenem, veszek magának egy lila 
crépe de chine blúzt. 

Piroska rám nézett és igy szólt: 
— Vegyen nekem egy pici, kicsi gyereket. 
A gyerek váratlan feltűnése  nem valami 

kellemesen érintett. Ezt azonban nem mutat-
tam, hanem megsimogattam a feleségem  szép 
arcát és hízelegve azt mondtam neki: 

— Kis csacsi és egy merész fordulattal  az 
orosz-japán háborúról kezdtem beszélni. 

Piroska rám nézett. Volt ebben a tekintet-
ben minden: pajkosság, melankólia, bizalom, 
tréfa,  szomorúság és makacsság. Aztán ő is 
beszélt a japánokról. Azt mondta, hogy a ja-
pánok iránti rokonszenvének a bizonyítéka-
képen egy gésapongyolát log magának var-
ratni. Az nagyon kedves, bájos viselet, magya-
rázta, nem gátolja az embert a mozgásban, 
lehet benne ülni a földre  U, a gyerekkel ját-
szani. 

— Édesem, már kérem magát, hogy ne 
emlegesse nekem azt a gyereket — moüJlam 
kissé száraz hangon. 

Hisz ez nem az a gyerek. 
Éreztem, hogy veszedelem fenyeget.  Ösz-

szehuztam a szemöldököm, ami nálam az ide-
gesség jele. 

— Egy másik gyerek ? Hát ez kié ? 
A Mihályé. 
A favágóé  ? 

— Azé. 
Egy pillanatra elhallgattam. Ezt az időt Pi-

roska arra használta föl,  hogy rátelepedett an-
nak a széknek a karjára, amelyen én ültem és 
elkezdte a hajamot simogatni. 

— Ha látná, micsoda gyerek az — mondta 
— akár egy Murilló-angyalka. Kék szeme van, 
meg fekete  haja. Aztán a keze, meg a lába — 
Miklóskám, lelkem, nézze meg azt a gyereket. 

Piroska néhány napra igy szólt: 
— Aztán kérdezte már tőle ? 
— Kérdeztem. Nem éppen ezt, csak ugy 

mondtam, hogy nem adná-e nekem valamelyi-
ket. Gondoltam, majd ezt választjuk. 

— Aztán mit mondott Mihály ? 
— Hogy hát ő nem bánja, neki van őt, jut 

is, marad is, 
— Mihály! Mihály csak az apja. Beszélt 

az anyjávaf? 
— Holnap fogok  vele beszélni. Magával el-

megyek hozzájuk. 
Azt akartam mondani, én bizony nem me-

gyek, de ránéztem a parányi cipőkre és igy 
feleltem: 

— Isten neki, holnap nézzük meg a kis 
leányt. 

Másnap csakugyan elmentünk Mihályékhoz. 
Mikor a kapuhoz értünk. Piroska azt mondta, 
aztán ne mondja rögtön, hogy a kis Julcsál 
akarjuk. 
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vában 25382 korona 03 fillér;  több lolyt be 
3722 koronával. — Dohányjövedékben befolyt 
53337 korona 85 fillér,  a mult év hasonló ha 
vában 65020 korona 44 fillér;  kevesebb folyt 
be 13482 korona 59 lillérrel. Ideiglenes ház-
adómentesség október folyamán  46 esetben 
engedélyeztetett, községi közegek ellen rend-
bírság nem alkalmaztatott. Adó vagy illeték 
iizetési halasztás októberben két esetben en-
gedélyeztetett. 

Végül a pénzügyigazgató jelentette, hogy 
az adófelszólamlási  bizottsági tárgyalások be-
fejeztettek.  A bizottság a jelentést tudomásul 
vette. 

Az államépitészeti hivatalnak jelentését az 
utak állapotáról a bizottság szintén tudomásul 
vette és a kavicsszállitások felülvizsgálatainak 
előterjesztett jegyzökönyveit elfogadta,  dr Erős 
Vilmos és T. Nagy Imre az el nem oszlott 
kavicshalmakat lelték szóvá, melyek a közle-
kedést az utakon igen megnehezilik. T. Nagy 
Imre indítványozta, hogy a kavicshalmak el-
helyezésére állandó területek jelöltessenek ki 
a szerint, amint annak szüksége mutatkozik. 
A szükséges terűletek kisajátítás utján lesznek 
megszerzendők. A bizottság az indítványt egy-
hangúlag magáévá telte. 

A kir. tanfelügyelő  jelentéséből kiemeljük 
azt, hogy a gyergyólibáni faipar  részvénytár-
saság magánjellegű elemi iskolát állított fel 
gyártelepén. Az iskolában egyelőre négy tau-
eró működik. 

Kir. tanfelügyelő  az iskolák állapotáról szóló 
jelentésében különösen kiemelte azt, hogy a 
legtöbb községben a tankötelesek összeírását 
elhanyagolják, az igazolatlan mulasztások pe-
dig néhol 5—6000 óraszámra rúgnak, mi tart-
hatatlan helyzetet idézett elő. Az analfabéták 
inkább szaporodnak, mint fogynak,  mi szomorú 
képet nyújt éppen a választójog reformja  be-
hozatalának küszöbén, mikor a nemzetiségek 
megkettőzött erővel dolgoznak. A bizottság dr 
Erőss Vilmos bizottsági tag indítványára ki-
mondotta, hogy erélyes intézkedés megtétele 
végett a vármegye alispánját keresi meg. 

A bizottság örömmel vette tudomásul alispán 
azon bejelenlését, hogy a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter a távirdának Kászonaltizen 
államköltségen leendő felállítását  elrendelte és 
pedig oly formán,  hogy amennyiben az idő-
járás megengedi, a távírda már jövö hónap 1-én 
megkezdhesse működését. A miniszter ez üd-
vös intézkedésével a kászoni községek is érint-
kezésbe lépnek a vármegye többi részeivel; 
mert eddig igazán nem érintkezhettünk velők. 

A gyámügyi felebbviteli  biróság és a fe 
gyelmi választmány közben tartott üléseinek 
eredményei a bizottság bejelentetlek s mint-
hogy indítvány sem tétetett, az ülés véget ért. 

Mihály az udvaron várt bennünket az egész 
családjával, ö maga alacsony, nagy bajuszu 
ember volt, összecsavarodott dus hajjal és ér-
telmes kék szemekkel. A felesége  gyönge, be-
teges asszonynak látszott. Hosszúkás madonna-
arca volt, meg nagy, szomorú szeme. Az öt 
gyerek közül az egyik, a legidősebb az eperfa 
legtetején Olt egy hajlós, vékony ágon. Mikor 
az apja szólitotta, kecsesen és biztosan jött le, 
mint egy mókus. A második a negyediket 
fogta.  A harmadik a porban játszott az anyja 
lábánál, a legkisebb, a mi Julcsánk pedig ott 
Olt az anyja ölében és mikor minket meglá-
tott, elkezdett cincogni, mint egy fájósfogu 
egérke. 

Az asszony nem valami barátságosan fo-
gadott bennünket. Ugy látszik, az ura infor-
málta előre, mi járatban vagyunk, meri egyre 
a gyerekeit nézle, féltő,  nyugtalan tekintettel. 

Mihály ellenben nagyon beszédes volt és 
a kedvűnkbe akart járni. 

— Jani, gyere le, köszönj a tekintetes ur-
nák — szólitotta a fán  ülő gentlemant. 

Az asszony gyors mozdulattal megigazitotta 
a fején  a'kendőt és erélyes hangon megszó-
lalt: 

— Janit nem adom. Majd szelídebb han-
gon hozzálelte: 

— Ö a legidősebb. 
— Igaz — mondta Mihály — ő e legidő-

sebb és elkomolyodott. — Nem szokna meg 
az ilyen nagy gyerek úgyse. 

A feleségem  megsimogatta a nagyobbik kis 
lánynak a haját. Fakó arcú, szeplős, csúnya 
gyerek volt, a haja akár a csepü. 

— Mari — mutatta be Mihály. 
— Beteges — vágott közbe az anyja — 

nem való elvinni ezt se. 
— Igaz, — hagyta helybe újra Mihály 

Tanítói gyűlés. 
Az alcsiki róm. kalh. tanítói járáskör 1908. 

évi október 27-én tartotta rendes őszi gyűlését, 
a rendes tagok és számos vendég jelenlétében 
Csikmindszenten. Miután a megjelentek, szent-
misét hallgattak és a szokásos gyakorlati tani-
lásokal meghallgatták, kezdetét vette a gyűlés. 

Todor István elnök a felnőttek  oktatásának 
kérdését választotta megnyitójának tárgyául. 
Nagy érdeklődés közben kifejtette  ezen eszme 
fontosságát  cs kivitelének módozatait s egy-
úttal indítványozd, hogy az alcsiki járás terü-
letén ezen iskolai év lolyamán községenként, 
a tanítók és lelkészek vezetésével, tanfolyamok 
rendeztessenek az írni-olvasni nem tudók taní-
tására. Kimondja a gyűlés, hogy ezen lanlo-
lyamokat megtartja. A kivitelben pedig minden 
lelkész és tanító a viszonyokhoz legalkalmasabb 
módon működjék. 

Szavalt Györké Árpád csikszentgyörgyi ta-
nító, kit a kuruc kort festő  szavalatáért a gyü-
Jés megéljenzetl. 

Felolvasást tartott llyés András csatószegi 
tanító az «iskolai fegyelmezés»  című tételről. 
Felolvasó a fegyelmezés  egyéni és általános 
formáit  összehasonlítva, saját tapasztalataiból 
vett példákkal és eljárási módokkal színezve 
felolvasását,  mintegy vitára hívja a hallgatósá-
got. Számos hozzászólással sok eljárási inód 
beszéltetvén nteg, igen tanulságosan fejeződött 
be a felolvasás. 

Azután a kir. tanfelügyelő  ur által felkért 
Pálosi Géza madarasi tanító tartott szabad 
előadást a -madarak hasznáról és védelméről». 
Az érdekes előadás nagy vonásokban ismerteti 
a nyár folyamán  rendezett kézimunka tanfolyam 
fontosságát  a tanítókra nézve. Bemutatja a tan-
folyamon  készített madár védelmi eszközt, meg-
magyarázza készitési módjukat és használatuk-
hoz utasítással szolgált. Az érdekes előadásból 
meggyőződtünk az országos madárvédelem fon-
tosságáról s különösen arról, hogy milyen nagy 
szükség erkölcs nemesítő célból is az iskolák-
nak a madárvédelmet felkarolni,  hiszen a gyer-
mek sereg közül kerülnek ki a legtöbben, kik 
tudatlanságból a természet ékességeit és a mező-
gazdaság fizetetten  munkásait pusztítják. 

Ezek után elnök az egyesület tagjai sorában 
történt változásokat jelenti be, részvéttel em-
lékezik meg Bardoc István kozmási plébános 
haláláról. Örömei üdvözli Konc István alespc-
res-plebánost, ki fáradhatatlan  egyházi és iskolai 
valamint társadalmi munkásságban megérte 50 
éves papi jubileumát. 

A gyakorlati tanítások bírálata után Wégcr 
Ferenc helybeli káutor-tanitó vendégelte meg 
az egyesület tagjait. 

Ezt azonban nem azért említem, hogy az 

ezt se lebel adni. Beteg gyereknek az anyja 
mellett a helye. 

A porban ülő gyerek keservesen elkezdett 
sírni. Az anyja lehajolt hozzá, a kötőjével tö-
rülgette az arcát és igy csitította. 

— Ne sírj lelkem, nem adlak én oda a vi-
lágért se. Mihály a vállát vonogatta, mintha 
mondta volna: 

Lám, ilyen bolond az anya és a negyedik-
hez közeledett volna, ha az asszony rá nem 
kiált: 

— Kigyelmed mán adná. Hát nem tudja, 
hogy Erzsi nem alszik el Mari nélkül soha. 

Mihály megrökönyödve nézett rá. 
— Mán hogy adnám — mondta, aztán a 

feleségemhez  fordult  és letnondólag legyintett 
a kezével: 

— Ne tessék bántani, kicsi még a nagyon. 
Piroskát a hallottak nagyon elbátortalaní-

tották és félénken  csak annyit mert mondani: 
— Hátha a kis Julcsát. . . 
Mihálynénak piros lett az arca és egy gyö-

nyörű védő mozdulattal még szorosabban ölelte 
magához a gyermekét. 

— A kis Julcsát — szólóit és most meg 
elsápadt. Szép szomorú szeméből sűrűn kezd-
tek hullani a könyek a kis gyerek arcára. 

Mihály is rosszaiban csóválta a fejét  és 
szemrehányóan tekintett a feleségemre: 

— Mán azt igazán nem lehet. 
Egy pillanatig hallgattunk valamennyien. 

Aztán az apró szentek elkezdtek keservesen 
sírni, mintha valami veszedelmet sejtelt volna 
meg a kis lelkűk. Mihály is elfordult  és lené-
zett a földre,  mintha valamit keresne. 

Az én asszonyomnak is könyesvolt a sze-
me, aztán odament a másik asszonyhoz, meg-
ölelte szépen és azt mondta neki: 

— Olyan szép volt, hogy nem adta... 
Vámlor  Iván. 

étrendet felsoroljam,  hanem azért, mert a köz-
ebéd folytatása  volt a megkezdett gyűlésnek. 
Ugyanis Cseke Ferenc méhészköri elnök és 
Márton László pénztáros a méhész-egyesület 
anyagi állapotáról tettek részletes jelentést, mit 
tudomásul véve a legnagyobb (igyeleinmel for-
dult a társaság a szólásra emelkedő Konc István 
alesperes-plebános felé.  Örömmel üdvözli azt 
az egyesületet, melynek születésén 50 évvel 
ezelőtt örvendezett s mely ma életképességét 
nem csak a tagok számában bírja, hanem a 
népnevelés és a társadalom terén felvetett  min-
den uj kérdésnek szakismeretben és munka-
kedvben bővelkedő összességében. 

Üdvözli azokat, kik fáradhatatlan  munkával 
az egyesület élén a múltban és jelenben igye-
keztek annak színvonalát emelni. A lelkesedés 
hevületével oszlott a társaság s azon gondo-
lattal, hogy a tavaszon Csikmenaságon tar-
tandó gyűlésen a felvetett  eszméket megvaló-
sítva mutatjuk be a nyilvánosságnak. /•'. N. 

I v O L Ö N F É L K K . 
— Kinevezések. A ni. kir. pénzügyminisz-

ter Bartha Balázs tordai pénzügyi fogalmazót 
pénzügyi segédtitkárrá nevezte ki a dévai pénz-
ügyigazgatósághoz. 

— A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Kovács 
Miklós halmi járásbirósági díjtalan joggyakor-
nokat segélydijas joggyakornokká nevezte ki. 

— Áthelyezések. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Györkös Sándor és Györkösné 
Péterlfy  Regina gyergyóremetei állami elemi 
iskolai tauitól, illetve tanítónőt a dunaföldvári 
gazdasági ismétlő iskolához helyezte át. 

Oyászrovat. Dr Tauber József  ügyvédet és 
családját súlyos csapás érte. Kis fia  Bandika 
rövid szenvedés után folyó  hó 8-án meghalt. 
Temetése folyó  hó 10-én nagy részvét mellett 
volt meg. A család a következő gyászjelentést 
adta ki: -Alulírottak fájdalomtól  megtört szív-
vel tudatják, felejthetetlen  jó gyermeküknek, a 
szeretett testvérnek és unokának Bandikának 
folyó  hó 8-án reggel 5 órakor, 2'/< éves korában 
rövid szenvedés után történt elhunytát. Teme-
tése folyó  hó 10-én délután fél  három órakor 
fog  végbemenni és folyó  hó 11-én délelőtt 9 
órakor fog  a szentmise-áldozat a helybeli róin. 
kath. templomban az egek Urának bemutattatni. 
Nyugodjék csendesen a viszontlátásig és fogadja 
he ártatlan lelkét az Ég az angyalok közé! 
Csíkszereda, 1908. évi november hó 8-án. Dr 
Tauber József  és neje szül. Nagy Mariska, 
fájdalmas  szülök. Tauber Manyika, szerető test-
vére. Özv. Orbán Jánosné, dédanya. Özv. Nagy 
Sándomé és üzv. Tauber Nándorné, nagymamái. 

— Lapunk zártakor értesültünk, hogy Csip-
kés Árpád kir. törv. biró neje szül. Gál Jolán 
rövid szenvedés után, lüdőgyuladásban novem-
ber hó 10-én reggel Marosvásárhelyen elhunyt. 
Csipkés Árpádnél mindnyájan ismertük, inint 
egy kedves, uriasszonyt. A mikor innen eltá-
voztak, haza mentek, személyüket minden ol-
dalról a szeretet és a közbecsülés vette körül. 
Őszinte részvéttel osztozunk e súlyos és meg-
rendítő csapásban. 

— Kaszlnóestély. A helybeli Uri Kaszinó 
folyó  hó 7-én tartolta első estélyét tagjainak 
élénk részvétele mellett. Az estély minden te-
kintetben méltó volt a mult év legsikerültebb 
estélyeihez. Derűs és fesztelen  jókedv jelle-
mezte mindvégig az estélyt; kedélyes vacsora 
után 10 órakor megkezdődött a tánc és tartott 
szünet nélkül a kora reggeli órákig. Az estélyen 
megjelent hölgyek a következők: Bccze Antal-
né, dr Veress Sándorné, dr Nagy Jenöné, Schuh-
maclier Deszőné (Brassó). Bogády Gyuláné, 
Bogády Etuska, Bogády lluska, özv. Endes 
Józselné, Böjthy Juliska, Ferenczy Gézáné, 
Hankóné, Hankó Erzsike, Bücher Adolfné,  Pap 
Andrásné és leánya. Az estélyen jelen volt 
Mikó Bálint is, ki közismert szeretetméltóságával 
a társaságot felvillanyozta  és annak mindvégig 
központja volt. 

— A miniszter köszönete. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Koncz István tusnádi 
esperes-plebánosnak, aki a tusnádi és ujtusnádi 
róm. kath. elemi iskolai tanulók részére 1600 
koronás, a csikverebesi róm. kath. elemi isko-
lai tanulók részére pedig 1000 koronás alapít-
ványt tett, elismeréséi és köszönetét nyilvání-
totta. 

— Doktorrá avatás. Bogády Gábor ügy-
védjelöllel a koloszvári m. kir. Ferencz József 
tudomány-egyetemen a jogtudományok tudo-
rává avatták. 

— Távírda a kászoni községeknek. A 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter értesítette 
a vármegye közönségét, hogy Kászonaltizen a 
távirdának államköltségen leendő [elállítását 
elrendelte és pedig oly formán,  hogy amennyi-
ben az időjárás megengedi, a távírda már a 
jövő hónap 1-én megkezdhesse működését. A 
miniszter ez üdvös intézkedésével a kászoni 
községek is érintkezésbe lépnek a vármegye 
többi részeivel, mert eddig igazán nem igen 
érintkezhettünk velük. 

— Áthelyezés a csendőrség kóréból. Műl-
ler Béla pozsoni csendőrtiszthelyettest Gyergyó-
szentmiklósra, Garabb Gyula gyergyószentmik-
lósi csendőrtiszthelyettest Nagyszebenbe he-
lyezték át. 

— Cslkódljazás. Folyó hó 6-án Gyergyó-
szárhegyen csikódijazás volt. A bizottság Dos-
vay őrnagy elnöklete alatt 5 csikós kancát tün-
tetett ki és pedig 150.J120, 100, 80 és 50 kor. 
dijakkal. Az első dijat Péterfy  Lőrinc szárhegyi 
plébános, csikós kancája, a második dijat ditrói 
Trucza Ignác kancája, a harmadik díjat alfalvi 
Koncsag István kancája, a negyedik dijat tekerő-
pataki Antal István, az ötödik dijat pedig alfalvi 
Bálás Márton csikós kancája nyerte el. — A 
dijaknak 80«/o-át a földinivelésűgyi  miniszter, 
20%-át a vármegye adta. — A bizottság a 
gyergyói lóanyaggal általában meg volt elé-
gedve. 

— Püspök urunk önagyméltóságaagyergyó-
szentmiklósi római katholikus fiu  iskolák és az 
irgalmas nővérek zárdájának iskolái élére, ne-
vezett iskolák igazgatójául Görög Joachim 
szentszéki tanácsos, örmény szertartású plébá-
nost nevezte ki. — Görög Joáchim plébános-
nak a közoktatásügy terén szerzett érdemei 
ezen elismeréséről örömmel szerez liirt várme-
gyénk társadalmának minden tényezője. 

— Nagy Idők tanúja. Kászonaltizi Szultán 
János volt törvényhatósági bizottsági tag, egy-
házlanácsos és 1848—49-es honvéd őrmester 
életének 78-ik évében november 1-én meghalt. 
Temetése november hó 3-án volt a kászonal-
tizi temetőben. 

— A törvényhatósági tisztviselők adó-
mentessége. A belügyminiszter 99.141. számú 
körrendeletével az 1904. X. törzénycikk alap-
ján kimondotta, hogy a vármegyei alkalmazot-
tak éppen ugy, mint az állami alkalmazottak 
a törvényhatósági- és az útadó alól mentesek. 

— A mértékhitelesítő hivatalok. A> keres-
kedelemügyi miniszter ur legújabban kiadott 
rendeletével újólag megállapította az ország 
különböző részeiben működő mértékhitelesitési 
hivatalok székhelyeit és hatóságuk területét. E 
rendelet szerint Háromszékvármegye és Csik-
vármegye területének körletével Sepsiszent-
györgyön álliltotott egy mértékhitelesítő hiva-
tal fel. 

— Táncmulatság. A Karczfalván  alakult 
Iparos rézzenekar tagjai folyó  1908. évi novem-
ber hó 21-én, szombaton, saját alapjuk javára, 
a községháza , nagytermében táncmulatságot 
rendeznek. Kezdete este pont 8 órakor. Éte-
lek- és italokról gondoskodva van. A zeneda-
rabokat az újonnan alakult rézzenekár fogja 
szolgáltatni. 

— Köszönetnyilvánítás. A -József  Főher-
ceg Szanatórium* helybeli választmánya, folyó 
hó l-én, a tüdőbetegek javára, a helybeli te-
metőbe gyűjtést rendezett. A gyűjtés, dacára 
a kellemetlen időnek 50 korona 16 fillért  ered-
ményezett, melyet rendeltetési helyére juttat-
tunk. A temetőben a gyűjtést: Császár Jolán, 
dr Fejér Antalné, Kovács Antalné, Szacsvay 
Imréné, dr linecs Jánosné, Farkas Imréné, Kállay 
Ubulné és Fejér Sándorné eszközölték. Ügy a 
nemes szivü adakozók, mint a fent  megneve-
zett áldozatkész úrnők, a szegény tüdőbetegek 
nevében, fogadják  hálás köszönetét az Elnök-
ségnek. 

— Címer az Iskolában. Az uj népoktatási 
törvény értelmében minden magyarországi nép-
iskola nemzeti zászlót és cimert tartozik viselni. 
A közoktatásügyi miniszter inost küldötte szét 
ezeket a zászlókat és címereket a tanfelűgyelő-
ségekhez, a melyeket annak idején a megye 
főszolgabírói  hivatali fognak  szétosztani. 

— A választójog szankcionálva. A király 
értesítette Wekerle Sándor miniszter elnököt, 
hogy az Andrássy féle  választói törvényjavas-
latot szankcionálta s azt a kabinet iroda vissza 
•rányitotta. Ezt a hirt Wekerle be is jelentette 
a függetlenségi  párt körben. A delegációs ebé-
den a király feltűnően  sokat beszélgetett Széli 
Kálmánnal, kilöl a válaszlói jogról szóló tör-
vényjavaslatról kérdezősködött. Széli Kálmán 
ugy nyilatkozott, hogy a javaslat sorsi bizto-
sítva van. 

— A csíkszeredai szinpártoló egyesülettől. 
Felhívás a csíkszeredai szinpártoló közönségé-
hez. Fehér Károly az erdélyrészi II. szinikerű-
lel színigazgatója működését városunkban 1909. 
évi január hó folyamán  kezdi meg. A sziniidény 
46 napig log tartani és a csíkszeredai szinügyi 
bizottság ugy intézkedett, hogy 24 előadásra 
szóló bérlet, illetve szelvénybérletet nyiL A 
bérletgyüjtésl a bizottság látja el. Helyárak 24 
előadásra: oldal és I. r. támlásszék 40 korona, 
II. r. támlásszék 32 korona, zártszék 24 korona, 
földszinti  állóhely 16 korona. A bérletárak no-
vember, december, január és február  hónapok-
ban 4 egyenlő részletben fizethetők.  Bérelni a 
szinpártoló egyesület pénztárnokánál, Vákár 
Lajosnál már a mai naptól kezdve lehet. A 
csíkszeredai szinügyi bizottság. 

— Csak egy vlrágszálat. A József  Kir. 
Herceg Szanatórium Egyesület azzal a fölhí-
vással fordul  a jó szivekhez, hogy amit a >Csak 
egy virágszálat* jelige alatt halottak napján az 
élőhalottaknak, a halál jegyeseinek, a tüdőbe-
tegeknek szántak, vagy gyűjtöttek, — küldjék 
be az egyesületnek: Budapest, IX., Lónyay-
utca 47. szám. Mihelyt az egyesület az ado-
mányokat számba vette, lapunkban közzéfogja 
tenni a megyében befolyt  gyűjtés eredményét 
és pedig egyes járások szerint, valamint közzé 
teszi a rendezett temetői gyOjtések anyagi ered-
ményét is és a hozzá közvetlenül befolyt  ado-
mányokat. Örömmel irjuk, hogy az országos 
gyűjtésben nem a mi megyénk volt az utolsó 
sz országban. 
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— Az •merlkal elnökválasztás. Az egye-
solt államok törvényei szerint minden negyedik 
év november hónapjának első kedjén elnök-
választás van. Az elmúlt kedd ezért volt hát 
nevezetes. Óriási érdeklődéssel készült Amerika 
erre a napra és ez az érdeklődés Európában is 
meglehetős hullámokat vert. Ma már ismerjük 
e döntő nap eredményét: William Howard Taft 
lett az Egyesült-Államok köztársasági elnöke, 
óriási szavazattöbbséggel. 

— Meghívó. A szépvizi ifjúság  folyó  évi 
november hó 21-én, a Deák György-féle  nagy-
teremben, a megalakítandó -Tűzoltó-egylet- ja-
vára táncvigalinat rendez. 

— A FetAfl  Hiz sorsjátéka. A Petőfi  Társa-
ság fáradságot  nem ismerő buzgósággal törek-
szik megvalósítani azt a kulturális és kegyele-
tes célját, hogy a Petőfi  Házban összegyűjtse 
és mielőbb hozzáférhetővé  tegye a közönség-
nek Petőfi  ereklyéit s azokat a nemzet kincsévé 
avassa. A Petőfi  Muzeum fenntartása  — a Pe-
tőfi  Társaság gondja. A Társaság segítségért a 
magyar társadalomhoz fordul.  Á Petőfi  Ház 
meg lesz, ha a társaságnak erre a célra ren-
dezett sotsjálékát a magyar társadalom fölka-
rolja. A pénzügyminiszter által engedélyezett 
tárgysorsjáték, melyet a Társaság házi kezelés-
ben rendez, tulajdonképpen a közönség áldozat-
készségének a tneghálálása, amennyiben a nye-
reményekben gazdag sorsjáték egy koronás 
sorsjegyei egyáltalán nem állanak arányban 
azokkal a nagyértékü nyereménytárgyakkal, 
amelyek a sorsjegyvásárlók között kisorsoltat-
nak. A mellett tehát, hogy a vásárló igen nagy 
nyerési esélyekhez jut, — egyúttal egy nemes, 
hazafias  és kulturális célt szolgál, hozzájárul a 
Petőfi  Ház létesítése és fenntartási  költségeihez. 
A nyeremények száma: 2010, tehát eltérólcg a 
szokásos társsorsjátékoktól — minden sorsjegy-
nek igen nagy nyerési esélye van. Az összes 
nyeremények értéke: 76,000, a főnyeremény: 
25.000 korona. A Petőfi  Társaság már szét-
küldte az ország minden 'észében sorsjegyeit 
és arra kéri a közönséget, hogy a sorsjegyek 
vételével és terjesztésével legyen segítségére a 
nemes cél megvalósításában. 

— Értesítés. Értesítjük a gazdaközönséget, 
hogy a Gyergyótölgyesen folyó  hó 21-rc hir-
detett állatdijazás néni a hirdetett, hanem az 
azt megelőző napon, vagyis folyó  november 
hó 20-án fog  megtartatni. Csikszereda, 1908. 
november 4-én. Csikvármegye gazdasági egye-
sülete, mint vármegyei mezőgazdasági bi-
zottság. 

— Államsegély a szászoknak. Brassóban 
ismeretes dolog volt már hónapokkal ezelőtt, 
hogy az ág. ev. szász gimnázium építkezési 
céljaira a kormány 400,000 kemény, magyar 
koronát fog  adni. Szomorú az a tény, hogy ez 
a hír födi  a legridegebb valóságot. Ott rejtőz-
ködik szerényen meglapulva az 1909. évi költ-
ségvetés számtömkelegében, azzal az indoko-
lással, hogy — a kellő fedezet  hiányzik, 400,000 
korona államsegély utaltatik ki építkezési cé-
lokra. Szóval elfeledkeztek  azokról a gazdag 
alapokról, a melyekkel a szász egyetem épen 
kulturális célokra bir. A szász egyetemnek egy 
pár évvel ezelőtt eladott erdeinek vételáráról 
ugy határoztak, hogy kulturális célokra fogják 
azt fordítani.  Az összeg nem is igen sok, csak 
husz millió korona. Ebből nem lehet szubve.i-
ció nélkül is gimnáziumot épiteni? Vajjou ki-
nek a keze járt bele, hogy a -hazafias,  szá-
szok csaknem fél  milliót kapjanak akkor, mikor 
nincsenek rászorulva és mikor a hazafias  ma-
gyar kultura igazán éhezik? 

— A gyergyószentmiklós—dédal vonal 
szakasz egyrészén f.  hó 4-én volt a mütanren-
döri bejárás. A mutanredőri bejáráson a máv. 
részéről és a vállalat részéről többen megjelen-
tek s minden műszaki munkálatot bifogáslalan-
nak találtak. A vasúti munkálatok teljesítése 
az egész vonalon a legnagyobb erélylyel folyik, 
ugy annyira, hogy nagy a remény, miszerint 
a kitűzött idő előtt átadható lesz a forgalomnak. 

— A békásl ut. A kereskedelmi miniszté-
riumból leérkeztek a békási útra vonatkozó 
összes iratok és térvek s ezekkel együtt leér-
kezett az az örvendetes hír is, hogy a keres-
kedelmi minisztérium 1909. évi költségvetésé-
ben már 200.000 korona költségelőirányzattal 
a békási ut is szerepel. Értesülésünk alapján 
pár héttel ezelőtt inegirtuk, hogy a felterjesz-
tett iratok és tervek hónapok óta megfeneklet-
tek a minisztériumban s ezzel kapcsolatban 
felhívtuk  erre az ügyre a kerület fáradhatatlan 
képviselőjének figyelmét.  — Sümegi Vilmos, 
mint a Ház közlekedésügyi bizottságának tagja 
kérdést intézett ez ügyre vonatkozólag Szteré-
nyihez s ezen sürgetésre vették elé a megfe-
neklett békási ut ügyét. Az flgy  gyorsan sző-
nyegre került s ép oly gyorsan felvétetett  az 
állami költségvetésbe. Örvendezve adunk hirt 
erről s egyben arról is, hogy folyó  hó 4-én 
ezzel kapcsolatban városunkba érkezett Gyárfás 
Győző min. o. tanácsos, ki Pap Domokos mű-
szaki tanácsos és Kőszeghy László tervező mér-
nök kíséretében az úttest műszaki bejárására 
indultak. A fontos  gazdasági ut építése még a 
a tavasszal kezdetét veszi s hihetőleg 3—4 év 
alatt átadható lesz a forgalomnak.  Az ut kiépí-
téséig az állami költségvetésben évenkint 200— 
200 ezer korona van előirányozva. 

— Gyufagyár  Kézdlvásárhelyen. Kézdi-
vásárhelyen egy ottani vállalkozó gyufagyárat 
akar építtetni, melyhez a várostól kedvezmé-
nyeket kért A város tanácsa legközelebbi ülé-
sén elhatározta, hogy a kért kedvezményeket 

megadja és igy a gyár építését inár rövid időn 
megkezdik. Mondják, hogy nálunk is a parajdi 
híres gyártelep helyett ujat létesítenek. 

— Kiss szerencséje Nagy. Miért legnép-
szerűbb e bárom szó az egész országban? 
Vegyen egy sorsjegyet a Kiss bankházban, ak-
kor meglógja tudni! A Kiss bankház nagy elő-
nyöket nyújt a közönségnek, eddig annyi mil-
liót fizetett  ki készpénzben t. vevőinek, hogy 
ma hazánk legnépszerűbb osztálysorsjegy íő-
elárusitó helye. Húzás már november 19-én! 
ajánlatos t. olvasóinknak, hogy tegyenek sze-
rencsekísérletel és vegyenek a teljesen megbíz-
ható és előzékeny Kiss Károly és Társa bank-
házában, IV. Kossuth Lajos-utca 13. sorjegyet, 
mert Kiss szerencséje Nagy! 

— Toborzó. Mai tárca rovatunkban e cím-
mel Alba Ncvis-uek, az országosan ismert ki-
tűnő költőnonek tollából gyönyörű költeményt 
talál az olvasó; lendületes, bátor, szinte har-
cias riadót, mely a mai magyar asszonyokat 
szólítja sorompóba. A modern társadalmi áta-
lakulás keretében a nők érvényesülésének útját 
tudvalevőleg nöiróink legkiválóbbjai egyengetik 
s a kultura ez elóharcosainak egyik vezéreként 
csendíti meg most a Toborzó-t a iényes 
tollú nőpoéta. A retnek költeménynek különös 
aktuális! ad az az érdekes körülmény, hogy a 
magyar nőirók most tömörülnek egységes tá-
borba, eszméik propagálására s külön orgá-
numot is szerveznek maguknak -NÓI KLET-
cimen, mely mint díszes, illusztrált s evi folyó-
irat legközelebb jelenik meg Alba Nevis szer-
kesztése alatt. A maga nemiben páratlan új-
ságból olvasóink kívánatra mutatványszámot 
kaphatnak, ha eziránt a kiadóhivatalhoz (Buda-
pest, IX. kerület, Angyal-utca 29) fordulnak, 
addig is ezt a gyönyörű költeményt adjuk 
mutatóba, mint legjellemzőbb termékét az éb-
redő korszellemnek. 

— Szerelem hevében. A napokban Veres 
András marosvásárhelyi huszárezredben huszár 
hazament falujába,  Gelenczére. Felkereste régi 
kedvesét, Palkó Annát. A huszár a viszontlátás 
örömére keblére ölelte a leányi s sokáig átölel-
ve tartotta, csókokkal illette. Veres András mi-
dőn hazament, nagy ámulattal tapasztalta, hogy 
a 112 koronát tartalmazó pénz tárcája hiányzik 
a zsebéből. Egy huszáios miatyánkba tőrt ki 
a dolog miatt. Hol veszthette el, hisz ő csak 
a leánynál járt. A csendőrségnél tett jelentést 
s annak nyomozása kiderítette, hogy a pénz-
tárcát a leány tulajdonította el az ölelés köz-
ben. A kir. ügyészséghez az ügyben jelentés 
tétetett. 

— A in. kir. Curla ez évi 624. sz. a. kelt 
határozatával kimondotta, hogy: -Ha a gazda 
tűzrendészed szabályrendelet ellenére termé-
nyeit beltclkére hozatta és olt csépelted ki és 
az ott alkalmazott napszámosa pipázás által 
tűzvészt okozott: az ebből származott károkért 
a gazda felelősséggel  tartozik. 

K Ö Z O A Z D A S Á U . 
A .Hermaa* Magyar Altalános VaitAürlet Resz 
véaytártaság, Budapest, heti jelentése a töuda-

forga  kunról es pénipiaciról. 
Budapest, I90B. november 5. 

A lefolyt  héten a külpolitikai viszonyok 
kedvezőtlen alakulása állandóan éreztette nyo-
masztó hatását a tőzsde hangulatára. - A bal-
káni és a Balkánnal kapcsolatos országi hirek, 
nem kevésbbé az újonnan felmerült  maroccói 
kérdés gyengítő hatással voltak a vezető érté-
kek árfolyamára,  annál is inkább, minthogy a 
külföldi  tőzsdékről is kedvezőtlen jelentesek 
érkeztek. Némileg ellensúlyozta ajtőzsde ezen 
hangulatát az amerikai elnökválasztás eredménye, 
mely bár előre látható volt mégis megnyugta-
tólag hatott a spekulációra. A vezető értékek 
állandó lanyhulásával szemben figyelemre  méltó 
a helyi értékek aránylag szilárd magatartása. 
Vásárláöi kedv csak kismértékben nyilatkozott 
meg és a forgalom  szűk keretekben mozgott. 
Emelkedést tüntetnek fel  a Magyar Cukoripar, 
a Beocsini Cementgyár, valamint a Fegyver és 
gépgyár részvények, melyekben nagyobb vásár-
lások történlek. Élénkebb kereslet mutatkozott 
továbbá a Budapesti Közúti Vaspálya részvé-
nyek iránt, melyeknek már huzamosabb idő 
óta észlelhető szilárd irányzata, kitűnő üzlet 
menet hírére a lefolyt  héten fokozott  mérték-
ben jutott kifejezésre. 

Az elmúlt hét nevezetesebb árfolyamválto-
zásai a következők. 

okt. 29. nor 5. 
4 százalékon Magy. Korona járadék 92"20 92 05 
Magyar Áltuláno* Hitelbank — 738 25 736 — 
Magyar Jelzálog Hitelbank — — 42575 424 — 
Blmamurányi vasúid — — — 557-25 533 — 

8333/908. tkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság közhiné teszi, hogy Smilo-
vics Zélig végrehajtatónak György József  és 
társai végrehajtást szenvedők elleni 8988 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék terü-
letén lévő, Csikszentdomokos község határában 
fekvő  György József  nevén álló, a csikszent-
domokosi 2662. sz. tjkvben foglalt  A t 1- rdsz. 
9016. hrsz. szántóra II kor., 2. rdsz. 15150, 
hrsz. szántóra 11 kor., 3. rendsz. 12891. hrsz. 
kaszálóra 68 koronában megállapított kikiáltási 
árban, György József  nevén álló, a csikszent-

domc:;o.M 3079. sz. tjkvben foglalt  A t 1 rdsz. 
8631. hrsz. kaszálóra 4 koronában megállapí-
tott kikiáltási árban. György József  nevén álló, 
a csikszenldomokosi 1801. sz. tjkvben foglalt 
A t 1. rdsz. 85. 85 a. 85. b, 86. hrsz. belső-
ségre 320 kor.. 2 rdsz. 15250. hrsz. szántóra 
12 kor., 3. rdsz. 7517. hrsz. kaszálóra 42 ko-
ronában megállapított kikiáltási árban, a 
csikszenldomokosi 1480. sz. tjkvben foglalt  A 
t 1. rdsz. 6409, 6400. hrsz. kaszálóra 280 kor., 
2. rdsz. 6480 a, 6480 b, hrsz. kaszálóra 31 koro-
nában megállapított kikiáltási árban, nem csak 
György József  végrehajtást szenvedő, hanem 
Kurkó János, Kurkó József,  Kurkó Domokos, 
Kurkó Mihály társtulajdonosok jutalékára is és 
igy az ingatlanok egészére, György József  ne-
vén álló, a csikszenldomokosi 1318. sz. tjkvben 
A í I rdsz. 100. 101. hrsz. belsőségre 320 kor., 
2. rdsz. 107'2. hrsz. udvartérre 5 kor., 3. rdsz. 
110. 111. hrsz. kertre 9 kor., 4. rdsz. 1035. 
hrsz. szántóra 8 kor , 5. rdsz. 1476 2. hrsz. 
szántóra 15 kor., 6. rdsz. 167-1. hrsz. szántóra 
9 kor., 7. rdsz. Itt3_>. hrsz. 8 kor., 8. rdszám 
2016. hrsz. szánlóra 9 kor., 9. rdsz. 234"). hrsz. 
7 kor., 10. rdsz. 2350. hrsz. szántóra 5 kor, 
11. rdsz. 2477. hrsz. szántóra 6 kor., 12. rdsz. 
2562. hrsz. szánlóra 7 kor., 13. rdsz. 3149. 
hrsz. szántóra 4 kor., 14. rdsz. 3720,a hrsz. 
szántóra 23 kor, 15. rdsz. 5128. hrsz. szántóra 
4 kor., 16. rdsz. 6543. 6514; 1. hrsz. kaszáló 
82 kor., 17. rdsz. 9239,2. hrsz. szántóra 12 
kor., 18. rdsz. 9610. hrsz. szántóra 3 korona, 
19. rdsz. 9737. hrsz. szántóra II kor., 20. rdsz. 
9878. hrsz. szántóra 24 kor., 21. rdsz. 10188. 
hrsz. szántóra 6 kor., 22. rdsz. 10801 2. hrsz. 
szántóra 5 kor., 23. rdsz. 11587. hrsz. szántóra 
13 kor., 24. rdsz. 12899. 12900. hrsz. kaszá-
lóra 1">5 kor., 25. rdsz. 13510. hrsz. kaszálóra 
9 kor., 26. rdsz 13861. 13862. hrsz. erdő ka-
száló 52 kor., 27. rdsz. 14485 3. hrsz. szántóra 
8 kor., 28. rdsz. 15069. hrsz. szánlóra 16 kor., 
29. rdsz. 15245 b. hrsz. szántóra 9 kor., 30. 
rdsz. 15418. hrsz. szántóra 10 kor., 32. rdsz. 
16377 2. hrsz. szántóra 8 kor., 33. rdsz. 16420. 
hrsz. szánlóra 6 kor., 34. rdsz. 16460. hrsz. 
szántóra 8 kor., 35. rdsz. 16625. hrsz. szán-
tóra fi  koronában megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fentebb  megjelölt ingat-
lanok az 1908. évi november hó 28-lk 
napján d. e. 9 órakor Csikszentdomokos köz-
ség házánál megtartandó uyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10" ,,-ál vagyis készpénzb.'n, 
vagy az 1881. LX. l.-c. 42. §-ban jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi novem-
ber hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy-
miniszleri rendelet 8. <ţ-ban kijelölt óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. l.-c. 170. S-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgállatni. 

Csikszereda, 1908. évi szeptember hó 1. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, 

mint telekkönyvi hatóság. 
Gecő Béla s. k., 

kir. Wiivs/. 1 >ii• . 

2220 - 190H. szám. 
Hirdetmény. 

Oyergyóujfalu  község képviselőtes-
tülete az 1908. évi október hó 22-én 
15—908. k. gy. száiu, 3. pontja alatt 
hozott határozatával, a törvényhatóság 
utólugos jóváhagyása reményében a 
gyergyóujfalvi  „Alsó marosliid" újra-
építését 13569 korona 57 fillér  összeg 
erejéig engedélyezte. 

A l'ennti munkálatok kivitelének biz-
tosítása céljából I90H. évi november hó 
16 ik napjának d. ti. 2 órájára Oyergyó-
ujfalu  község házánál tartandó zárt írás-
beli verseny tárgya'ás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók feihivatnak, 
hogy ii fenti  munkálat végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat, 
az ajánlati költségvetéssel egyfllt,  a ki-
iűzött nup d. u 1 órájáig az alólirott 
községi elöljárósághoz, .annyival inkább 
itdják be, mivel a későbben érkezettek 
ligyelcinbe nem vételnek. 

Az ajánlatban uz ajánlati költségve-
tés végösszege ugy számokkal, mint 
írva kifejezendő,  s annak 10 százaléka 
:nint bánatpénz, vagy a bánatpénznek 
az állampénztárba történt letételét iga-
zoló pénztári nyugta, az ajánlathoz csa-
tolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó mllszuki művelet és részletes (el-
tételek a község házánál a rendes hi-
vatalos órák alatt betekinthetók. 

Oyergyóujfuluban,  1908. november 
hó 1-én. 

Balogh István, Dénes Ferenc, 
községi jegyzií. k. liini. 

512 — 1908. szám. 1—3 
kiT 

Faeladási hirdetmény. 
Vaesiiicsi község „Csorgó" nevű er-

dejében törzseukinti bemérés utján 
14340 köbméterre becsült lucfenyő  ha-
szonfa  tömeg értékesítése céljából folyó 
évi december hó 7-én délután 2 órakor 
Vacsárcsi községházánál nyilvános szó-
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár: 86500 korona, azaz 
nyolcvanhatezerötszáz korona. 

Bánatpénz: 8650 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az értékesítendő erdórész minden 

befektetés  nélkül,- télen nyáron kiter-
melhető. Jókurban levő mezei ut vezet 
az erdőtől a csikszenlmihályi állomásig, 
melytől mintegy 10 km. távolságra fek-
szik. 

Az árverési és szerződési feltételek 
és u becslési kimutatás megtekinthetők 
u csikrákosi körjegyzői irodában. 

Az e l ö l j á r ó s á g : 
Vacsárcsi, 1908. november 7. 

Mánya Antal s. k„ Bíró Kálmán s. k., 
körji'gyzű. k. Iiiró. 

Egy alig használt, 
de jó állapotban levő 

HARISNyAKÖTŐCÉP 
jutányos áron eladó 

Lázár Krisztinánál, Csikdelnén. 

Hirdetmény. 
A in. kir. államvasutaknak Karcfalva 

község határában szükséges ingatlan 
löldterűletek kisajátítása tárgyában a 
Karcfalva  község házánál 1908 évi 
szeptember hó 10-én megtartott tárgya-
lás alapján alólirott bizottság hozta a 
következő 

HATÁROZATOT: 
A beterjesztett kisajátítási tervezet 

helyben hagyatik. 
A kisajátítási összeírásban foglalt 

egységárak tekintetében a bizottság ér-
demleges határozatot nem hízott, mert 
e tekintetben felek  megegyezni nem 
tudtak. 

Ezen határozat feleknek  szóval is 
kihirdettetett, akiknek az is meg lett 
mugyarázva, hogy a meg nem elégedő 
félnek  jogában van e határozat ellen a 
kereskedelemügyi ui. kir. miniszterhez 
folyamodni.  Köteles azonban az illető 
ezen bizoltságuál felfolyamodását  a mai 
naptól számítva 3 nap alatt vagy irás-
bau benyújtani, vagy szóval bejelenteni. 

Kelt Karcfulván,  1908. évi szeptem-
ber hó 10 én. i_3 

A k i s a j á t í t á s i b i zo t t ság : 
Dr Fejér Antal s. k., Dr Élthes Gyula s. k., 

b. (ílniik. b. jegyző. 
Bara János s. k. Mihály István s. k. 

Sẑ  691 -908. 
mj. 
Pályázati hirdetmény. 

A gyergyó-tölgyesi és hollói megyei 
két erdószolgai állás lemondás folytán 
üresedésbe jővén, ezeknek betöltése ér-
dekében pályázatot hirdetek. 

Ezen állásokra, melyekkel egyenkint 
300 korona évi fizetés  s a javadalma-
zás végleges rendezéséig az évi fizetés 
25-25 százaléka drágasági pótlék cimén 
jár, folyamodhatnak  mindazok, kik fed-
hetlen életűek, irni s olvasni tudnak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állá-
sok valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy 
szabályszerűen felszerelt  folyamodvá-
nyaikat hozzám bezárólag folyó  évi no-
vember hó 26 ig nyújtsák be, mert a 
későbben érkezetteket nem fogom  figye-
lembe venni. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága 

Csíkszereda,' 1908. évi november 
hó 7-én. 

Dr Cslky József, 
ignzjpitú. 
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U J D I V A T - Ü Z L E T ü ! 
Van BZeremsíiii ('«ikazereila í-a viliéke n. i'. klizimnígíiuk li. Illilminisiiln Imzlii, liogy Talkaze-
reilálian . a Szultán I i. lile nurok üzlethelyiségben i a mai kor igényeinek inegt. lelően heivmlezett 

N Ö I - É S F É R F I - D I V A T Á R U - Ü Z L E T E T 
nyitottam. Személyesen tett bevásárlásom folytan  a legelőkelőbb forrásokhól  szereztem be 
ániiikkeiinel. nagy gonilnt lonlitva n mélyen tisztelt közönség legmesszebbmenő igényeinek 
kielégítésére. szeinelött tartvu áruimnak kitiinö minőségét, miűltul a versenyt felvenni.  u 
teljes bizalmat kiénlemclni l.-.-n<l u lőcélom. Mílv tisztelettel kinin tehát n I. vevo-
közönaéget. Ii«g}' minilell tekintetben kifogástalanul  li. liril.lez. lt üzletemet vásárlási 
kötelezettség nélkül gtekinteni sziveskeilj.'k s igy személyes meggyőződést szerezni 

áruim kitűnő minőségéről ím szoliil árairúl. Kiváló tinxlr-l.-tt.-l: 

Székelv Ödön, női és férfi-divat-iizlete.  Csíkszereda. 

aa 

A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS 
'illatszertárában, Csikszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
rtekagramonként és mindennemű 
arez- és kézápoló szerek, Uyógy- és 

— virágszappanok. 
Az Inda-sósborszesz filerakata. 
Petrol-hajssesz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
az őszülő hajnak visszaadj» az ere-
deti ifjúkori  szinét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Tbyml ét Stomatin fogápoló  n»-
rek a legjobbak. A Trifolouoi  (ha|-
petrol) hAlgyeknek állaadó hajapt-
lithoz •élkUAzbetetlen. — A Honoy 

lelly a legjobb kézflaoaitö. 
Vidéki megrendelések legpoMDai eakWeHek. 

Üzlet áthelyezés. 
Van szerencsém a mélyen tisztelt 

vendége immel tudatni , miszerint 
borbély és fodrász-Üzletemet 

Áthelyeztem s a j & t h á z a m b a , a 
Hargita-utca 39. házszám alá, (a 
pénzügyőri laktanya mellé). 

Kérem az igen tisztelt közönség szi-
ved pártfogását  és vagyok 

kész szolgálattal 

BORSODI GÉZA, 
i—G fodrász.' 

KARÁCSONYI 0CCASI0! 
Tudomására hozoin a t. vevó közönségnek, hogy lul nagy áruraktárom arra kész-
tet, Ingy folyó  évi november és december hónapokban áruraktáromnak igen nagy 
részét ii rendes áraktól eltéróleg tetemesen leszállítsam — Kz alkalomból tehát 

KARÁCSONYI OCCASIÓT RENDEZEK. 
1 méter igen jó mo9Ó kreton minden színben '24 krtól feljebb. 
1 méter legfinomabb  „C'osmanos" levantin 29 „ „ 
1 mtr tiszta gyapjú Dehiiu szép választékban GO . „ 
1 méter nagyon jó mosó Delain (bordiirös) í)4 „ 
1 mtröO cm.széles taft  selyem minden sziliben | frttól  feljebb. 
120 em. széles gyapjú szór-szövetek 00 krtól feljebb 
120 em. széles gyapjú Zibelin posztók . 85 . 
140 cm.széles zsolnai tükör posztó kostümnek 2 forint  95 kr. 
70 cm. széles gyapjú angol ttanel mosható !X> krtól feljebb. 
120 cm. széles félgyapju  Loden nöi ruhának 58 . , 

Továbbá felhívom  a t. vevő közönség b figyelmét  más árucikkeimre is, úgymint: 
nöi kabátok, kalapok, tiArme colier ét boák, MII nagy kendik, háráu ét plüech 
kendők, férfi  téli kabátok ét ruhák, valamint minileu minőségű cipőkben igen 
nagy választékot tartok. — Becses látogatásokat kérve, maradok teljes tisztelettel 

NURIPSÂNY MÁRTON, 
C s l k e z e i e d á b a n . 

Első csikwei iái- é: fim  Mrisz-Mlet. 

FIGYELEM! 
A fővárosban  és nagyobb 

vidéki városokban kedvelt 
ondulations legújabb divatú 
nöi hajviseletekről és fésü-
lésről, külön berendezeti női 
fodrász-üzletemben  készséggel 
díjmentesen kellő utasítások-
kal és oktatásokkal szolgálok. 

Kiváló tisztelettel: 
Szabó bajos nöi- is férfi-fodrász 
C m i 1-c s z e r e < 1 í'i I >a n . 

SíinehaftFott  hajak kiránt síim [esteinek. E 
OSZTÁLYSORSJEÓYEK 

a XXl-ik sors játékra kaphatók 
Szvoboda József 

kiiny vny onitlá jába Csíkszeredában. 
Húzás 1908. november hó 19 és 21-én. 

<lfr<U/<ll><ll<<U><lfr<U<<Ur<n;<U/<U,<U/<U;<U,<H/<l|/ 
<11/ 

6ÓZ-, HÓLÉg ÉS gyÓgyFÜRPŐ A SZ0BÁBAN1 

Száz es száz orvos korszakot alkotónak je lentet te ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

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 hófürdók 
:::: (góz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 

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

a „Sanltás" szobagózlOrdő-
készülék egyedüli gyártója. 

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

A „Sanitáa" szobafürdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- él hőlég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbju. Kipróbált 
biztos hatású ezer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

G58 908. végrh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó, az 1881. évi 
L.\. t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1906. 
évi Sp. I. 354 6. számú végzése következtében, 
dr Zakariás Manó ügyvéd javára, Csikszépviz 
község ellen 49 korona 40 fillér,  s jár erejéig 
1908. évi augusztus hó 11-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 700 
koronára becsült következő ingóságok u. m.: 
1 Wertheim szekrény és 1 vizfecskcndő  felsze-
reléssel, nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908. évi V. 809. számú végzése foly-
tán 49 korona 40 fillér  tőkekövetelés és eddig 
összesen b6 korona 90 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig, végrehajtást 
szenvedett Csikszépviz községházánál leendő 
eszközlésére 1908. évi november hó 16. nap-
jának délelőtti 10 órája határidőül kitUzelik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá-
gok az 1881. évi LX. l.-c. 107. és 108. §-a ér-
telmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén, becsáron alul is cl 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és fclülfoglaltalták  s azokra ki-
elégítési jogot nyerlek volna, ezeu árverés az 
1881. évi LX. l.-c. 120. értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1908. évi november hó 3. 
Molnár Sándor, 
kir. tiir. végrehajtó. 

Köhögés, rekedteég és hurut ellen legjobb a 
Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál azonban vigyáirunk ét határo-
zottan Réthy-felet  kérjünk, mivel tok haszon-
talan utániata van. Egy doboz 60 fillér. 
Csak Réthy-felét  fogadjunk  el. 

Eladó vadász-kutyák. 
Egy darab hím és egy darab nős-
tény kopó-kutya eladó. Értekezheini 
Hering Leóval, Csikkozmáson. 

Czáka Béla, mészáros és hentes, Csikszereda. 
A fogyasztó  közönség szíves figyelmét  felhívni 
kívánom évek óta fennálló  mészáros üzletemnek 

m H E N T E S - Ü Z L E T T E L m 
való kibővítésére, melyet teljesen uj gépekkel sze-
reltem fel  és nem kíméltem semmi anyagi áldozatot, 
hogy a fogyasztó  közönséget tisztán kezelt, legízle-
tesebb, friss  hentesárukkal szolgálhassam ki, u. m.: 

Párisi, lengyel, füstölt  és szalámi-kolbász, virsli is stbl cikkekből 
Fötörekvésetn, hogy a fogyasztó  közönség legké-
nyesebb igényeit is minden a hentes-üzlethez tar-
tozó árukkal kielégíthessem, versenyképes árakkal. 

Vidéki  llteţ/reit  dél  éneket  In  <i le(//>oiitoH<ibbiiil  enzklizllik. 

Hosszurovó Cement Födé 
. _ majdnem határtalan tartósságu, igen konnyfl  födősnyag,  olcsó áron kapható 

Iroda: Kapu-utca 15 sz. 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 . 

Nyomaton NyvnhiuU .IAíkhí kftn;vDyom<<áiihiu>  rp<koer*rU>.i.n. i«mih 




