
XXn. évfolyam. Csíkszereda. 1010. március 23. 12. szám. 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőséi; és kiadóhivatal : 
SKoboda J ó a a e f  kdny»- éa paplrkeraakedéae, 
I ;t Itip szellemi résíél illető minden közlemény, 

:uiiit liirtk-tések ós előfizetési  dijak is kuldenjiik. 
Telefou  hívószám 2. — 

KOSZEHKESZTÖ: 
D r . F E J É R A N T A L 

ÜGYVÉD. 

FELELŐS SZEHKESZTÓ: 
Dr. É L T H E S GYDLA. 

Megjelenik minden t i e r d á i . 
£lorueteei ar: Egész érregkor.  (Külföldre)  12 kor 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legoloaóbban saámlttatuak. 

Kéalratok nem fintnnk  Tlaaia. 

A h á z f e l o s z l a t á s a . 
A hosszas pjlitikui válság, » kouli-

,-i.i torzsalkodása és a pártok személyes-
kédese után oda jutottunk, hogy a kép-
viselőház legfelsőbb  királyi kézirattal 
tVloszlattatott. Politikai életünkben nem 
első. s i zei t jóformán  nem is meglepő. 
!•;,., re vol; ez látható akkor, mikor a 
WV^erle-kormáiiy, mely p ipiroso:] a 
neiixei k i<l)i/. ilinát bina. átjött az uj 
esz •,'iilü'ii' a nélkül, hogy a zirszáiua-

felülvizsgálta  és a kőltségve-
K ,T II -állapította volna. S i t még csak 
.,/. ii:(! 'ihinlits megszavazását sem pró-
lnit i meg. Kiért vád egyedül a koali-

kormányt illetheti. A többi önként 
jón. mert jüuni kellett. 

A képviselőház feloszlatása  azért 
hiiient, hogy az egy csapásra gazdátla-
nul maradt kerületek uj gazdákat cse-
ivíjenek. Az egész országban megfújták 
a harci riadót és lázas in készülődnek 
a választásokra. Nem kevesebb, mim 
négyszáztizenbárom mandátumról van 
szó. Az u j képviselöh&zoak azonban egé 
s/.cii más képe lesz, mint volt eddig. 
Kz természetes is, inert uj pártok, uj 
emberek meuuek bele a küzdelembe. 
A régi pártok több-kevesebb átaluku 
láson mentek keresztül, sót az alkot-
mánypárt elenyészett és helyét elfog-
lalta a nemzeti munkapárt. A nagy filg 
getlenségi párt hosszas torzsalkodás után 
tiszta személyeskedés és egyéui érdek 
böl hajba kapott és kettévált, tízzel a 
beléje helyezett bizalmat alapjában ren-
dítette meg, s most kétségbeesve kap 
koduak régi manüátuinuk után. inire a 
választ a választási urnánál leadott voks 
adja meg. 

Tény az, hogy a jelenlegi politikai 
helyzetet a függetlenségi  párt kettévá-
lása, különösen Justh Uyulu idézte elő 
a nélkül, hogy akár ő, akár párija a 
felelősséget  vállalni tuduá. 

Most bejárja az országot s beledobja 
a választási küzdelembe kortesfogáské-
pen az általán» egyenlő titkos választói 
jog haugzatos jelszavát, ha lesz, aki 
neki felüljön.  Jelölteket állit az iker 
párt jelöltjeivel szemben, mert hát nem 
az elv a fő,  hanem a mandátum Csó-
kos barátja lett a nemzetiségeknek, mert 
hát az urnánál szükség van rájuk. S 
közben megcsinálja a bankot 1011. j a -
nuar l - r e . Se elóbb, se később. Egy 
községi hitelszövetkezetet azonban nem 
tudna inegcsin&lui akkorra. 

A parlamenti munkából semmi sein 
lesz, ha ismét hangzatos jelszavak után 
indulunk. Mandátumkeresökre nincs a 
magyar parlamentnek axüksége. Annyi 
mundátuinkeresö pedig, mint most van, 
régen jelentkezet t a magyar politikai 
életben. Ezekből kiválasztani azokat, 
kiktől érett megfontolást  és komoly 
munkát joggal várhatunk, lesz hivatása a 
választó közönségnek. Parlamenti több-
séget kell biztosítani, mert e nélkül nincs 
lialadás, nincs eredmény. A saját bőrünkre 
pedig mandátumot ne keressen senki. 

- Z a l á n I s t v á n t a v ó z á s a '/. iián 
István főispáni  titkár, min. segédfogul 
inazót a belügyminiszter s'.olgúlattételre 
véglegesen a belügyminisztériumba osz-
totta be. 

U j f ő i s p á n .  Mint egész biztos 
forrásbül  értesülünk, a király ( lyalokaj 
Sándor kir. törvsz. elnököt főispánnak 
kinevezte. Kinevezését a hivatalos lap 
legközelebb megjelenő száma fogja  hozni. 
Installációja április elsó napjaiban lesz 
Ezzel a főispáni  szék betöltése körül 
megindult szakadatlan kombinációk vé-
get érnek. (Jyalókay Sándor egyénisége 
garanciát nyújt arra. hogy mint tör-
vénytisztelő ember a vár .nujye au'ono-
miáját megőrizze. 

Erdély k í v á n s á g a i . Az erdély-
részi képviselők es politikusok Maros-
vásárhelyen tartott értekezletükön mare. 

-én elhatározták, hogy Erdély közön-
ségéhez felhívással  fordulnak,  u mely-
ben sorompóba szólítanak mindenkit uz 
érdél) részi magyarság megerősítése er-
dekében. A felhívás  hosszabb bevezetés 
után, amelyben az erdelyi érdekek el-
hanyagolásáról panaszkodik ós hang 
súlyozza uz erdelyi magyarság védeí-
mének nemzeti fontosságát,  ezekben 
foglalja  össze Erdély kívánságai t : 

Program uiunk rövid. Követeljük, 
hogy a nemzetiségi kérdést érintő uiiu-
den foutosabb  intézkedésben erdélyré 
sziek elsősorban meghallgattassanak. 
Követeljük, hogy a választói jog kiter-
jedése ugy hujrassék végre, hogy min 
dazok nyerjenek választói jogosultságot, 
akiknek személyi viszonyaik és egyéni 
tulajdonságaik biztosítékot uyujtauak. 
hogy e jogot hazuüasaii és érett meg-
fontolással  képesek gyakorolni. A vá-
lasztói jogosáliságból iiiiudig kizárau-
dók azok, kik nyereségvágyból eredő 
bűncselekményekben egy vagy több íz 
ben jogerősen elmarasztaltatnak. Köve-
teljük a közbiriokos osztály megilleti 
tése és fentartása  végett egy nagy-
arányú záloglevél-kibocsátó intezet fe-
lállítását, a melynek feladata  leend a 
birtokosság tehermentesítését keresztül-
vinni. E hivatás teljesítésére követeljük 
az állam nagyarányú közreműködését. 
Követeljük a telepitési és birtokfosz 
tási törvény azonnali megalkotását. 
Követeljük a székely vasúti hálózat 
további kiegészítését, még pedig a 
marosvásárhely-sz-'üclykereszturi, a szé-
kelyudvarhely-csikszeredai és a bodza-
szorosi csatlakoz w j k éa összekötteté-
sek létesítése réveu. Követeljük az er-
délyrészi és székely földi  kirendeltség 
földmívelési  akciójával párhuzamosat) 
az erdélyi részekben ipari akció kezde-
ményezését, de ni m idegen elemek ós 
és tőkék beözönlése, liauem meglevő 
iparágak és termelési eszközök nagy 
arányú felkarolása  utján. 

V é r a p a r l a m e n t b e n . 
L'siks/ereUa. március -2. 

A képviselőház hétfői  ülése olyau 
szenzációt hozott, milyen u magyar par-
lanicntbeu soha sem történt. Tintatartok 
és törvénykönyvek repültek a minisz-
terek felé,  kik közül grof  Khuen-Hé-
dervury Karoly miniszterelnök és gróf 
herényi Helu füldmívuléxügyi  miniszter 
több suljusubb sérülést szenvedtek. 

Ual Sándor képviselőházi elnök be-
jelentette, hogy a ház üléseit királyi 
ke/iirattal f.  hu 24 ig eluapolja, mikor 
József  főherceg  a Várban fel  fogja  ol-
vasni a Hazat feloszlató  királyi kézira-
tot liz ellen a Justli-párt nevében gróf 
[iuith)únyi Tivadar, a Kossuth-púrt ue-
veben Kossuth Ferenc, a néppárt nevé-
ben Kakovszky István tiltakozott, Ekkor 
állott tel Khucn-Hederváry gróf  minisz-
terelnök, hog) a választ megadja. Azon-
ban mar beszede kezdeten olyan óriási 
zuj és vihar keletkezett, hogy a minisz-
terelnök beszédebői egy szót sem lehe-
teti érteili. Ez okból a miniszterelnök 
ott hagyva asztalát, a gyorsirókhos: sie 
tett, hol beszédét diktálta. A ház képe 
erre egészen megváltozott. A képvise-
lők felemelt  öklökkel, reprodukálhatat-
lan szavukul kiabálva rohantuk u mi-
niszterük felé,  inig a volt alkotmány-
partiak a miniszterek segítségére siet-
tek. Egy pillailut alatt repültek a tör-
vénykönyvek és tintaiartók a miniszte-
rek fele,  kik közül Kbueu-Héderváry és 
Sjrényi több súlyosabb sebet kapva, 
veres fejjel  állottak a feldühödött  kép 
viselők között. Mindkettőt tiutatartó és 
törvénykönyv érte, miáltal zúzott sebe-
det szenvedtek, (iái Sándor elnök az 
ülést hirtelen felfüggesztette,  mire a 
kormány tagjai eltávoztak a teremből. 
Az izgatottság azonban oly magasra há-
gott, hogy egyes csoportokat későre le-
hetett lecseudesiteni, miközben a leg-
válogatottabb szitkok repültek egymás 
felé. 

Uál Sáudor uz ülést újból raeguyit-
ván, elnök felszólalása  után, melyben 
helyteleníti és sajnálja a törtéuteket, 
egymás után szólaltuk fel  Eituer Zsig-
mond, Zakariás János, Hoft'mann  Ottó 
és üeca Lajos képviselők, kik a bot-
ráuybau való részességüket elvállalták. 

A kormány tettesek ellen megin-
dítja a megtorló eljárást B az ügyész-
séget felhatulinazza  a tettesek kinyo-
inozására és a bünfenyitö  eljárás meg-
indítására. Tetteseket képviselő voltuk 
március 24 ig védi. 

A tényeket meg nem történteknek 
tekiuteni nem lehet. A magyar parla-
ment mindig megőrizte méltóságát, ez 
a botrány azonban örökre szennyfolt 
lesz a magyar politikai életben. Ország-
gyűlési képviselőknek ilyen éretlen, 
meggondolailan tényeket elnézni nem 
lehet s ha Magyaroszág miniszterelnöke 
sem ment a magyar parlumentbea tett-
leges inzultusoktól, akkor igazáu kevés 
reményűnk és bizalmunk lehet hon 

atyáink komolyságában. A képviselő-
házban eljátszott botrány mindenesetre 
olyau veszedelmes praecedenst alkothat, 
mely alááshatja a törvényhozói tisztbe 
vetett hitet és meggyőződést. 

C s í k s z e r e d a villanyvilágítása. 
Dr. l'jfalusy  Jenő városunk agilis 

polgármestere ismét egy hatalmas lé-
péssel vitte előbbre Csíkszereda fejlő-
dését. Csendbeu, észrevétlen ment ke-
resztül f.  hó 22-én a városi képviselő-
testület ülésében az a nagyfoutosságu 
határozati javaslat, mely a város vil-
lau) világítással való ellátásáról szól. 
A határozat, mely a képviselőtestületi 
tagok nagy tetszése mellett egyhangú-
lag ment keresztUi óriási haladást je-
lent. A képviselőtestület a budapesti 
országszerte ismert Ganz-gyárral kö-
tötte meg a szerződést. Ezt megelőző-
leg hosszas tárgyalások folytak  a város 
polgármestere és a gyár között, mig 
végre a megegyezés létrejöt t 

K szerint a mü befektetési  költsége 
vállalkozó szavatossága értelmében 170, 
000 koronánál több nem lehet. Kliez 
jön 20,000 korona forgó  töke, amiből 
a házi csatlakozások, törlesztésre készi-
tt'iulö házi berendezések, iparosoknak-
adandó kölcsönmotorok költségeit fede-
zik. Kell továbbá körülbelül 12,000 ko-
rona az első évi aunuitás fedezésére. 
Szóval körülbelül 202-210,000 korona 
kölcsönösszeg, mert kurzusveszteség is 
van. 

Építő cég bérli a telepet és bérösz-
szeg gyanánt fizeti  a kölcsön annumi-
tását. A bérletet 50 évig nem mond-
hatja fel,  ellenben a város 10 évtől 
kezdve 5 - 5 évenként felmondhatja  a 
:'érietet, ha az esetleg még nem tőr-
ész tett veszteségeket bérlőnek kifizeti. 

20 óv után nem téríti meg a vesztesé-
geket. 

A 10. 15 és 20 év bezárása után 
még fenmaradó  veszteségeket a város 
előlegezi bérlőnek, de ő ezeket a 25-ik 
év végéig kamatoztatni és törleszteni 
tartozik. 25 év leteltével tehát a városra 
nézve minden teher még alakilag is me-
szünik. Addig is tényleg a bérlő visel 
miudeu terhet. 

A város a bérlőnek a 200 drb. 40 
gyertyafényü  fémszálas  lámpából állö 
közvilágításért fizet  évi 6000 koronát, 
ellenbeu az esetleges nyereség felét 
kapja meg a bérlőtől. A nyereség meg-
állapításának módja a szerződésben pon-
tosan körül van irva. 

Magánosok az áramdíjat vagy áta-
lányban vagy áramszámláié szerint fizet-
hetik. Az árakat és feltételeket  lapunk 
legközelebbi számában részletesen fog-
juk közölni. 

A bizottsági tárgyalásokban részt 
vett a város szakértője, Connerth bu-
dapesti magán mérnök és a vállalkozó 
Ganz-féle  Villamossági Részvénytársa-
ság részéről Stark cégvezető főmérnöke. 

M ( A S Z 0 N I „ B O L D I Z S Á R - F O R R Á S " K I Z Á R Ó L A G O S F Ő R A K T Á R A . E g y literes palackokban 10 fillérért k a p h a t ó k . 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb és legkiválóbb kávé fajok, theák, thea-
sütemények, angol és belföldi rumok, likörök, legfinomabb cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. — Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek. — Mindennap friss hideg f e l v á g o t t a k és prágai s o n k a kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás. 
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Nyert értesüléseink ezerint u villany 
telep még ez évben felállitatik  és meg-
kezdődi működését. E nngy fontosságú 
mO létesítése kétségtelenül városunk 
derék polgármesterének, dr. Ujfalusy 
Jenőnek tulajdonítható. 

A f a l u l e g f o n t o s a b b Ugye. 
Azt » hangos hejehuját. választási eszem-

iszomokat, a miknek elkövetkezése annyi ér-
demes kortest hevit Adria gyöngyétől a Jab-
lonkáig: éppenséggel nem tartjuk a falu  leg-
fontosabb  ügyének. Elvek hirdetése, hazamen-
tés a hordó tetejéről szokványos szóvirágokkal. 
— nem a mi kenyerünk. Sót sajnálkoznék rajta 
az n különben kivesző tábor, mely csak abból 
él, hogy a hazát szereti, — vagyunk annyira 
józanok, hogy a párlbontás, a nagy elvek har-
sogó hirdetése közben is azt tartjuk, hogy nem 
e hataridó alkalmi felbuzdulásokból  virágzik 
a hon, hanem az állandó folyamatos  polgári 
munkából. KJ ha Honcidán az általánosra és 
titkosra esznek a hontiak, Isten tucljn uiár ér-
demesebbnek tartjuk, ha ezzel szemben llou-
cidán meg azt rebesgetik, hogy de bizony na-
gyon is sok igazsága van a földművelésügyi 
miniszternek, aki menten, hogy hivatalba lé-
pett, azt látta meg, hogy a falusi  legelőkön 
lósóska és kutyatej diszlik, a kihajtott jószág-
nnk meg nincs mit ennie. Milliókat és millió-
kat érdeklő kérdés a legelórendezés kérdése 
és a f:du  népének egészségét, jólétét, (esti és 
lelki megelégedéséi eminenter érdekli; de azért 
bizonyosak lehetünk abban, hogy a hazafias 
bánatban megrezesedett hang onnét a hordó 
tetejéről, amikor az önálló bankóprés előnyeit 
fejtegeti,  méltatlankodva csendesítené le a 
közbeszólót, aki arra hivná föl.  hogy beszél-
jen inkább a legelőről. Mert igen fumigálva 
így válaszolna n közbeszólóra: „Hallgasson! 
Maga csakugyan legelőre való." 

I'edig a nagy jelszavak szóuokának nincs 
igaza. Mert kétségtelenül igaz az, hogy ha szép 
hazánkban a városok és községek elöljárói a 
legeló rendezést komolynn elkezdenék és be-
csületesen végrehajtanák: milliókkal gyarapod-
nék a nemzet vagyona. Soha minálunk islálló-
zással állatnevelés nem fog  kifejlődni.  Pásztor 
nép a magyar nép. A turáni sikon volt már 
karámja, gulyája. Jászolból jószágot nevelni 
nem tud a magyar. Legelőre van szüksége, és 
hogy milyen lehetetlen Bzociális bajokat tá-
maszt a legelóhiány, látjuk azokou a helyeken, 
azokban a községekben, ahol a kapzsi föld-
éhség a közlegulőket fölszántotta.  Itt ették ki, 
itt zsarolták ki legjobban a termőföldet,  itt 
kevesbbedik a terméshozam s itt mutalkozik 
rohamosan a rosszul táplálkozó nép ledegene-
rálód ása. 

Nincs előbbre való égetőbb kérdés a falusi 
közlegelók rendezésénél. Ott, ahol vnn közie-
geló, aránylag könnyű lesz a munka. Hiszen 
n közlegelónek voltaképen nem is kell egyéb, 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A kis lakatos inas. 

l'ri szülök gyermeke volt a kis lakatos 
iuas. De hát jobban szeretett furni-faragni, 
mint a latin igéket conjugálni, vagy a görög 
klasszikusokat deklamálni. 

És mert okos ember volt a kis lakatos inas 
édes apja, szive szeriut mehetett előre az 
életbe. 

Ostoba előítéletek nem gátolták, hogy oly 
kép boldoguljon, ahogy hajlama kívánta. 

Sohasem hallotta ijesztgetés gyanánt u ferde 
életfelfogás  jelszavait: ha nem tanulsz, inasnak 
adlak. 

Családjának nem volt divat a gyerekekre 
ha nem éppen fényes  iskolai bizonyítványt vit-
tek haza, mérgesen rákiabálni: takarodj inas-
nak I 

Bárcsak belátnák már a szülők, hogy mily 
helytelenül cselekszenek, midőn hasonló kifa-
k ad ásókkal elrinsztják gyermekeiket a tisztes 
iparos pályától és a liecsületes kézművességet 
már jó elóre, mint valami megvetett, leala-
csonyító foglalkozást  állítják gyermekeik eló 

Bizony nem volna aunyi szerencsétlen pro 
letár a világon, kik mindmegannyi szárnya-
szegett, képzelt genlek, bukdácsolnak az élet-
küzdelmek zavaros hullámaiban. 

A kis lakatos inas bllszkén viselte kék 
munkás-zubbonyát. Ez a kis kék zubbony kü-
lönös tisztelet tárgya volt a család előtt: mint 

minthogy ne nézzék egészen Csáky szalmájá-
nak. Egy kis fűmagvetés,  boronálás. gyomirtás 
és okos legelőtartás elégséges. Nehezebb a 
kérdés rendezése ott. ahol nincs legelő. Ott 
vétel, bérlet, csere utján kell azt biztosítani 
És nem is lenne ez a kérdés magyar kérdés, 
ha menten azt nein várnók: „Xo, állam adj I" 
Hát igen. Az állam e részben is siet a legelő-
rendezéssel járó nagy érdekek megmentésére 
és a vételre kedvezményes államkölcsönt en-
gedményez, sót az anuuitásoknál a kamatter-
hek egy részét vállalja. 

Elvárjuk a közügyek hivatásos gondozói-
tól, hogy a választanok zajában is fontossága 
szerint ügyet vetnek erre a vitális, ene a min-
denkit érdeklő dologra. 

A cél. 
Minden a társadalmi és egyesek által indi 

tolt mozgalomnak végcélja a tarstid.tlom vagy 
egyesek érdekeinek előmozdítására irányul. 
Társadalmi célt szolgál a Csikmegyéhen meg-
alakult pálronázs egyesület is. 

A cél, melyet szolgálni fog  az igaz-
ságszolgáltatást támogató mozgalom, nemesen 
ideális Azonban az egyesületet alapjában lá-
moealó közigazgatási intézkedések és népok-
tatási törvények, rendeletek feltétlen  végre-
hajtása szükséges. 

Az egyesület feladatai  közül két pont csú-
csosodik ki. 

1. Megakadályozni az elhagyatott gyerme-
kek és fiatalkorúak  züllését. Kivonni n zül-
lésre alkalmat adó körből. 

2. A büucselekinényt már elkövetett ifja-
kat büntetésük kitöltése alatt osztályozni s le-
hetőleg lelki világukkal megismerkedve annak 
megfelelő  körülmények kiizt tartani és a bün-
tetés kitöltése után helyes társadalmi munka-
körbe helyezni. 

Mindkét körülmény mérhetetlen f>nitossá^u. 
Mert. ha a gyermekek züllését akarjuk meg-
nkadályozni, amint az az alakuló gyűlésen is 
elhangzott, a községek gyermek számának 
00", át gyámság alá kellene helyezni. 

Miéri? 
M rt a vénnegyénklien fellendült  fakeres-

kedés egyszerre és könnyen sok pénzhez jut-
tatja a lakosságot? liz pedig a jövőre nem 
gondolva, hallatlan orgiákat ül, melyekből a 
gyermekeket nem hogy kizárná, hanem azok-
kal is résít vetetnek benue, mint cselekvő sze-
mélyekkel. 

A gyermekek viszik mindig a pálinkát haza, 
vagy őket küldik dorbézoló testvéreik, vagy 
atyjuk után a korcsmába, hol az ntya, vagy 
testvér, mert koma- vagy jóbarátlal mulat, 
hogy maga is időt nyerjen vagy csúnya szilok-
kal Uzi el a küldöncöt, vagy 2— 3 pohár pálin-
kát töknek bele, hogy türelmesebben várja a 
beszélgetve berugásnak n végét. 

S mik e beszédek tárgyai ? 
Először az ügyes bajos dolgok kölcsönös 

elbeszélése s később minden törvény, törvé-

nyes intézkedés és társadalmi rend éktelen 
szidása és fenyegetőzés.  Otthonába szintén 
látja a mértékietlen ivást, hallja az állandó 
zugolódást, látja továbbá azt, hogy a szülői-
nek vallásos érzülete megvan fertőzve,  mert 
a vasárnapot nem szentelik meg. Ilyen körül-
mények közölt minden alkalom csak a züllésre 
tanítja a gyermeket. 

A közigazgatás dolga, hogy a vasárnapi 
korcsmazárást ne csak elrendelje, hanem szi-
gorúan ellenőrizze. 

Megtiltandó a gyermekeknek szeszes italt 
kiadni vagy éppeu mulatságokra vivését. 

De különösen az volna az érdekes, ha a 
felíőbli  halóságok a száraz végrehajtás köz-
ben községi közegeik működését figyelhet-
nék meg. 

Látjuk, hosy a községi közegek nagyrésze 
vallásos kötelességéi-ól és hivatalos kötelessé-
géről is megfeledkezve  e kezére bizott dolog 
véglehajlását felsőlibségéuek  szidalmazásával 
kezdik, hngy magukat tisztázzák ahelyett, hogy 
emberséges beszéddel törvénytiszteletre éa kö-
telességti-ljesilésrc buzdítanák a népet. 

Látjuk éppeu ezen közegek hanyagságán 
inaló rendetlen iskolázást, az ismétlő-iskola 
tengódésél. az iljusági egyesületek ritkaságát 
s ezek mind oly tényezők, melyeknek rendben-
tailásu a pálronázs egyesület alapja. 

Iis keressük csak a községi középületek 
mellett és iskolák mellett is sok helyen az 
illemhelyeket ? 

De menjüuk a második pont felé.  Mit ta-
pasztalunk a börtön végzett ifjúságnál?  Azt, 
liojiy rosszabb mint volt, mert rablársailól 
olyan gonosz tellek elkövetését tauu'ta, illetve 
hallotta elbeszélni, melyekről talán ó muga 
is megborzadt, de mert szabadulása után min 
denki ót lenézte s erezte a büuletés Uláui 
megvetést, keserűségében nem egy éppeu a 
börtöntársaitól tanult gonosz lettet követi el, 
mivel meggyőződött, hogy őt már senki Bem 
nézi becsületes embernek. 

Tehát látjuk, hogy mily szükséges a bün-
tetés alalt állók elkülönítése s mily szükség, 
ho;iy szabadulásuk után éppen e törvény ke 
relében legyen megóva a még súlyosabb bű-
nöző alkalmak elkerülésére. Fiiitös  Sánéir. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Áthe lyezes - Dl-. Balló István 

kir. tanfelügyelő  hasonló minőségbe át-
helyeztetett Torda Aranyos vármegyébe. 

— Kinevezés. A király Pulszky Mihály 
okláudi járásbirósági jegyzőt a gyergyószent-
miklósi járásbírósághoz albiróvá nevezte ki. 

— A Jus th -pa r t és a felesik!  választó. 
Egyik helybeli ügyvéd a Gyergyó felől  jövő 
vonaton szóba elegyedett egy felcsiki  válasz-
tóval. Szó esvén a választásokról, kérdezte az 
ügyvéd a választót a fellépett  és még fellé-
pendő képviselőjelöltekről. Polgártársunk szán-
dékosan legutoljára hagyta Balog Pistát, a 
gyergyóujfalvi  községi jegyzőt, kit szintén a 

jelöltek között emlegetnek. Az ügyvéd azon 
kérdésére, hogy Balog Pista milyen program-
mal lép fel,  azt felelte  polgártársunk : 

— Tudja a suj, azt mondják, hogy valami 
Jux-párti . . . . 

— Képviselőjelölés és a j pártalakn-
lás meghiusnlasa Karofalván.  F. hó 20-án 
Karcfalvára  nagy népgyűlés volt összehiva, 
mely hivatva lett volna megalakítani a mun-
kapártot és a kerület részére képviselőt jelölni. 
A gyűlésen a kerület valamennyi községe kép-
viselve vo|t. A vélemények azouban annyira 
különbözők voltak, hogy sem pártot alakítani, 
sem képviselőt jelölni nem tudtak. — a 
gyűlésen felszólalt  Bar tal is Ágoston főszol-
gabíró és Kovács János rendőrkapitány. Ma»át 
a gyűlést dr. Kászoiiy Alajos kardaki 
plébános ezette. Amint értesültünk, a gyér-
gyói községek Justh-párti képviselőt óhaj-
tanak, a Ködön felüli  hat község pedig 
a nemzeti muiikapári egyik tekintélyes tagját 
látná szívesen, ki az erJóeladásokat gyorsan 
keresztülvinné és a lelcsiki járási fószolgabi-
róság kettéosztását is siettetné. A többi köz-
ségek kölöubözó véleményen voltak. Minthogy 
a gyűlésen semmifele  határozat nem hozatott, 
az eredmény nélkül oszlott fel. 

— Bikavasar Csikszeredaban. A Csík-
vármegyei Gazdasági Egyesület f.  hó 22-én 
tartotta meg a szokásos tavaszi bikavásárt a 
gazdaközöuség nagy érdeklődése mellett, mely 
alkalommal 46 darab erdélyi magyar fajta 
bika hajtatott fül,  Ebből 38 drb vásároltatott 
meg a községek részére 500—880 kor. árban. 
A Csikváriuegyei Gazdasági Egyesület mint a 
vármegye mezőgazdasági bizottsága, Becze 
Antal gazd. egyl. elnök vezetése alatt, T. Nagy 
Imre egyl. titkár, Révész Gyula torv. h. föáll.it-
orvos, Keresztes Aulai járási állatorvos, Likl 
gazdasági felügyelő  és Kiss Ernő székelyföldi 
kirendeltség helyi megbízottja közreműködé-
sével eszközölte a bírálatot és kiadta a köz-
tenyésztésre alkalmas bikákról a teuyésziga-
zolványokat Az eliuult éveket tekintve felliaj 
tolt álloinánymcnnyiséget illetőleg uémi ha-
uyallás tapasztalható, ami részbeu az elmúlt 
takarmányául; esztendőnek tudható be, minek 
következtében gazdáink szarvasmarha állomá-
nyokat nagy mérvben apasztották. A felhaj-
tott bikák minőségét tekintve, ha ;eljes mérv-
ben nem is volt kielégítő, de a vármegye 
gazdasági egyesületének e téreu hosszú éve-
ken át tauusitott fáradozásainak  eredményei 
inégis tapasztalhatók, mert az évenkint meg-
tartott bikakiállitások és díjazások által eléggé 
megkedveltette a gazdaközönséggel azokszjrü 
teuyészbika nevelést, s ezáltal lehetővé tette 
azt, hogy a községek a vármegye gazdáitól az 
itieni viszonyoknak megfelelően  nevelt bika-
állományból szerezhessék be a szükségletet, s 
ezzel mintegy alapját vetette meg a varmegye 
gazdasági egyesülete guzdasági jelentőségében 
és értékében mindinkább emelkedő magyar 
erdélyi sz írvasmarha tenyésztés további és 
eredinényteljes fejlődésének. 

jelképe a szorgalmas munkának, szent lobo-
gója a lisztes iparnak. Szorgalmasan és öröm-
mel járt a műhelybe, hol nagy kedvvel furt, 
faragott.  Ügyes volt a kis lakatos inas. 

De mint kedves, szelíd fiúcskát  játszó paj-
tásai szerették s ha szabad idejében a lap-
dázó fiuk  közé vegylllt, nagy örömmel fogad-
ták : itt jön u kis lakatos inas! és tisztelettel 
néztek kék munkás-zubbonyára 

Népszerű volt a kis lakatos inas 
Mikor a munkából huzament, édes apja 

szeretettel simogatta meg szurtos arcát B min-
dig volt egy kedves szava hozzá : |ól vau fiam, 
szorgalmas légy, hogy derék ember váljon 
belőled. 

De legjobban édes anyja szerette. Ha kis 
munkás zubbonyáról leszakadt a gomb, gon-
dosan felvarrta  s oly gyengéden bánt a kis 
zubonynyal, mintha valami drága selyeindarab 
lenne. Ugy kellett mosní-vasalni, mint a pa-
tyolatot. 

Ha fáradt  volt a kis lakatos inas, anyja 
szeretettel ölelte magához s az anyai csók, 
mely piros arcocskáját érte, édesen biztatta: 
csak bátorság kis Ham! Egyszóval boldog volt 
a kis lakatos inas. És szorgalmason furt,  fa-
ragott tovább. 

Egy izben meglepte édes anyját első nagy-
stylü müvével. Csinos doboz volt ez, fedelén 
ragyogó acélból való cirádákkal és remekművű 
kis lakattal. 

Mily boldogan faragott,  reszelt, kalapált 
rajta. Amíg elkészült, százszor is elgondolta, 

hogy elég méltó lesz-e ez az ajándék az ő 
drága anyjához ? 

A kalapács koppanó hangjával szerető szive 
versenyt dobogott s a reszelő egyhangú zaja 
a legszebb dal volt fülének.  Az acél szemé-
nek sugarától csiszolódott lényesre, fürge  keze 
alatt s a kis lakat híven zárta el szivének 
ezer édes titkát. 

Ugy őrült a kis lakatos iuas. Boldogan 
vitte haza auyjának a remekmüvet, melyet az 
nagy becsben tuitott. 

Évek múllak el. Repül, rohan az idő, akár-
hogy belekapaszkodunk is lebegő szárnyába, 
hogy visszatartsuk. 

A kis lakatos inas nőtt, erősödött a lassan-
kint kicsi lett neki a kék munkászubbony. 
Szorgalmasan dolgozott, tanult és évek multán 
a kis inasból hasznos polgára lett a hazának. 

Mikor kihajózott az élet viharos tengerére, 
anyja egy talizmánt adott át neki. Az a régi 
doboz volt, az ö első müve, melyhez a gyer-
mekkor édes emlékei tapadtak. 

Újra látta magát, mint kis lakatosinast. 
Újra átélte a boldog gyermekéveket, inlkor 
még keBerves sirása is inkább vidám kaca-
gás volt. 

— Csak akkor nyisd fel  e dobozt, — mondta 
neki anyja, — mikor életed legboldogabb nap-
ját éled: Ha szived túlárad az örömtől. De 
már nem tudsz többet simi. Az ami benne van, 
újra megtanít könnyezni. 

Umét teltek az évek. Sokszor virult ki az 

ibolya, sokszor hervadt el a rózsa. Sokszor 
pihent a föld  fehér  szemfedője  alatt. 

Szive még uem volt túláradva az örömtől. 
De már régen nem tudott sirui. 

Megfeszített  munka árán az egykori kis 
lakatos iuasból hírneves gyáros lett. Muukásai 
rajongtak érte, mert szerető atyjok volt nekik. 
Száz meg száz síegéuy munkás családnak ő 
volt a jótevője. Nevét áldották a szegények 
és ügyefogyottak,  mert senkit sem bocsátott el 
segedelem nélkül. 

Végre kivirult az ö szivében is a szerelem 
virága, eljött a nap, mikor puha lészkébe ve-
zette csicsergő párját. 

Ünneppé avatták ezt a napot a gyári mun-
kások. 8 midőn látta az egyszerű emberek hü 
ragaszkodását, szeretőtök jelét, ezen a napon 
szive túláradt a boldogságtól. Eszébe jutott a 
tatizmán, eszébe jutottak anyja szavai... 

Megilletődéssel vette elő a régi, öreg do-
bozt s kinyitotta. A dobozban megfakult,  el-
rongyolódott kis munkás-zubbony volt. Cso-
dálkozással vette ki 

Megismerte. Ez volt az ő első kis munkás-
öltönye. Újra látta magát mint kis lukatos 
inaBt. 

Sírva borult rá a megfakult  kis zubbonyra 
e miközben erős vállai heves zokogástól re-
megtek, ajkához szorította a drága ereklyét. 

Az alkonyi szellő diadalmasan hozta be a 
nyitott ablakon a munkások zaját Újra meg-
tanult sirni. Mindezt a kis kék zubbony tette. 
Szent zászlaja a tisztes iparnak. 
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Tölgytalpfa  helyett vast&lp. A mult 

esztendeiben sok szó esett a talpfákról.  Azóta 
Iiasyut forilult  a világ. Az államvasutak kül-
fálili  minta után talpfák  helyett vastalpakkal 
kísérleteznek és erre a célra a költségvetésbe 
is Iiagvobli összeget Tettek föl.  A kísérlete-
zések most folynak,  melyek ba sikerrel jár-
nak. uity a vastalpak veszedelmet, konburren-
ciát fi'ii":,k  csinálni a talpfáknak.  A porosz 
államvasutak már is nagymértékben alkalmaz-
zák a vastalpakat, ami az erdőtulajdonosokra 
nézve mái azért is kellemetlen, mert a ter-
melt tölgymennyiség jelentékeny részét talpfa-
lei melésre használták fel. 

- Egyesület i élet . A csikszentgjörgyi 
ifjúsági  egyesület 7-ik évlolyama alatt folyó 
hó 13-án volt ez évi 7-ik előadás. Az előadást 
l'iistös Sándor tauitó tartotta „Magyarország 
a lörök uralom alatt* címmel. A népműveléséi 
ivizó előadásokról és azok Itatásáról a hallga-
tóság állandóan fokozódó  száma tesz tanusá 
got. Mint vendég megjelent Gábor János szol-
sah'rú is. mely alkalommal 200-nál több hail 
iialója \<i.t az előadásnak, kik különösen a 
i.aiior .lanos gyönyörűen színezett szavalatá 
li.il nteriieiti'k mély erkölcsi tanuiságot. 

A gazdásági melymüvelés megho-
nosítása. A foldiiiivelési  kormány elhatározta, 
h-..-y a kisgazdák sorából alakított gőzeke-
.-/.,,veikezeteket kedvezményes kamatú állam-
knli'sönnel segíti és pedig akként, hogy a gőz-
i-l.- beszerzésnél, amennyilien hazai gyárból 

40.000 korona kölcsönt utal ki az orszá-
gos közgazdasági alapból. Kétszázalékos kit-
iiialot (izet a szövetkezet, ha csupán tagjai 
használják a gőzgépet, négyszázalékos kamatot 
fizet,  ha bérlie is szántanak. A felvett  kölcsön 
öt esztendő alatt visszafizetendő  A tőke- és 
kamatfizetés  a szövetkezet fennállásának  első 
évélien már megkezdendő. Az államkölcsönért 
a szövetkezet tagjainak készfizetési  kezessé-
get kell vállalniok. 

— A gynía-monopol inm A magyar és 
osztrák kormány közt jegyzékváltás folyik  a 
g\ ufa-monopólium  ügyében. Habár n kiegyezés 
mindkét államnak bizonyos szabadságot enged 
egyedáruságok behozatalánál, gyakorlati okok-
ból érdeke e két kormánynak, hogy a gyufa-
monopóliumra nézve megállapodás jöjjön köz-
tük létre, mivel közös érdek .< jogosulatlan 
behozatni ellen való védekezés. A jegyzékvál-
tás főleg  az egyedáruság életbeléptetésének 
formája  körül történik, hogy vujjon bérbead. 
ják e évi megváltási összegen, vagy pedig az 
állam maga vegye kezébe az elárusitásl. Dön-
tés erre nézve még nem történt. 

— AB ipartörvénytervezet lomtárba 
kerül . É veken át foglalkoztatta  gazdasági ér 
dekképviseleteinket az ipartörvénytervezet, me-
lyei majdnem minden részletében már le is 
targyaltak. Ennek folyamán,  néhány részlet-
kérdéstől eltekintve, a főbb  elvi jelentőségi 
rendelkezések tekintetében megegyezésre ju 
tott az érdekeltség és a kormány, ugy hogy 
a törvényjavaslat végleges szövegezése volt 
hátra. Most aztán arról értesülünk, hogy a kor-
mány feleslegesnek  tartja az uj ipartörvény 
megalkotását s az a nézete, hogy a mostani 
törvény tnpasztalt hézagai rendeleti uton is 
kiegészíthetek és pótolhatók. Csupán akkor 
térne el ettől a tervtől, ha a kivitelnél elhá-
rithatlán nehézségek merülnének fel,  mely eset-
ben nem zárkózik el uj ipartörvény alkotásától 

— A népamámláláa elökéasületei. A 
kormány, mihelyt öeszeUI a képviselőház, tör-
vényjavaslatot fog  beadni aa 1910. évi nép-
számlálás Ügyében, melynek előmunkálatait 
már a közel jövöben megkezdik. A központi 
statisztikai hivatal, mely a népszámlálást Ifi 
nyitja és anyagát feldolgozza,  budai palotája 
mellett még az idén tg épületet emeltet, hogy 
elhelyezhesse benne a népszámlálás alkalmá-
ból megszaporítandó személyzetét. 

— A osikaomlyól r ó m . kath . fögimn. 
Önképzőköre f.  hó 15-én délután szép Un 
népség keretében ülte meg az 1848. évi már-
eiusi napok emlékét A zenekar nyitánya után 
Kltes Kndre VIII. o. t lelkesedéesel szavalta 
el a .Talpra magyar"-1. Onnepi beszédet Karda 
Ferenc VII. o. t. mondott. Bánta Imre VIII. 
o. t. pedig „Az unio'-ról olvasott fel.  A mű-
sort még két Bzavalat, -ének- és zeneszámok 
egészítették ki. A szép számban megjelent kö-
zönség a Himnusz hangjai mellett oszlott szét. 
. , 7 P ® l y i " t hentes-műhelyre . A keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter Szászrégenben 
hentes ipari mintamübelyt állit fel  és alt ér-
ilemes szekely származású iparos segédnek 
fogja  adományozni. Pályázati batáridő mţjua 

30-a Közelebbi feltételek  a marosvásárhelyi 
állami ipari szukiskola igazgatóságánál meg-
tudhatók. 

— Március 15-ét Tusnádfürdón  is meg-
ünnepelték. Délelőtt JO érakor az állami is-
kolában volt ünnepély, a honnan a növendé-
kek és a közönség Vísclier Konrád és Nándor 
48-a.i kapitány, illetve főhadnagy  üdvözlésére 
vonult. Este a Kristó vendéglőben társas va-
csora volt, a melyen a két öreg harcos is meg-
jelent, kiket ez alkalommal is nagy ovációban 
részesítettek. 

— Marolns 15-ike a gylmesfelsöloki 
al lami iakolaban. Mint mindenütt ez ország 
bau, ugy itt is, szokás szeriül áldozott, az is-
kola a márciusi napok örök, dicső emlékének. 
Azonban az idén nem csak az iskola ünne|Ht, 
hanem ezen az ünnepségen részt vett a köz-
ség s z á m o B polgára is, ami örvendetes jele 
annak, hogy ez elmaradott csángó nép, ki 
mondhatni csökönyösen, közömmel fugajott 
minden linxntlas mozgalmat, — kezd saját 
sorsa-élete, hazafiúi  kötelessége és joga iránt 
érdeklődni. Ax ünnepség a helybeli r. katli. 
templomban ünnepi szent misével kez'lódult, 
hova mintegy 2110 tanuló, tanítóik vezetése 
mellett, az iskola zászlaja alatt vonult fel. 
Mise után az iskola egyik lerinebeii kezdődőit 

lulnjdonképeni ünnepély, melyet n tanulók 
éneke a „Himnusz"- zal i.yitott meg, minek 
befejezte  utáu l'éli Lajos igazgató-tanító tar-
tott a gyermekek ertolini fejlettségéhez  alkal-
mazott ünnepi beszédet; megmagyarázva tör-
ténelmi alapon lilárc 15-ét megelőző korsza-
kot, s azokat az okokat, a melyek március 15-ét 
a magyar történelein legnagy obb napjai közzé 
sorozzák, s egyben méltatva a szabadság szü 
l'-tése napjának politikai, társadalmi jelentő-
ségét, végül a gyerekekhez oktatva szólt, buz-
dította a haza, a király iránti szereiéire, i 
kölcsönös megbecsülésre, n testvériségre; be 
szédét a haza. a király éltetésével fejezte  be. 
Ezután a tanulók szavaltak hazafias  költemé 
nyéket, melyeken meglátszott, hogy tanítóik 
helyesen, okszerűen és az ujabb kor követel 
menyeinek megfelelő  ni időn oktassák a rájok 
bizott csángó gyerekeket. Végűi Anda Géza 
lelkész larlott mngas színvonalon álló, hazafias 
bezáró beszédet; a növendékekhez ős közön 
ségliez szólva és oklatva a hazafiúi  szent kö-
telességekre, a hazafiúi  érzés és szeretet ápo-
lására ; ennek végeztével u gyerekek hazafias 
éneke zárta be e szépen sikerűt ünnepet. 

— Választások. Szent l'éter egyháziue 
gye a napokban választotta meg az egyház-
tanács tagjait. A választások a négy község, 
ben Bálint Lajos fóesperes  elnök vezetése 
mellett a következő eredménnyel folytak  le. 
Várdotfalván  Márkos Dénes, Uaralis Simon és 
l'éter Imre, Csobolfalváli  Csiszér I'ál és Geczó 
János (Pap), Csikcsoniortánban Kerencz Lajos 
alsó és Nagy Sándor, Ctiktaploeán Csedó Ger-
gely, Qegö István bíró, Györpál Tamás l'éter 
József  jegyző és Simon Ede lett egyháztaná-
csos. Főgondnokká Csiszér Pált, algondnokká 
Csedó Antalt s pénztárnokká Bartalis Simont 
választották meg. 

— Nyilvános elszámolás és köszönet 
A József  kir. herceg szanatórium egyesület 
helyi bizottsága által f.  hó 5-én rendezett es-
tély alkalmával belépő jegyekből és felülfize 
lésekből befolyt  355 kor. 50 HU., a pezsgő el 
árusitás tiszta jövedelme 261 kor., a tombola 
tiszta jövedelme 107 kor., a tészta és virág-
elárusitás tiszta jövedelme 89 kor., kávé, szi 
var elárusitás tiszta jövedelmo 40 kor. 74 HU, 
Szentpály Gábor helybeli zászlóalj parancsnok 
felülflzetése  10 kor. összes bevétel 863 kor. 
34 flll.,  ebból kiadás zene, terem, asztalos 
munkák, meghívók stb. dija 322 kor. 80 flll. 
marad tiszta bevétel 540 kor. 44 flll.  Ebből 
270 kor. 22 flll.  a sétatér alapja javára, 270 
kor. 22 flll.  pedig a csikmegyei tüdőbetegek 
javára esik; B azokat a bizottság rendeltetési 
helyére is juttatta. Az emberbaráti cél érde-
kében kedves kötelességet teljesítünk, mikor 
ugy a rendezőknek, kik lelkes fáradozásaikkal 
az estélyt előkészítették, valamint a telülflze-
lóknek és a megjelenteknek anyagi áldoza-
tukért a leghálásabb köszönetünket nyilvánít 
Juk. A József  kir. herceg szanatórium egylet 
csíkszeredai bizottsága. 

— Nyilvános nyugtázás . A gyimesl re-
fotmátus  fiók  egyházközség javára f.  évi feb-
ruár hó 5-én Oyimesen rendesett táncmulat-
ság alkalmával a jótékony cél érdekében fe-
túlfizetések  eszközöltettek: Potaa Sándor 25 
kor. Kotqjáti pénztárnok, Heller Ignác gyár-
igasgstó, BiseniOM Kaoilló, Unió erdóipar, 

Dobál Antul 20 -20 kor. Dr. Szántó Samu, 
Tóth Sándor, Katz Sándor,' Grossman Ödön, 
Sehmilovics Jakab. Sípos Marcel, Smilovics 
Márton. Kzathmáry Béla Ditró, Nyitray Dezső, 
Boér János r. kath. lelkész 10—10 korona. 
Tausinger Ármin, Fejér István I5--15 korona. 
Krieilliinder Emil, Józsa Géza 8—8 kor. Dr. 
Veress Sándor, Schulc Manó és Schulc Benő 
—ti kor. Weissenherg Henrik, Deáky Sándor, 

ifj.  Kis Lajos ref.  lelkész, Vajua Ferencz, 
Grossmann gondnok, Klthea András, Benedek 
Ágoston, I'ap Albert, Gödri István, dr. Nagy 
András, Kohn M„ Goldschlag Osiás, Gross 
Samu. Deáki Vidor, Alchüller Károly, Schaucr 
Krnu. Lalniár Alajos, HofTmann  igazgató, dr. 
Kása Lajos, Vitályos György, Szmetina Albert, 
A belez Józ<ef  Birs, Szabó István Kolozskara, 
Török Pereuc oisz. képviselő, dr. Szjthmáry 
István Dilró 5—ö kur. Dr. Nagy Jenó, Csiky 
Kálmán vámellenór 4—4 kor. Zathureczky 
Leó, Kosenberger Adolf,  Gergely Viktor, dr. 
Szarvas, Kis Károly, Takács Károly, Vas Ist-
váu, Neufeld  Samu, Beck Fülöp, Virányi 
Gusztáv, Száutó Mihály 3—3 kor. Kis Jenó, 
Császár László, Aczél Ödön, I'rohászka Géza, 
Deáki Jauos, Kovács Ferenc, Darvas Gyula, 
t'seli Károly, Kóty Antal, l'ickler Gyula, An-
gyal .Mózes, Deáki J., Zaliarias J„ Scliüle Vik-
tor, Beriuaou Wolf  2—2 kor. Iiévész Gyula, 
Kegéci Károly, Deáki Géza, Zakariás L. An-
tal, Bíró Árpad, Lukács Kristóf,  Tark N., Ke-
rekes Jauos, Dájbukát üeró, Anda Géza róm. 
kath. lelkész 1—1 kor. Pelüllizetések összege: 
475 kor. 28 KII. Fogadják a nemes szivü felül-
iizelók a jólékonycél érdekében hozott áldo-
zataikért a gyimesi református  egy házi elöljá-
róság hálás köszönetét. 

— Reform a jogszigorlók szüleinek 
érdekében. A jogszigorlók szüleinek ér-
dekében azt az üdvös rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
működő jogi szeminárium (Malom-utca 
14.) hogy állandóan szemmel kiséri a 
Kolozsvárt készülő vidéki jogszigorlókat 
— és azon szülőket, akik a szeminárium 
vezetőségét e végből levélileg leikérik, 
hetenkint — feltétlenül  megbízhatóan, 
díjmentesen informálja  a fiuk  készülésé-
ről (azok tudta nélkül is), igy ők meg-
győződhetnek arról, vájjon szigorló fiuk 
tanulással tóltik-e az időt Kolozszvárt. 
Egy másik célszerű újítása a jogi szemi-
náriumnak az, hogy azon jogszigorlók ér-
dekében, akik szigorlatuk letétele előtt 
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod 
hatnak, olyan rendszert honosított ineg, 
mely lehetővé teszi azt, hogy a vidékiek 
otthon elkészülhessenek, esetleg irodai, 
vagy más teendőik végzése mellett. T. i. 
az anyag essenciáléját magukba foglaló 
jegyzeteken kivül oly jegyzeteket is ké-
szített, amelyek teljes rendszerességgel az 
egész anyagot olyként foglalják  magukba, 
hogy a tankönyveket helyettesítik, az ösz-
szes szigorlati kérdéseket felölelik  és a 
magyarázást nélkülözhetővé teszik. E jegy-
zeteket a vidékieknek kikölcsönzi és azok 
abból otthon elkészülve u. n. recapituláló 
kurzuson vesznek részt Kolozsvárt 1—2 
hétig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké-
szültek is díjmentesen részt vehetnek. — 
Ezen tevékenységéről és a szeminárium 
céljáról felvilágosítást  nyújtó nyomtatott 
könyvet ; Tájékoztató a jogi szeminárium-
ról" díjmentesen küld a szülőknek Jogi 
szeminárium vezetősége. (Dr. Dobó, Ko-
lozsvárt, Malom-utca 14. sz.) 

— A postát igénybe vevő felek  meg-
várakoztatása . Ismételten előfordult,  hogy 
a felvételi  szolgálatot végző posta- és távirda-
alknlmazottak a postát vagy távirdát igénybe 
vevő feleket  jelentkezésük alkalmával megvá 
rakoztatták azért, mert a felvételi  szolgálat-
hoz nem tartozó mellékmunkát végezték. Erre 
való tekintettel Hieronymi Károly kereskede-
lemügyi miniszter felhívta  a posta, távirda és 
távbeszélő hivatalok vezetőit és a postames-
tereket, hogy felvételi  szolgálatot teljesítő al-
kalmazottakat sürgős mellékmunkák végzésé-
sével ne bízzák meg, a felvevő  közegeket pe-
dig figyelmeztette,  hogy az elódáaható más 
munkát — ha fél  Jelentkezik — azonnal hagy-
jáb abba és elsősorban a közönséget szolgál-
ják ki. 

— i oslkdelnel állami Iskola növen-
dékei a márciusi események emlékére szé-
pen Bikerlllt iskolai Ünnepélyt tartottak, ame-
lyen a gondnoksági tagok s számos szülő vett 

részt OnnepélyeB szent mise után, melyen 
Biró József  és Borbáth János kántorok fun-
gáltak, i nemzeti színű lobogókkal és zöld ga-
lyakkal fölékesített  iskola termeibe vonultunk, 
hol László Pétéi áll - isk. igazgató-tanító lel-
kes beszéde B aa általa beosztott 17 pontos 
műsor szerint való szavalatok s énekszámok 
elevenítették föl  emlékűnkben a nagy nap em-
lékét. Jól eBett látnunk a szülők érdeklődését 
s azt a benyomást tette ránk az ünnepély, 
hogy Csikdelne népe nemcsak minden Bzépért 
és nemesért tud lelkesedni, hanem egyúttal a 
hálát is érzi, molylyel tanítói iránt tartozik. 

Egy jelenvolt. 
A nyári szinkritikus és a p r imadonna . 

Egyik laptársunk irja, hogy van egy nyári 
szinházi kritikusa, akinek most ütközik a ba-
jusza és aki azért nyári kritikuB, mert ezidő-
szerint Budapesten az öreg aulában Mariska 
kérdéseire szeretne felelni,  ha tudna és csak 
fecske  csicsergéskor érkezik haza, ahol a nyári 
színészek érkeztével felcsap  nyári kritikusnak. 
Ámbár ez a tehetséges ifjú  Mariskát nem veszi 
elég komolyan, nyári kritikusi minőségben 
annál komolyabban veszi a Mariskákat, Ilikét, 
Sárikát, a szendéket, hősnőket, szubrettet és 
egyebeket. Hogy mily komolyan veszi a mű-
vészet egy-egy nyílt kérdését, kitűnik abból, 
hogy mostanában is körkérdést intézett a prima 
és dua donnákhoz és a kérdés, amelyet a föl-
dönjáró csillagokhoz körözött, nem a művé-
szetnek valamely szubtilis ága volt, hanem ez: 

— Milyen krémet használ Nagysád? 
És a nyári kritikusnak már is nebány száz 

ily válasza van: 
— Természetesen Diana — krémet. Csak 

a bárom csórü kacsa idejében használhattak 
mást. Mióta a luxemburgi udvar gimbelí-gom-
bolja a bos-tont, — azóta nincsen más krém, 
mint a Diana-krém. Tégelye 1 korona 50 fillér 

kapható minden gyógyszertárban, drogé-
riában. 

— Vakok felvételé.  A vakok kolozsvári 
áll. segélyezett országos intézetében a jövő 
1U10—11-iki tanévre, vallás és nemzetiségre 
való tekintet nélkül 15—16 vak flu  növendék 
vétetik fel.  Felvétetnek oly 8—14 éves vak 
fiuk,  kik a vakságon kivül más testi vagy 
szellemi fogyatkozásban  netn azenvednek. Ezen 
tanévben több alapítványi bely üresedik meg, 
mely alapítványi helyeket, oly szegény szülők 
vak flu  gyermekei nyerhetik el, kik szegény-
ségüket, szegénységi bizonyítvánnyal igazoln 
tudják. A kérvények miţjus hó végéig a „Vakok 
kolozsvári államilag segélyezett orezágos in-
tézet* igazgatóságához nyújtandók be. Bővebb 
felvilágosítással  az intézet igazgatója bárkinek 
szolgál. Kolozsvárt, 1910. március hó 9-én. 

— A osikszentkirályi iQuság f-  é v i 

április hó 3-án és 4-én az iskola termeiben 
az iskolai tantermek felszerelésére  színiek)-
adással egybekötött zártkörű táncmulatságot 
rendez. Belépti díj ápril 3-án: Személyjegy 2 
kor., családjegy 4 kor. Ápril 4-én: Személy-
jegy 1 kor., családjegy 2 kor Kezdete este 
tél 8 órakor. FelUlfizetéseket  köszönettel fo-
gad és hirlapilag nyugtáz a rendezőség. Jé 
zenéről gondoskodva van. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
.Hermes* Magyar Általános Vittéddst Réu-

vtnytárssság, Budapest, heti jelentése a tózsfa-
forgalomról  és pénzpiaciról. 

Budipeat, 1910. március 18. 
A pénzpiacon fokozatosan  észlelhető fe-

szültség, úgyszintén a magas árfolyamok  foly-
tán némileg megcsappant vételkedv a tőzsde 
irányzatát, az elmúlt hét folyamán  kedvezőt-
lenül befolyásolta,  ugy hogy a hosszabb ideig 
fennállott  szilárd irányzat következtében az 
Angol Bank tegnap hivatalos kamatlábát 1 
százalékkal felemelte,  a befektetési  értékek 
és különösen a 4 százalékos magyar korona-
járadék árfolyamát  kedvezőtlenül befolyásolta 
ugy, hogy az egészen 92—80-ig csökkent, 
amit a küszöbön lévő uj járadék kibocsátással 
ÍB indokolnak. 

Az üzlet egyes részleteire térve át, jelent-
jük, hogy a nemzetközi, valamint a helyi ér-
tékek piacán egyaránt észlelhető volt a lanyha 
irányzat, mely alól csak egyes helyi értékek 
képeztek kivételt részben emelkedő árfolya-
mok mellett Élénk forgalom  fejlődött  ki a 
Budapesti Közvasuti Vaspálya részvényekben 
változékony árfolyamok  mellett a szerint, amint 
a fővárossal  való tárgyalások megindítását 
korábbi vagy későbbi időpontban tartották 
valószínűnek, a részvények árfolyama  még 



4-flc  oldal. C S Í K I L A P O K 12. mám. 

alacsonyabban zárult és sx árfolyamhanyatláa 
ma még folytatódott.  Nagy keresletnek or-
vedtek a Nasici tannio részvények a közétett 
kitűnő mérleg hatása alatt, mely nagy leírá-
sok után igen jó eredményt tüntet fel  éa orra 
a hírre, hogy a jövő évben kifizetésre  kerlllö 
osztalék B jelenleginél jóval magasabb lesz. 
Élénk forgalom  fejlődött  továbbá a Danubius 
részvényekben azon hírre, hogy a társaság 
ujabb hajómegrendeléseket kapott és a rész 
vények árfolyama  mintegy lő koronával emel-
kedett. Keresetek voltak a tégluértékek is. 

A részvénypiac lanyhaságúval szemben ál-
landóan feltűnően  szilárd irányzatot követ a 
sorsjegypiac és különösen a kisebb sorsjegyek 
árfolyama  jelentékeny emelkedést tüntet fel. 
Nevezetesen nz Erzsébet szanatórium sorsje-
gyek árfolyama  egészen 13-ig és a Bazilika 
sorsjegyek árfolyama  egészen 31-ig emelke-
dett. 

NYÍLTTÉR.*) 
A legtartalmasabb 

legelőkelőbb 
legjobb napilap 

„AZ ÚJSÁG" 
Budapesten. 

Egy évre 28 korooa, félévre  14 korona, 
negyedévre 7 K, 1 hónapra 2 K 4 0 flll. 

Egyes példány ára 10 fillér. 
Vasaroapi szám ára 20 fillér. 

*) £ rovatbau közlrittükéct oeiil vállal fcldóg-
•wget a Hzerk. 

Városi  hirdetések. 
35767. szárn-

YUI-3. 1910. 
Pályázati hirdetmény. 

Budapesten és Kolozsvárott tartandó gyü-
mölcsészeti tanfolyamokra.  Budapesten m m. 
kir. kertészeti tanintézetben) tolvó évi április 
11-től lG-ig. Kolozsvárott (a iu kir. gazdasági 
akadémiánál i folyó  évi április lH-tól 23 ig gyü-
raBIcsészeti tanfolyam  fog  tartatni. 

Célja  ezen tanfolyamnak  : 
ai hogy a fiatalabb  lelkészekben a gyü-

mölcstenyésztés iránti érdeklődés felkeltessék 
s nekik alkalom adassék adassék arra, hogy 
a gyUmölcstenyésztésben néuii kiképzést nyer-
jenek ; 

In hogy a fatenyésztésnek,  a fanemesité-
sének s a gyümölcs értékesítésének feltételeit, 
módját és természetes követelményeit megis-
merve és megkedvelve, e hasznos és neti.i-
sitó foglalkozásnak  az életben mivelöi, tanító-
mesterei és buzgó terjesztői legyenek. 

A két tanfolyam  mindegyikére külön-külön 
csak 12 lelkész fog  az állam költségére fel-
vétetni a ezek egyenkint 32 korona utazási 
átalányt és napiákoronu ellátási üijat kapnak. 

Felhívatnak azok a lelkészek, akik ezen a 
tanfolyamokon  részt venni óhajtanuk, hogy egy 
koronás belyeggel ellátott kérvényeiket ha 
Budapestre folyamodnak  folyó  évi március hó 

ig, ha pedig Kolozsvárra, március hó 31-ig 
bezárólag közvetlenül bozzám terjesszék fel. 

Ezen batáridőn lul beérkező kérvények nem 
fognak  figyelembe  vétetni. 

A kérvényben n folyamodó  lakhelye (vár-
megye, község), életkor» nyelvismerete, vala-
mint az is feltüntetendő,  hogy a vidék, melyen 
lakik, kedvező-e a gyümölcstermelésre. 

Az a lelkész aki már ily tanfolyamon  részt 
vett, nem pályúzhatik. Segédlelkészek sem vé-
tetnek fel. 

Budapest, 1910. február  hó 14-én. 
A m. kir. földmivelésl  miniszter 

Szám: 582/1910. ki. 
Hirdetmény. 

Az 1894. évi XII. tc. 50. §-ának ren-
delkezései értelmében minden birtokos 
köteles a fák  rügyeinek fakadása  előtt a 
belsőségekben, majorokban, gyümölcsö-
sökben, kertekben és udvarokban levő 
fáit  és bokrait a kártékony hernyóktól, 
illetőleg hernyófészkektől  és lepke tojá-
soktól megtisztitatni s az összegyűlt her-
nyókat, hernyófészkeket  és hernyótojáso-
kat elégetni. 

Ugyanezért felhívom  az érdekelt bir-
tokosokat, hogy a hivatkozott törvény-
szakasz rendelkezéseit folyó  év március 
hó 30-ig annál is inkább teljesítsék, mert 
ellenkező esetben minden egyes mulasztó 
a hivatkozott törvény 95. §-a értelmében 
100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntettetik. 

Csíkszereda, 1910. március hó 14-én. 
A városi tanács. 

Hirdetmény. 
Csíkszereda város közbirtokossága ré-

széről közhírré teszem, hogy Csíkszereda 
város közbirtokossága tulajdonát képező 
Vész nevű dűlőben Kurtapataka mindkét 
oldalán elterülő mintegy 68 kat. hold 
kiterjedésű felparcellázott,  trágyázott erdei 
kaszáló, Csíszérek kertje, Martonfalvi  ker-
tek, Bodóné és Barták kútja nevű szin-
tán erdei kaszálók, továbbá Csiktaplocán 
a nagyréten levő réti sarjus kaszáló és 
kőbánya fűtermése  egy évre haszonbérbe 
adatik. 

Haszonbérbe adatik továbbá szintén 
a Vész nevű dűlőben (Farkasverem) el-
terülő mintegy 16 kat. hold kiterjedésű 
szántó és kaszáló 5 évi időtartamra. 

Három egymásután következő évre a 
halászat és vadászat is kiadatik. 

Az árverezés határidejéül folyó  évi 
március hó 28-ikának délelőtti 9 órája 
lüzetik ki. 

Az árverezés részben a helyszínén, 
részben a városháza nagytermében fog 
megtartatni. 

Az árverezési feltétetek  a közbirtokos 
ság elnökénél megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1910. évi március 10-én. 
Dávid Lajos, 

birt. elnök. 

Szám: 338/1910. ki. >~2 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csíkszereda rendezett tanácsú városa, 

a kegyursága alalt álló csíkszeredai róm. 
kalh. kántori és harangozói lakások 14200 
korona költséggel tervezett felépítésének 
biztosítására írásbeli versenytárgyalást hir-
det, mely versenytárgyalás a városháza 
tanácskozási termében 1910. évi április 
hó 7-én d. e. 9 órakor fog  megtartatni 

Kikiáltási ár 14200 korona. 
A 10"/° bánatpénzzel ellátott írásbeli 

zárt ajánlatok 1910. évi április hó 5-én 
délelőtt 12 óráig a város polgármesteré-
hez beadandók. 

Később beadottak figyelembe  nem vé-
telnek. 

Utóajánlatnak helye nincs. 
Fentartja magának a városi tanács a 

jogát arra nézve, hogy több ajánlat közül 
— tekintet nélkül az ajánlati árra, — a 
neki lagalkalmasabbnak látszót fogad-
hassa el. 

Terv, költségvetés a rendes hivatalos 
órák alatt a polgármesteri irodában meg-
tekinthetők. 

Egyéb feltételek  ugyanott megtud-
hatók. 

Csíkszereda, 1910. március hó 21-én. 
A városi tanács: 

Várady Dénes, D r UjfalusI Jenő, 
jegyző. polgánneater. 

Szám 626 1910. ki. 
Hirdetmény. 

Közhirré tétetik, hogy az országgyű-
lési képviselő választók 1910. évi név-
jegyzékének összeállítása Csíkszereda vá-
rosban a városi jegyzői irodában folyó 
évi április hó 1-én délelőtt 10 órakor fog 
eszközöltetni, mikor is a választók vá-
lasztói jogosultságának igazolása végett 
a küldöttség előtt bárki is személyesen 
megjelenhetik. 

Csíkszereda, 1910. március hó 21-én. 
A városi tanács. 

Szám: 618/1910. ki. 
Hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy az országgyűlési 
1 vagy 2 füst  szám szerinti képviselőt 
választóknak a törvényes eljárás szerinti 
választása az 1911. évi érvénnyel elren-
deltetvén, ennek foganatosítása  céljából 
határidőül folyó  évi március hó 29-ik nap-
jának d. e. 10 órája a tanácsház nagy-
termébe kitűzetik, mely az 1872. év után 
önállóvá lett nagykorú, de a névjegyzékbe 
fel  nem vett városi székely gazdák meg-
hivatnak. 

Csíkszereda, 1910. március hó 21-én. 
A városi tanács. 

Szám: 589/1910. ki. 
Hirdetmény. 

Csik vármegye alispánjának alábbi 
ideiglenes engedélyét a városi tanács köz-
hirré teszi. 

2258—1910. ai. sz. Ideiglenes enge-
dély. Csíkszereda rendezett tanácsú város-
nak — képviselve dr Ujfalusi  Jenő pol-
gármester által — vízjogi törvény végre-
hajtása tárgyában kiadott általános rende-
let 25. §-a alapján, ideiglenes engedélyt 
adok arra, hogy a csiktaplocai tagosítás-
sal kapcsolatos vízrendezés tervében a 
IX. számmal jelzett főcsatornát  egész 
hosszában a II. számmal jelzett főcsatorna 
felső  végét pedig 350 méter hosszúság-
ban a tagosítás rendén e célra kihasított 
területen — a brassói m. kir. kultúrmér-
nöki hivatal tervei alapján és közbenjöt-
tével — létesíthesse. 

Kötelezem engedélyest arra, hogy mind-
azon rendelkezéseket megtartsa, melyeket 
a végleges engedélyezés eredményeképpen 
a hatóság utólag s jogerősen kibocsát. 

Ezen ideiglenes engedélyt vétlevél mel-
lett kiadom: 

1. Csiktaploca község elöljáróságának. 
2. Brassói m. kir. kultúrmérnöki hi-

vatalnak. 
3. Felcsiki járás főszolgabírójának. 
4. Csíkszereda város polgármesterének 

azzal, hogy a szabályszerű közhirré tételt 
eszközölje. 

Csíkszereda, 1910. március hó 11-én. 
(P. H.) Fejér Sándor s. k., 

alispán. 
Csíkszereda, 1910. március hó 17-én. 

A városi tanács. 

Árverési hirdetmény. 
Kozmás község eladja a községházá-

nál 1910. évi április hó 11-én délelőtt 
10 órakor kezdődőleg nyilvános szó- és 
írásbeli árverésen a tulajdonát képező 
Bajzás nevű 2118 k. hold területű erdő-
résznek 1654 m'-re becsült lucfenyő  ha-
szonfa  203 m' kéreg, 208 m* tűzifa  fa-
tömegét 9230 korona kikiáltási ár alapul 
vétele mellett. 

A kérdéses terület a községtől 3, a 
legközelebbi vasúti állomástól 12 kiló-
méterre van. 

A kihasználási idő egy év. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Az árverési feltélelektől  eltérő, vagy 

későn érkező ajánlatok figyelembe  nem 
vétetnek. 

Bővebb felvilágosítás  Kozmás község 
bírójánál szerezhető. 

Kozmáson, 1910. március hó 19-én. 
Lőrincz János, Orbán Dénes, 

községi jegyző. községi biró. 

171, 174, 172, 157, 27. szám. 
1910. vhló. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alulirett bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 101. §-a értelmében ezennel közhirTé 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 247, 244, 90. és 1909. V. 1156. 
és 1480. számú végzése következtében Csedö 
István, dr, Mihály Gyula, dr. Goldmann Mór 
és dr Eri Ignác ügyvéd által képviselt Csik-
Ssereda város közönsége, Bina Ede, Duma 
bizt. társ., Weisz Márton és Rácz testvérek ja-
vára 499 K 55 f,  740 K 35 f,  227 K 40 Cili.. 
345 K 85 f,  456 K 76 f.  s jár. erejéig fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján le- és fe-
lQlfoglalt  1500 kor. és 2250 koronára becsült 
következő ingóságok u. m.: hordók, bor stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  fenti  tő-
kekövetelés és bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig végrehajtást szenvedő lakásán 
Csíkszeredában leendő megtartására 1910. évi 
április hó 1-ső napjának délután 4 órája 
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az etárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi március hó 
10 napján. 

Keresztes Gyula, 
lür. blr. végrehajtó. 

Szám 63—1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1910. évi V. 19/2. számú végzése következ-
tében dr Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által 
képviselt Csíkszeredai Takarékpénztár Rész-
vénytársaság javára 50 korona s járulékai ere-
jéig 1909. évi augusztus hó 19-én foganato-
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
1030 koronára becsült következő ingóságok 
u. m.: Antal Ferencnél 4 terű széna, Mészáros 
Rózánál lovak, takarmány stb. stb. nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 19/2. számú végzése 
folytán  50 korona tőkekövetelés, ennek 1909. 
évi augusztus hó 19-ik napjától járó 6«/„ ka-
matai, '/,"/„ váltódij és eddig Összesen 19 ko-
rona 43 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig, végrehajtást szenvedett la-
k á s á n C s i k d á n f a l v a  k ö z s é g b e n 
leendő megtartására 1910. évi március hó 
30-lk napjának délelőtti 11 órija határ-
időül kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1910. évi március 2-án. 
Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

62. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1910. évi V. 16. számú végzése következté-
ben dr Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által 
képviselt Csíkszeredai Takarékpénztár Rész-
véénytársaság javára 170 korona s járulékai 
erejéig 1909. évi augusztus hó 19-én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 1200 koronára becsült következő ingósá-
gok u. m.: Mészáros Róza és Albert Félixnél 
2 ló, 1 borjú, 1 egészvágásu szekér, 6 terű 
széna, 20 kalongya rozs, 5 drb fenyő  töke, 
Mészáros Mihálynál 1 egészvágásu szekér, 6 
szekér széna nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 16. számú végzése foly-
tán 170 korona tőkekövetelés, ennek 1908. évi 
julius hó 20. napjától járó 6'/o kamatai, l/»u/o 
váltódij és eddig összesen 79 korona 33 fil-
lérben bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, végrehajtást szenvedett lakásán Csik-
dánfalva  községben leendő megtartására 1910. 
évi március hó 30-lk napjának délelőtti 11 
órája határidőül kitűzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. g-ai értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szűkség esetén becsáron alul is el fog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi március hó 
2-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

r í 7VnfS  2 f aház ,  gazdasági 
L L M I / U épületekkel, telkestől 
a Kossuth Lajos-utcában. Cim: 

A k i a d ó h i v a t a l b a n . 

121—1910. ' - 2 

Haszonbérbeadási hirdetmény. 
Szentpéter egyházmegye elöljárósága 

ezennel közhirré teszi, hogy az egyház-
tanács 1910. évi január hó 10-én kelt 
határozata alapján Rakotyás - Nagyhavas 
bütüjét mintegy 150 hold területű, eddig 
a Nyágujok által birt kaszáló és legelőt 
három évre árverezés utján haszonbérbe 
adja évi 400 korona kikiáltási árral. 

Az árverezést folyó évi április 4-én 
délelőtt 10 órakor Csiksomlyón, az 
egyházmegye tanácstermében tartjuk meg. 

Árverezni szándékozók 10°/« bánat-
pénzt tartoznak előre lefizetni. 

Csiksomlyó, 1910. március 21. 
Bálint Lajos s. k., Csiszér Pál s. k . , 

plebánoB, elnök. gondnok. 



12. szám. C S Í K I L A P O K 5-ik oldal. 
3 - 3 Sz. 2362/1910. tlkvi. 

I. 
Végzés. 

Kozmás község közhelyeinek arányosítása 
tárgyában bemutatott munkálatok a végleges 
bevezetésre vonatkozólag megvizsgáltatván azok 
helyesnek találtattak, minél fogva  a 24366/1893. 
sz. illetve 6400/1904. 1. M. számú rendeletek 
crtelmcben kibocsáttatik a következő 

II. Hirdetmény. 
Kozmás község telekkönyve birtokszabá-

lyozás következtében átalakíttatott és ezzel egy-
idejűleg azokra az ingatlanokra nézve, ame-
lyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, és 
az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
évi XXIX. t.-cikkbcn szabályozott eljárása te-
lekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosíttatott.  Ez azzal a fel-
hívással teletik közzé: 

1. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
tc. 15. és 17. §-ai alapján, ideértve e §-oknak 
az 1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. §-saiban és az 
1891. XVI. tc. 15. §. a) pontjában foglalt  ki-
egészítését is, valamint az 1889. XXXVIII, tc. 
7. 8-a és az 1891. XVI. tc. 15. §-a b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1886. 
XXIX. tc. 22. §-a alapján történt törlések ér-
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési 
keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 1910. 
évi szeptember hó 15-lk napjáig bezárólag 
a telekkönyvi halósághoz nyújtsák be, mert 
az ezen meg nem hosszabitliató záros határ-
idő eltelte után inditott törlési kereset annak 
a harmadik személynek, aki időközben nyilván 
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szol-
gálhat; 

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
tc. 16. és 18. §-ainak eseteiben ideértve az 
utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. 
§-aiban foglalt  kiegészítéseit is, a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kivánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap alatt vagyis 1910. évi 
szeptember hó 15-lk napjáig bezárólag a 
tlkvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem 
hosszabbitható záros határidő letelte után ellent-
mondásuk többé figyelembe  vétetni nem fog; 

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átala-
kítása tárgyában tett intézkedések által, nem 
különben azok, akik az 1. és 2. pontban kö-
rülirt eseteken kivül az 1892. XXIX. tc. sze-
rinti eljárás cs az ennek folyamán  történt be-
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo-
gaikat bármely irányban sértve vélik, ideértve 
azokat, akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII, tc. 16-ik §-a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják, e tekintetben fel-
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a telek-
könyvi hatósághoz hal hónap alatt, vagyis 
1910. évi szeptember hó 15-lk napjáig be-
zárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosz-
szabbitható záros határidő elmulta után az 
átalakításkor közbejött téves bevezetésből szár-
mazó bárminemű igényeket jóhiszemű harma-
dik-személyek irányában többé nem érvénye-
síthetik, az említett bejegyzéseket pedig, csak a 
törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik sze-
mélyek jogainak sérelme nélkül támadhat-
ják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a hitelesitő bizottságnak eredeti okiratokat ad-
tak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak vagy ilye-
né et pótlólag benyújtanak az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentniárton, 1910. évi március hó 2-án. 
A kir. jbiróság, mint tlkvi hatósága. 

Gőzsy Péter, 
kir. jblró. 

Sz. 137—1910. 3- 3 

ki-
Hirdetmény. 

Alulírott község elöljárósága közhirré 
teszi, hogy Csikmenaság község vadász-
területe folyó évi március hó 31-én 
d. e. 8 órakor egymásután következő 
6 évre a községházánál bérbe fog  adatni. 

Az árverési feltételek  k.-jegyzői irodán 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csikmenaság, 1910. március hó 1-én. 
Adóiján János, Márton Imre, 

k. bíró. k. jegyző. 

Árverési hirdetmény. 
Csobotfalva  közbirtokossága részéről 

közhírré tétetik, hogy nevezett közbirto-
kosság tulajdonát képező és a község kö-
zelében fekvő  „Közebükk" nevű erdörész 
18-25 k. h. területén lévő és 3320 m'-re 
becsült lucfenyő  haszonfa  16335 (Tizen-
hatezer háromszáz harmincöt) korona ki-
kiállási ár melfett  Csobotfalva  község há-
zánál 1910. évi április hó 7-én délelőtt 9 
órakor tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egy-
bekötött nyilt szóbeli árverésen el fog 
adatni. 

A kikiáltási ár 10'Va bánatpénzkép-
pen az árverési biztos kezéhez leteendő. 

Az egy koronás bélyeggel ellátul! z.írt 
Írásbeli ajánlatok szintén 10"» bánatpénz-
zel vagy megfelelő  óvadékképes értékpa-
pírral látandók el. Az ajánlatban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és magái 
azoknak aláveti. 

Uióajánlntok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  cs a becslésre 

vonatkozó adatok Csobotfalva  község bi-
rájánál megtekinthetők. 

Csobotfalva,  1910. március 9. 
Băcher, 

-2 kir. j. d"p>n>luok. 

Hirdetmény. 
Közhirré tesszük, hogy a csiksomlyói 

Szent Ferenc-rendi szerzclház tulajdonát 
képező és a Csikvárdotfalva  és Csobot-
falva  községek határaiban fekvő  s még 
eladatlan szántó birtokokat, 1910. évi 
március hó 29-én délelőtt 9 órakor kez-
dődóleg Csikvárdotfalva  községházánál, 
nyilvános önkéntes árverésen, a legtöbbet 
Ígérőnek eladjuk 2-2 

A részletes árverési fellélelek  s az el-
adás alá kerülő ingatlanok Csikvárdotfalva 
községházánál bármikor megtekinthetők. 

Csiksomlyón, 1910. tnárcius 15-én. 
Dr Fejér Antal, P. Paál K. János, 

uposloli ÍOSYndicUH. ZÁNLIIFOUÖK. 

Sz. I T — l'.Ui». végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehaj tó az I s s l . évi LX. 

t.-c. £-a értelmében ezennel közhírré teszi. hogv 
a csíkszeredai kir. j á rásb í róságnak I ."W. »'vi V. HM. 
szánni végzési* kíivelkcztéhen dr Imees J á n o s ügy-
véd altul képviselt I talázsovits Sándor javára l'»'» 
korona tillér s járulékai crcjéii: roganalo>iioii 
kielégítési végreha j tás u t ján lefoglalt  .'s ll ' jn ko-
ronáin becsült következő ingóságuk, u. ni.: ló. sza-
kér, szán. kocsi s tb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a es ikszen dui kir. járásbíró-
s á g lenti számn végzése folytán,  lenti t-'»ki*ko\ »-t« -
lés és bíróilag már megállapított költségek erejéig, 
végreha j t á s t szenvedő lakásán. Csikszeiit lélek 
H o s s z u a s z ó n leendő megtar tására 1 9 1 0 . CVl 
március hó 31-Ik napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
ér intet t ingóságok uz l S K l . évi LX. t.-c. 1U7. és 
ÍOH. §-ai értelmében készpénzlizetés mellett, a leg 
többet Ígérőnek, szükség esetén hcesáron alul is el 
fognak  adatni . 

Ameunyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és l'clüll'oglaltatták és azokra kielégítési 
j o g o t nyertek volna, ezen árverés az ISMI. évi 
XL. tc. 120. §. értelmében ezek j avá ra is elren-
deltetik. 

Kelt Csíkszeredában, I5U<>. március hó l"- ik 
napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehaj tó . 

s á l i 

Eladó 1000—1500 űri) 220 i t a n 

CSEREFASAS [ 

1CLADÓ 
egy istálló, egy szekérszin és egy ser-
téséi. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

H t s m 
AZ EUROPA-
S Z Á L L O D Á B A N 

N A P O N T A F R I S S E N C S A P O L T 

kőbányai udvari 
ÉS A LA l'ILSKX SÖli 

kapható. Minden pénteken 
halpaprikás, többféle  zóna-
reggeli. Szives pártfogást  kér 

: kiváló tiszteletlel 
Miklós János veiide&lös Csíkszeredáim. 

• I s m 

BÉRBEADÓ BIRTOK. 
Csikíiiódon Csíkszeredától 3 kilómé-
ter távolságban, 4(S hold kitűnő minő-
ségű szántó és kaszáló birtok azonnal 
bérbeadó. A birtokhoz tartozik 4 
holdas területi) belsőség, kényelmes 
szép uj 4 szobás lakással, hozzátar-
tozó gazdasági és melléképületekkel. 
Értekezni lehet: SZÁSZ JÁNOS 
tulajdonosnál Kolozsvárit, Bartha 
Miklós-utca 5. szám alatt, hová az 
esetleges ajánlatok küldendők. — 
Ugyanott eladó széna és szalma. 

A n. é. közönség figyelmébe. 
Ajánlom a mai kornak teljesen megfelelő 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
M E N Y A S S Z O N Y I BÚTOROK. 

Irodai és üzleti bútorberendezések. 
Épület és mindennemű munkák fel-
vállaltalnak és pontosan eszközöltet-
nek. Kívánatra házaknál mintákkal 

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
BARDÓCZ, CSIKCSATÓSZEC. 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban bármily mennyi-
s é g b e n k a p h a t ó . Cím: 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmihály (állomás). 
7- 52 
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Faeladási hirdetmény. 
A csikszcnlmiklósi közbirtokosság f. 

évi március hó 29-én délelőtt 9 órakor 
Csikszcntuiiklós községházánál nyilvános 
szó és zárt Írásbeli versenytárgyaláson el 
adja a közig, eriiészeli bizottság 3527 
1909. számit engedélye iolvlán a Nyilénk 
csügési iu melleit levö 509 drb 329 köb-
méterre becsült ienvöia készletei. 

Kikiáltási ár Kiül kor. 40 Cili. 
Bánatpénz lliO korora. 
Ulóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Árverési és szerződési feltételek  meg-

tekinthetők Csikszenlmiklós községhá-
zánál. 

Csikszcnlmiklós, 1910. március 12. 
Ambrus Balázs. András József 

li. I.iió. 2 — 2 k. l'iró 

ELADÓ 
Csikszeivdiihnn, ii Vitos -utczábmi egy 
l Ö l ' Ü L I v T K S H l C L S Ő i S l i l i 
Krlekezhelni Feivntv. Károly postással. 

pnaiEflSfliiSiEiiiflfiiUijn^ 

B i v i ví'i 1 ú íryóíry liatá.-
erös tápszerttartalmazó 

tojás és csokoládé cognak. 
Különösen lábbadozók, 
aggok, belegek és gyer-
mekek erősítésére is, or-
vosok által nagyon 
a j á n 11 a t i k. Kapható : 

Jakab Ödön cokrászdájálm, Csíkszereda. 

TÜ7Ífl  a KÖZPont i ta|(arék-
1 U Z . 1 1 Cl pénztárnál kapható. 

B O R ! B O R ! B O R ! 
H . - ' i t o r v n j í y o W ;\y. i^jc-ii tis-í^-tel t foy. \ - í is ;z tc3  ó s ; i « -
í n ú t e l . ' n l O I c ö x ö i i jsóh; « / í i v u s * f i g y e l m é t  f e l l i i v n i 

NAGY BOR-PINCÉMRE 
mintán boraimat a legjobb forrásból  szereztem be. — Raktáron van 
különféle  borokból mintegy 1 ~>() hektóliter s így abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, liogy igen jó fehér  a s z l a 1 i bort adhatok az 
1909. évi termésből 50 literen felüli vételnél literenkint 4 4 fillérért. 
1908. 4 8 

Egész hordó vételnél külön árajánlat. 
Kisebb mennyiségben 64 fillértől  feljebb. 

Hogy boraim olcsósága dacára — mily kitűnő zamatuak, bizo-
nyítja az, hogy rövid időn belül több mint 100 hektólitert adtam el. 
Ajánlom igen finom likőreimet és az annyira kedvelt Andrényi Sec pezsgőt. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Özv. Karda Lajosné, Csíkszeredában. 
i A m i i f e j y . - i r  l c i r í ' i l y i T ö r v é n y i i ; ' i z m e l l e t t . io 

flői diszkalap és kész Gostiim az idei divat legszebb újdonságai 
valódi modell darabok, megérkeztek nagy választékban 

P 0 T 0 T Z K Y M Á R T O N D I V A T Ü Z L E T É B E , C S Í K S Z E R E D Á B A N . 



0-ik oldal. C S I K I L A P O K 12. ssfai. 

Jó gyomor, jó egészség! 
Világhirú orvosok elismerik, hogy a legtöbb rosszullót a 
rendetlen gyomor működéstől származik. — Igyekezzünk 

ennek elejét venni. — Ezen célra szolgál a 

„NOVICUM' székely havasi gyo-
morkeserű háziszer. 

Ha valami kellemetlen érzés lépik fel  2 0 - 3 0 cseppet cu-
korra csepegtetve beveszünk s a kellemetlenségek azonnal 

megszűnnek. — Förak táros Magyarország részére: 

Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy. 
Kapható C s í k s z e r e d á b a n : Miehna Rezsó és veje, Grünwald Albert, 
Fekete Vilmos, Szopos Elek és Karda Gyula üzletében. 2 korona és 

1 korona 20 filléres  üvegekben. Próba üveg 60 fillér. 

Készíti: Kárpáti József,  Sepsiszentgyörgy—Árkos. 

Legújabb tavaszi és nyári d iszkalapok! 

T. C. 
Van szerencsénk a nagyérdemű hölgyközönség igen becses 

figyelmét  felhívni,  miszerint budapesti és bécsi utunkból vissza 
térve az idei szezonnak m e g f e l e l ő l e g d i v a t o s a b b 

KALAPOKAT É S NÖI-DIVAT C I K K E K E T 
szereztünk be és azon szerencsés helyzetbe vagyunk, hogy bár-
mely kényes igénynek megfelelhetünk.  — Midőn az igen tisztelt 
hölgyközönség becses figyelmét  felhívni  bátorkodtunk egyúttal 
kérjük esetleges átalakításokat és javításokat minél hamarább 
elhozni, hogy annál szebben és jobban kitudjuk állítani. 

Szives pártfogásukat  kérve, vagyunk kiváló tisztelettel 
5-i2 Özvegy Nagyné és Biró Árpád, 

C e i l n e z e r ® < l á , " b a n . 

S e l y e m b l ú z n a k v a l ó k és d í s z e k ! J 

| E31 H 1 E í B3 H H | 

Gzell frigyes és Fiai 
bortermelök és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 

Legjobb beszerzési forrás 
VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

CLAYTON & SHUTTLEWORTH LTO 
B u d a p e s t , v i o B l . k » > ú i n n , 

1IUI i Itcjütinyosabb áíab mellett .{ánll.tnak : 
Looomobllok és c>4plSgépek, benzinmotoros caépISkész-

1 latolt, magénJirA - gAzgépek, azalmakazalozAk, lAhare-
L cséplök, tlsztltó-rostak, konkolyozók, kaszálAgépek 
l marokrskó- és kévakOW-aratAgépek, szénagrO|tAk,'j 

széna- és azalmaaaJtAk, boronék, sorvetAgépek, 
k Planet ]r. kapélAk, kukorlcza-morzsolAk, szecska-

végók, répavégAk, darálAk, ArIAmalmok, agya 
. temes aczélekék, 2- és 3-vasu ekék és 

mindén égyél> niazAgazdsaigl gépek. 

8 - 2 0 

I M M M 
Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 

Ima- és énekeskönyv 
uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József tónyt- és papirkereskedésében, 

C s í k s z e r e d á b a n . 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás DIellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

mmmmmmm 
Boda József orgona és hármonium épitö 

c s i e t a p l o c A n . 

Van szerencsém u lötisztelendő papság és a m t. 
eg> háztanács szives tudomására hozni, miszerint 

OIUJONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉPÍTŐ MŰHELYEMET 

teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi 
tését is elvállalni. Bárminemű javítás és átalakí-
tásokat a legjutáDyosabb árban pontosan eszközlök. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
Boda József ,  orgona és harmónium épitő, Csiktaplocán. 

ERTESITÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levó 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a inni korunk megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

K É S Z URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. - Magamot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Kákóczi-utca 352. szám. 

Hosszurovó Cement FödélcserépJ 
Iroda: Hirecher-utca 18. sz. 

majdnem határtalan tartósságu, Igen k ö n n y ű f ö d ő a n y a g , olcsó áron kapható 

P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L BRASSÓBAN. Iroda: Hirscher-utca IS. sz. I 
Nyoaaiou tisroMâ Jftaaef  köajTijowHjábM, Citkueredibu, 1810 




