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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Szvoboda J ó i a a r k i n y i . I t p t p b k w n M i H , 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
.ilmnint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 
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FŐSZERKESZTŐ: 
Dr. FEJÉR ANTAL 

ÜGYVÉD. 

Választási zaj. 
A választási harc még nem érte el 

tetőpontját s már ia annyira felkorbá-
csoltalak a szenvtdélyek, hogy nem 
t-mUwt- az óriási záptojás forgalmat  és 
kidűli n.igyobb sebesüléseket, a csendőr 
|iii~ka sortüze után több halottja van 
„i országnak. Oka ennek az, hogy kép 
vi.-i-löválasztásokba nem ment soha az 
or-zág annyi szenvedélylyel, az ellenté-
tek oly nagyfokú  kiélesitésével, mint 
épen most. 

Az erós ellentétben álló p>litikai 
pártok vezérei, továbbá a miniszterek 
valamennyien s minden számottevő po 
litikus já r ja két hónap óta az országot, 
hogy minél hatalmasabb párttal vonul-
jon az u j országgyűlésbe. Ez a lulhaj-
tott agitáció uj a magyar alkotmányos 
küzdelemekben s az ország alapos fel-
fordulását  eredményezte. Alig van kerű 
let, hol a leghevesebb küzdelemre kilá< 
tás nc lenne. Káros jelenség általában, 
hogy kevés a kerület, melyet a terror 
érintetlen hagyott volna. 

így tehát a választásokról elragad 
tatással nem beszélhetünk. A most folyó 
politikai harc melegágya a korrupciónak 
mely a tiszta választásokat lehetetlenné 
teszi. Lépten nyomon tapasztalható is, 
hogy a jelenlegi régi választási rendszer, 
hol a pénz mUkiidik s foly  a lélekvásár, 
elavult és sürgős javításra vár. E nél-
kül tisztességes választást biztosítani nem 
leliet. 

Nap-nap után arról foly  a szó, hogy 
titkos vagy nyílt, egyenlő vagy plurá-
lis, általános vagy korlátolt legyen e a 
választói jog, holott a nemzet eminens 
érdekét az képezné, hogy első sorban 
a választások tisztaságát és becsületes-
ségét biztosítsuk. Mindaddig, míg a fék-
telen etetés és itatás, vesztegetés lehe-
tetlenné nincsen téve, tiszta választást 
nem remélhetünk. Hiába terjesztenók ki 
ii jelenlegi választási rendszer mellett a 
választói jogot, mert ezzel csak a kor-
rupciónak adnánk ujabb tápot. 

A jelenlegi választási rendszert te-
hát gyökeresen átalakitani kell. Hatalmas 
lépés volna első sorban a községenként! 
szavazás megvalósítása. Ezzel megszűnne 
a fuvardijaknak  a jelölt által lörvény ál-
tal megengedett de nem helyeselhető 
hordozása. Kivetkőzne a választási harc 
jelenlegi vásári jellegéből s ba ez be-
következne, lehetne a választói jog ki-
terjesztését megvalósítani. 

A most lezajló választások bőven 
fognak  dokumentumokat szolgáltatni, 
hogy a választási rendszer gyökeres 
megváltoztatására égető szükség van. 
Erre épen a küszöbön álló választások 
alkalmasak, mert ezek bemutatják a je-
lenlegi választások minden hátrányait és 
kóros jelenségeit. A fennálló  erős poli 
tikai ellentétek a választások minden 
eszközét, fogásait  és raffineriáit  belevit-
ték a küzdelembe, mi által sikerült el-
érni, hogy a bekövetkező választások e 

tekintetben hasonlóra nem találnak"al-
kotmányos küzdelmeinkben. Épen ezért 
a nemzet nyer vele, ha ez a választás 
utolsó lesz és a kővetkező uj és egész-
8 Egesebb alapokra lesz fektetve. 

Apponyi Csíkszeredában. Kifüg-
gesztett plakátok hirdetik a vármegye 
minden részében, hogy gróf  Appoiíyi 
Albert, Magyarország vezető politikusa 
folyó  hó 27-én reggel 9 órakor Kállay 
Ubul Kossuth-párti képviselőjelölt támo-
gatására városunkba érkezik. Ünnepélyes 
fogadására  154 tagból álló rendező bi-
zottság alakult, mely az ünnepélyt bele-
vonva a vidékről óriási számban jelent-
kezőket — nagy szakértelemmel rendezi. 
A népgyűlést Pál Gábor kir. tanácsos 
nyitja meg, mely után Kállay Ubul tartja 
meg programinbeszédjét. A harmadik pont 
az ünnepély fénye,  gróf  Apponyi Albert 
beszéde. Ezután a kíséretében levő ven-
dégek, majd Csedő István tartanak be-
szédeket. A népgyűlést Pál Gábor zárja 
be. Egy órakor ebéd lesz a Vigadóban, 
melyre előjegyezni Merza Rezsőnél, kar-
zati jegyekre dr Elthes Zoltánnál lehel. 
Apponyinál tisztelegni fog  a vármegye 
tanítói kara, a csiki községek majdnem 
valamennyi küldöttsége, Csíkszereda hölgy 
közönségének küldöttsége stb. A vasúti 
állomáson a város nevében dr Ujfalusi 
Jenő polgármester fogadja  és a Fazakas 
piacon tartandó népgyűlésre nagyszámú 
iovasbandérium kíséri. Az ebéden híva 
talos felköszönlőket  mondanak: Gróf 
Apponyi Albert, Kállay Ubul, Fejér Sán 
dor, Élthes Zsigmond, dr linecs János. 

Választási hirek. A gyergyószent 
miklósi választókerület nemzeti munka 
párti jelöltje, dr Hervey Dezső megérke 
zett a kerületbe és megkezdette körútját. 
Érkezésekor a vasúti állomáson a párt 
vezetősége ünnepélyesen fogadta.  Az 
ünnepélyes fogadást  megzavarták a nagy 
számban megjelent Sümegi-pártiak ugy, 
hogy a csendőrök is akcióba léptek és 
értesülésünk szerint 40 sebesülés történt. 
A kerületben a szenvedélyek mestersé-
gesen erősen felkorbácsoltattak.  A két 
párt állandóan farkasszemet  néz egymás-
sal. Nagyobb zavargásoktól lehet tartani. 
Dr Hervey Dezsót Kazy József  földmi-
velésügyi államtitkár a kerülethez intézett 
nyílt levélben ajánlotta. Hervey Dezső a 
jog- és államtudományok, a természet-
tudományok és bölcsészet doktora. 

A karczfalvi  kerületben dr Győrffy 
Gyula és dr Surányi Miklós között dől 
el a küzdelem. Van ugyan még egy har-
madik jelölt is, kit Huszár Zoltánnak 
hívnak, a kerületben azonban talaja egy-
általában nincsen. Dr Győrffy  Gyula és 
dr Surányi Miklós állandóan a kerület-
tartózkodnak s mindkét jelölt erős agitá-
ció! fejt  ki. Győrffy  Gyula a inult héten 
tartotta programmbeszédjeit Csikszentdo-
mokoson, Csikszent tamáson, Madarason, 
Dinfalván  és a gyergyói községekben. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. ÉLTHES OYULA. 
Megjelenik minden a i e r d á n . 

Elöflastési  ár: Egész évre 8 kor. (KuUfildre)  12 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n aaámlttatnak. 
Kéziratok nem adatnak < 

Mindenütt lelkes közönsége volt s párt-
jának vezetői liosszu kocsisorokban kisér-
ték útjában, ür Surányi csak a napokban 
eiKezelt a kerületbe s most kezdte kör-
útját a kerület egyes községeiben. A ke-
rület választópolgárainak bizalma Győrffy 
Gyula személye iránt nyilvánul meg, ki 
ezt a kerületet már képviselte. 

A választások kitűzése. 
A vármegye közpcnli választmánya 

folyó  hó 22-én Fejér Sándor alispán el-
nöklete alatt iilésl tartott, melynek egye-
düli tárgya a vármegye négy választó-
kerületében az országgyűlési képviselő-
választások idejének kitűzése, választási 
elnökük és szavazalszedö küldöttsége'; 
kiküldése volt. 

A választások megejtesére tudvalevő-
leg az egész országban junius 1—10 
napjai határoztatlak meg. A kerületek 
túlnyomó részében azonban a választások 
már junius 1-én megejtelnck. Vármegyénk 
központi válaszlmánya azon indokból, 
hogy a szomszéd vármegyék által elvont 
fegyvereserő  igénybevehető legyen, a négy 
kerületben a választásokat junius 3-ra 
lüzte ki s egyszersinint megalakította a 
szükséges bizottságokat is. 

A gyergyószentmiklósi választókerü-
letben kikiildelelt T. Nagy Imre válasz 
tási és szavazatszedó küldöttségi elnök-
nek s minthogy a lörvény értelmében 
két küldöttség volt alakítandó, második 
szavazatszedó küldöttségi elnök lelt dr. 
Dobríbán Antal, 'egyzők: Árpa Lajos és 
Bajna Árpád. Helyettes elnökök: dr To-
dor Béla és Csiky Dénes, helyetles jegy 
zök Nagy Imre és Laczkó István. A sza-
vazásnál a községek sorrendje a követ-
kező : Az I. küldöttségnél Gyergyószent-
miklós, Ditró, Várhegy, Holló, Bélbor. 
A II. küldöttségnél Szárhegy, Alfalu,  Ke-
rnele, Salamás, Borszék, Tölgyes és 
Békás. 

A kerületben jelöltek dr Hervey Dezső 
nemzeti munkapárti és Sümegi Vilmos 
Justh-párti. 

A karcfalvi  választókerületben kikül-
detett dr Daradics Félix választási és sza-
vazatszedó küldöttségi elnöknek s mint-
hogy a törvény értelmében két küldött-
ség volt alakítandó, második szavazat-
szedó küldöttségi elnök lett Szász Gyula. 
Jegyzők: Antal Dénes és Potovszky Fe-
rencz. Helyettes elnökök: Bara János és 
Antal Gergely, helyettes jegyzők: Balázs 
János és Tóth László. Á szavazásnál a 
községek sorrendje a következő: Az I. 
küldöttségnél Karcfalva,  Szenttamás, Ma-
daras, Szépviz, Göröcsfalva,  Szentinihály, 
Gyergyókilyénfalva,  Tekerőpatak és Cso-
mafalva.  A II. küldöttségnél Jenőfalva, 
Szentdomokos, Dánfalva,  Rákos, Vacsárcsi 
Gyimesfelsölok,  Gyiinesközéplok, Gyimes-
bükk. Vasláb, Gyergyóujfalu. 

A kerületben jelöltek dr Surányi Mik-
lós nemzeti munkapárti, dr Győrffy  Gyula 
és Huszár Zoltán Justh-pártiak. Balogh 
István viszalépett. 

A csíkszeredai választókerületben egy 
szavazatszedó küldöttség alakíttatván, vá-
lasztási elnöknek kiküldetett dr Fejér An-
tal, jegyzőnek Pálffy  András. Helyettes 
elnök Lázár Miklós, helyettes jegyző 
Tompos Károly. A szavazásnál a közsé-
gek sorrendje: Csikszereda, Csiktaploca, 
Várdolfalva,  Csobotfalva,  Csatószeg, Csik-
szentsiinon, Csikszenlimre, Csikszentki-
rály, Madéfalva,  Csicsó, Csikszentmiklós, 
Borzsova, Delne, Mindszent, Szentlélek, 
Pálfalva,  Csomortán, Zsögöd. 

A kerületben jelöltek Kállay Ubul 
Kossuth-párti és Hajnód Ignác Justh-párti. 

A csikszentinártoni választókerületben 
egy szavazalszedö küldöttség alakíttatván, 
választási elnöknek kiküldetett dr Bocs-
kor -Béla, jegyzőnek Ferenczy Béla. He-
lyetles elnök András Lajos, helyettes 
jegyző Potyó Antal. A szavazásnál a köz-
ségek sorrendje: Csikszentmárton, Csik-
szentgyürgy, Bánkfalva,  Lázárfalva,  Ká-
szonfeltiz,  Kászonujfalu,  Menaság, Cseke-
falva,  Verebes, Kászonjakabfalva,  Kászon-
impér, Kászonaltiz és Tusnád. 

A kerületben jelöltek Ince Domokos 
pártonkívüli és Nagy György dr Justh-
párti. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósági bizott-

sága folyó  hó 21-én tartotta rendes ta-
vaszi közgyűlését a bizottsági tagok élénk 
érdeklődése mellett. A közgyűlésen Gya-
lókay Sándor főispán  elnökölt. 

Á tárgysorozat első pontját képezte 
O felsége  leirata az országgyűlés össze-
hívása tárgyában. A legfelsőbb  királyi 
kézirat, mely szerint az országgyűlés folyó 
évi junius 21-re összehivatott, tudomásul 
vétetett. 

Fejér Sándor alispán szépen kidolgo-
zott és mindenre kiterjedő jelentését a 
vármegye közigazgatási állapotáról a tör-
vényhatóság örömmel vette tudomásul s 
T. Nagy Imre bizottsági tag indítványára 
kimondotta, hogy a jelentést szószerint 
jegyzőkönyvbe iktatja és az alispánnak 
köszönetet szavaz. 

A közigazgatási bizottság megkereste 
a törvényhatóságot, hogy a megyei tiszt-
viselőknek szavazatgyüjtéseknél tapasztalt 
viselkedésével szemben foglaljon  állást. 
A törvényhatóság kimondotta, hogy tiszt-
viselőinek úgynevezett házalását elitéli és 
maga részéről rosszalja. 

A nyári fürdőidényre  a törvényható-
ság kijelölte a fürdőbiztosokat.  Tusnád-
fürdőre  kiküldetett Bartalis Ágoston főszol-
gabíró, helyettesének Gábor János szolga-
bíró, Borszékre Veress Lajos főszolgabíró, 
helyettesének dr Sándor Gyula szolga-
bíró, végül Kászonjakabfalvára  Szász La-
jos főjegyző. 

A törvényhatóság a járási főszolga-
birák mellé egy-egy hajdúi állást rendsze-
resített, mely határozatát jóváhagyás végett 
felterjeszti  a belügyminiszterhez. 

A közgyűlésnek legnagyobb érdeklő-
dést keltő tárgya a felcsiki  járási szolga-

ÜJ ÜZLET! Van szerencsém a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívni  az újonnan nyílt BUDAPESTI 

F É R F I - , N Ő I - É S 6 Y E R M E K R U H A N A 6 Y Á R U H Á Z Á R A ÜJ ÜZLET! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyők,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és színes felöltők,  kaglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mlnrflg  különlegesség. ElvűnkI Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 
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bíróság kettéválasztása volt. A kettéválasz 
tás már évek óta napirenden van és < 
kérdésben a törvényhatóság többször ál-
lást is foglalt.  A túlterhelt népességű és 
hatalmas területO járás kettéosztását a tör-
vényhatóság túlnyomó többsége mindig 
óhajtotta, az uj járás rendszeresítésénél 
azonban éles ellentétek voltak a székhely 
kérdésének megállapításánál. Tulajdon 
képpen ez volt oka annak, hogy a ketté 
választás eddig meg nem történt. Ver 
sengett az uj járás székhelyéért Szépviz 
Karczfalva,  Rákos és Csíkszereda. A vi-
szonyok kialakulásával Rákos kilépett a 
versenyből s mivel Csíkszereda sem for-
szírozta kellő animóval a második szék-
helyet, a verseny nyilt lett Szépviz és 
Karcfalva  előtt. Szépviz mellett különösen 
azon érv szólt, hogy a jelenlegi felcsiki 
járás székhelye Szépvizról hozatott el, 
mely vasutat sem kapván, az egykor vi-
rágzó község ipara és kereskedelme erő-
sen visszahanyatlott. Ugy látszik ez az 
érv biztosította a szépvizieknek a több-
séget, mert a törvényhatóság hosszas, 
mintegy két órai heves vitatkozás után 
kimondotta, hogy az uj járás székhelyét 
Szépvizen állítja fel.  A kérdéshez külön-
ben hozzászóltak dr Daradics Félix, Bara 
János, Deák Elek, Kovács János, Pál 
Gábor, dr Zakariás István, dr Ujfalusi 
Jenő, Görög Joachim, Pap Domokos, dr 
Szántó Samu és dr Fejér Mihály. Az uj 
járás rendszeresítése ugyan kimondatott, 
de hogy a belügyminiszter a törvényha-
tóság határozatát jóváhagyja-e és a szük-
séges összeget a költségvetésbe felveszi-e, 
az még kérdés tárgyát képezi. 

Lázár Miklós vármegyei első aljegyző 
betegség folytán  nyugdíjazását kérvén, a 
törvényhatóság a nyugdíj-választmány ha-
tározatát elfogadta.  Az igy megüresedett 
állás valószínűleg már a legközelebbi tör-
vényhatósági közgyűlésen betöltetik. 

A közgyűlés ezután erősen megcsap-
pant érdeklődés mellett folyt  tovább. A 
számadások és magánjavak ügyei hozzá-
szólás nélkül gyorsan tárgyaltattak le. A 
két város és községek ügyei között na-
gyobb fontosságú  ügy szintén nem for-
dult elő s igy az állandó választmány 
határozati javaslatai egyhangúlag elfogad-
tattak. 

A közgyűlés déli 1 órakor Gyalókay 
Sándor főispán  éljenzése mellett ért véget. 

A csiksonlyói r. kath. főgimnázium 
Mária-Társulatának ünnepségei. 

A csiksomlyói r kath. főgimnázium  a jövő 
tanév elején Csíkszeredába uj otthonba költö-
zik át. Vele együtt távozik az intézet kebe-
lében niUködó Mária Társulat is, amely pün-
kösd első napján lélekemelő ünnepség kere-

tében búcsúzott el attól a helytől, amely böl-
csője volt s ahol több ezer ifjút  avatott fel 
Mária leventéjévé. Eltávozik ugyan Mária „cso-
dákkal ékeskedő" szobrának tőszomszomszéd-
ságából, de magával viszi rajongó szeretetét 
és törhetetlen hűségét a Boldogságos Szllz 
iránt s uj helyén is mllködését az O oltalma 
alatt az Ő dicsőségére fogja  végezni. 

Ez az Ünnepség felejthetetlen  lesz mind-
azokra akik abban részt vettek. Pedig sokan 
vettek részt. Hány őszhaju régi kongreganís-
tát szemléltünk, aki mélyen megilletődve al 
lott a Sziiz szobra előtt, ahol sok évvel ezelőtt 
fekete  hajjal lett fogadalmat,  hogy hűséges 
leventéje lesz Máriának. 8 most eljött, liogy 
számot adjon, miként tartotta meg fogadalmát 
s hogy megújítsa azt a jövőre nézve is. 

S ezen ünnepségnek pedagógiai tekintet-
ben is nagy fontossága  volt Az ifjú  nemze-
dék beláthatta, hogy az a fogadalom,  melyet 
tanulókorában letesz, nemcsak arra az időre 
szól, melyet az intézet fulai  közt eltölt, ha-
nem a Mária iránti tiszteletet mngáviil kell 
vinnie az életbe s ott kell tanúságot tennie 
arról, hogy a fogadalom  letételekor nemcsak 
a szája mondta, hanem a szive érezte, hogy 
hü gyermeke lesz Máriának. 

Az ünnepségen IIZ erdélyi pü-pök egyéb 
elfoglaltsága  miatt nem lehetett jelen, de lé 
lekben résztvett azon. A felavatásnál  s a disz-
gyülésen való helyctesilésével Pál István 
apáthanonokot bizta meg. 

Az ünnepség sorrendje a következő volt 
Délelőtt 10 órakor a társulat fenyőgalyalkal 
és virágokkal szépen feldiszitett  kápolnájában 
a jelenlegi s a régi társulati tagok az Oltári-
szentség kitétele mellett énekes szentmisét 
hallgattak, melyet Kés János a társulat prae-
sense mondott, s megerősítették lelküket az 
Ur testével. Mise végén Kés János szép sza 
vakkal emlékezett meg, mily nagy fontossága 
van a Mária-tiszteletnek. S különösen kiemelte 
annak fontosságát,  hogy a régi tagok megje-
lenésükkel példát adtak az ifjúságnak.  Vázolta 
ezután, bogy Mária leventéi soha sem hoztak 
szégyent a társadalomra. Adja Isten, hogy 
erőt és bátorságot merítsenek a Szent Lélek 
Isten kegyelméből, hogy mindig báirau meg 
vaílhassák hitüket s ne csak szóval, hanem 
teltei is tanúságot tegvenek mellette. 

Délben társas ebéd volt, amelyen Kés Já-
nos szép szavakban emlékezett meg az érdé 
lyi püspök áldásdus működéséről, hosszú éle-
tet kiván neki s njánlja. hogy a megjelentek 
fejezzék  ki iránta Hui hódolatukat. Az indít-
ványt természetesen nagy lelkesedéssel fo-
gadták el. Koncz István tusnádi esperes plé-
bános a rendező R'is Jánosunk köszönetet 
mondott, hogy az ünnepség rendezésével al 
kaimat adott a régi tagoknak, hogy ismét 
összegyűljenek a Boldogságos Szűz szobra 
előtt s testületileg fejezzék  ki hódolatukat 
Mária iránt. VégUl Rés János köszönetet mon-
dott Kassai Lajos regensnek, aki lehetővé 
tette, hogy a megjelentek ellátást kapjanak. 
H kifejtette,  hogy jövőre a társulat életében 
több régi szokást szándékozik felújítani  s a 
társulat és az életbe kikerült tagok közt a 
viszonyt szorosabbá igyekszik majd tenni. — 
Kászoai Alajos karcfalvi  plebánus sürgönyileg 
üdvözölte ez ünnepségen megjelent társulati 
tagokat. 

Ebéd utáa Csató János tanár a volt kon-
gregáaistákat lefényképeztette. 

A felavatási  ünnepség d. u. 3 órakor kez-
dődött a kegytemplomban, ahová a résztvevők 
festői  menetben vonultak be a szeminárium 
előtti térről. A menet élén három díszruhás 
ifjú  haladt kivont karddal. Ulánok négy kon-
gregánista hordozható emelvényen a Mária 
szobrát vitte, melleltük díszruhás ifjak  halad-
tak. A labaruinot, a társaság jelvényét, Már-
ton Péter régi tag vitte. A volt tagok névso-
rát tartalmazó könyvet pedig egy jelenlegi 
tag vitte. A felavatandó  17 tanuló, a jelenlegi 
s régi tagok — mintegy 200-an — égő gyer-
tyával kezükben haladtak ezután; a menetet 
n papság zárta be. 

A Szent-Leiek Isten segítségül hívása után 
Tompos Ignác kolozsvári ügyvéd mondta el 
avatási beszédét, melyben kifejtette,  hogy aki 
Máriát tiszteli, az derék és jó ember, az bé 
kében él s nyugodtan hal meg, mert tudja, 
hogy a túlvilágon jutalomban részesül. Szeretni 
kell azért Máriát s bizalommal kell iránta vi-
selteim. Buzdítja a fvlavatandókat,  hogy hü 
gyermekei legyenek mindig Mái iának. Végül 
felkérte  Pál István apátkanonokot a felavatási 
szertárt:'» elvégzésére. Az uj tagok felavatása 
s a régiek fogadalmának  megújítása után l'ál 
István kanonok a következő nagy hatást kel-
tett beszédet intézte a jelenvoltakhoz : 

A Mária kultusznak jeleutőscge Máriának 
istenanyai méltóságában rejlik, azért uz egy-
korú a Jézus istenségében való hittel és min-
denkor megvolt az egyházban. Hogy is ne lett 
volna meg ?! Hiszen nem tisztelheti a fiút, 
aki nem tiszteli az anyát. És volna valaki, 
aki ót nein tiszMné ? Lehetne az ilyet keresz-
ténynek mondani'? — Van olyan keresztény, 
aki Máriát nem tiszteli ? Kereszténység e az, 
amelyikben nincs meg a Mária tisztelete '.' — 
Kló tünk senki az ilyet kereszténységnek ne 
mondja, mert kereszténység Mária nélkül nem 
leli'-t: Krisztus vallásából a Mária kultusz ,ki 
nem maradhat, abból nem hiányozhatik. És 
ebben rejlik a Mária tiszteletuek legfőbb  in-
dító oka. 

Az erények, amiket Máriában tisztelünk és 
amik által Mária mindenkit felülmúl,  miud az 
ó istenanyai méltóságából valók, azzal kapcso-
latosak, nekünk megmutatják, hogyan és mi-
által lehet Istennek a tetszését megnyerni. — 
Amig teliát Mária az ő isteuanyai méltósága-
iul! hitünknek tornya, egyúttal erényeiben 
reánk nézve a leghathatósabb példánykép, 
akiin-k erényei követésére buzdulnunk kell, 
mert ha azt nem tesszük, azon mértékben 
mondhatjuk őt a magunkénak és turt ó min-
ket a magáének. 

Ezt mindenesetre tudnunk kell, mikor az 
ó tarsaságába belépüuk ; tudnunk kell, hogy-
an ő tiszteletében, életkörülményeink szerint 
az ő erényeinek követésére kötelezzük ma-
guukal Ores ceremouia, puszta alakiság, ala-
koskodás lenne euélkül összes ténykedésünk, 
amit Mária tiszteletének a cime alatt teszünk, 
amiben nem lenne élet, aminek nem lenne 
értéke, de értelme sem. 

Hogy pedig az igazi Mária tiszteletnek, 
hogy n tettekben is mutatkozó Mária tiszte-
letnek minő következményei vannak egyesekre 
és az összesre, azt kiváló remek, példák mu-
tatják a jelenben es mutatták a múltban a 
történelem folyamán  mindenütt, de főkép  ná-
lunk magyaroknál, ahol igazán vallási és .nem-
zeti jelentősége van a Mária kultusznak. És ta-
lán épen azért félnek  elleneinek annyira a 
Mária-társulatoktól és támadják azokat irtó-

zatuk minden erejével. De ez a támadás min-
ket nem ijeszt el, vagyunk és maradunk Má-
riának tisztelői, az ő hú flai,  haladunk tovább 
is Mária tisztelő őseinek nyomdokain. 

Önök is most nyíltan is az ő táborába ál-
lanak, zászlója alá sorakoznak, a laborum: 
a méhkas körül zsonganak, ahová összejAttek 
a távolból a régen kibocsátott rajok is mézet 
is bzivni magukba és mindenképen dúslakodni 
a kegyelemnek elfogyhatatlan  lakomáján, de 
gyönyörködni önökben is, akik mint uj nem-
zedék kívánják Szűz Mária virágos kertjében 
a méhek számát szaporítani; vagy akár mint 
Mária leventéi az erényert küzdők sorát, mert 
hiszen a zászló ezt is jelenti. 

Legyenek üdvözölve és megáldva mind-
nyájan. ugy a hazajött érdemes régi harco-
sok, mint a fiatal  lovagok ; tali lják meg mind-
nyájan Máriánál azt, amit keresnek, találják 
meg feléje  vonzódó lelkűknek békéjét, nyu-
galmát. — Merítsenek örömmel a kegyelmek 
ezen'forrásából  és vigyenek iuneu áldást lua-
gukkal bőven ugy saját maguknak, mint hoz-
zátarlozóiknuk. Erezzék mindnyájan Mária se-
gedelmét, akik ünnepelik az ó emlékezetét. 

A szertartások végével a fentebbi  menüi-
ben visszatértek a társulat kápolnájába. 

Az ezután következett diszgyülést Pál Ist-
ván apátkanonok beszéde vezette be, aki han-
goztatta, hogy a Mária tiszteletben rejlő ne-
velési motívumok valamint a múltban miuden-
denkor érvényesültek, ugy jelenleg is nagy 
sikerrel érvényesültek Csiksomlyón. — Valu-
menyi Mária Társulat közül, a csiksomlyói 
jutott a legnagyobb jelentőségre. Sokszor és 
sok jót hallott róla, azért örvend, hogy mos-
tani lélekemelő ünnepségén résztvehetett. — 
Megjegyzi azonban, hogy amennyiben ez az 
ünnepség búcsúzás e helytől, a rendezésnek 
ezzel a motívumával nem ért egészen egyet, 
mert hiszen búcsúzásra teljes ok nincs. Az 
intézet mozdul ugyan egyet, de messze nem 
megy, hanem mar.nl tovább is itt a Somlyó 
tövében, Szűz Mária lábánál. Maradjon is és 
se mi ne távozzunk Máriától, se Mária mi 
tőlünk : ne bucsuzzuuk egymástól! 

A tetszéssel fogadott  megnyitó beszéd után 
Fekete Endre VI o. t. szépen előadott hege-
dűszólója aratott nagy tetszést, úgyszintén Fe-
jér Geró VI. o. t. szavalata, aki dr. Fejér 
Gerő „A magyar zászló" c. költeményét adta 
elő ügyesen. Végül Erdósi Károly Rákócziért 
e. színmüvét adták elő. Az egyesek játéka s 
az összjáték is kifogástalan  volt. A hatást korhű 
jelmezek is emelték. A szereplők közül mint 
legjobbakat kiemeljük Gergely Károlyt, Karda 
Ferencet, Ambrus Jánost, R. Sántha Istvánt, 
É'lhes Eudrét, Balla Sáudort és Her^egowatz 
Ervint. Ambrus Juliska, az egyedüli uósze-
replő, szintén ügyesen alakitott s játékával 
általános tetszést amiatt. Az ünnepség kezde-
ményezésének és fáradságos  előkészítésének 
s rendezésének uehéz munkáját KéB János 
vailástauár végezte, aki ezért elismerést ér-
demel. —k. 

Tanítói gyűlés. 
A csiki áll. és közs. tanítók egyesülete f 

hó 7-én Csikszentdomokoson tartotta meg évi 
rendes gyűlését, melyen az uj kir. tanfelügyelő 
is megjelent és tevékeny részt vett a tanács-
kozásban. 

A „CSIKI L A P O K " T Á R C Z Á J A . 
Az adott szó. 

Irta: D. L 
Bándi Márthu csak tizenhat éves volt, ami-

kor a Szentgyörgyi Dénes menyasszonya lett. 
A szerelmet nem Ismerte még B igy töké-

letesen mindegy volt az neki, hogy ki lesz a 
vőlegénye. Amikor megkérte, habozás nélkül 
mondott igent S hogy jöhet idő mikor a szive 
megboszulhaţja magát rajta, ha szerelem aél-
kUl megy féijhez,  arra nem Is gondolt, any-
nyira tapasztalatlan gyerek volt. 

Talán csak hiúságból is lett menyasszony, 
örvendett annak, hogy a barátnőit mind lefőz-
heti. A vőlegénye a nagy hatalmas ember Im-
ponált neki s szinte félelemmel  vegyes áhítat-
tal tekintett fel  reá, de nem szerette. 

A szülei azonban a modern gondolkozása 
emberek közé tartoztak, akik csak jó parthiet 
kívántak leányoknak a azt tartották szerelem 
nincs a mai érdekvilágban s ha van Is, az m&r 
csak olyan, mint a szalmaláng, mely elalszik 
ép oly hirtelen, mint ahogy fellobbant. 

Tehát jobb ha nincs. Mártha majd meg-
ezokja az arát a különösen ha fény,  pompa 
Teazl körül s Ünnepelni fogják,  még nagyon 
boldog lehet 

• • 

A Mana partján nagy mezőben, hatalmas, 
történelmi nevezetességű Rákóczi fa  áll. A 
máskor olyan csendes hely ma élénk, vig 
laoeasó hallszik a a lámpionok sokasága ra-
gyog bele aa éjaaakába. 

Szenlgyörgyi Dénes a Mártha kedvéért 
rendezte ezt a fényes  nyári mulatságot. Sokat 
fáradozott  azon, hogy olyan estét szerezzen 
azoknak, akik olt lesznek, bogy ne egyhamar 
felejtaék  el. A Maros két partja, a Rákóczi 
fához  vezető kanyargó ut, a esolnakok s a 
komp, amin a vendégeket a túlsó partra szál-
lították sürün lampionokkal volt világítva. A 
sok ezer láng visszatükröződött a vizén s egész 
mesebeli hangulatot keltett. Szép, tiszta nyári 
éjszaka voit, a levegő kábító illattal tele. Az 
Öreg Rákóczi fa  halkan suttogott régi, de min-
dig megujuló meséket 

Messze vidék intelligenciája gyűlt össze s 
tette fényessé  ezt a szép estét Szentgyörgyi 
meg lehetett elégedve a sikerrel. 

Mártha szép volt, mint egy szép hideg szo-
bor. De káprázat volt vagy tényleg valóság, 
hogy ez a szép szobor, mintegy varázsütésre 
egyszerre megelevenedett. A máskor hideg arc 
ma kigynlt, boldog, derült, mosolygó lett, édes 
pir a gyöngéd bőröa, bájos, aaiv, öntudatlan 
vonáa az ajkak körttl és a szemben, a szív 
bűbájos meleg érzése, rajongó vágya, ahogyan 
rátapad arra, ki egész este csak vele táncolt, 
vele foglalkozott. 

Ö maga talán éazre sem vette a változást, 
olyan észrevétlenül, lopva jiitt az — de akik 
megfigyelték  látták, hogy Mártha ma találko-
zott először olyannal, aki mellett neki is meg-
szólalt a szive. 

Nem akarta — hiszen adott Bzava régen 
kötve tartotta, de önkénytelenül akaratlanul 
változott meg, mielőtt még reá parancsolhatott 
volna a arivére. S a mikor észrevette, már 

késő volt. Akkor már parancsolni sem akart, 
ugy gondolta ennyi boldogságra igényt tarthat 
ö is — holnap már ugyanis vége lesz minden-
nek, következik egy hosszú, üres, fájdalmas 
élet. 

Hamar észrevette a változást Szentgyörgyi 
Dénes is s a sok vig, mulató ember között, ő 
volt egyedül halálosan szomorú. 

Két hét múlva — a Mártha tizennyolcadik 
születésnapján — lett volna az esküvőjük. El 
nem tudta képzelni, mi lesz most már. 

Hazamenet megszólította a leányt. Mártha 
szólt B hangjábau a mély érzés bensősége rez-
gett — beszélnem kell magával, mert érzem, 
hogy mindkettőnknek világosságra van Bzlik-
ségünk. Önzés volt tőlem, hogy a maga fiatal 
életét magamhoz akartam láncoloi, dacára an-
nak, hogy tudtam, hogy nem szeret De szol-
gáljon mentségemül az, hogy lelkemből sze-
rettem B abban a hitben ringattam magam, 
hogy idővel megszeret s a szép szeme reám 
ragyog ugy, mint ahogy ma másra ragyogott. 
Csalódtam, mindent veszítettem s azt sem tu-
dom mi lesz velem. 

Mártha szó nélkül hallgatta végig s most 
büszkén kiegyenesedve válaszolta: 

— Legyen nyugodt Dénes, Bándi Mártha 
miadea körülmények között megtartja a szavát. 

— S ha mást szeretne akkor is ? 
— Ha a szivem Bzakadna bele akkor 1B. 
Hidegea váltak el egymástól s ezen az éj-

szakáé egyiküknek sem jött álom a szemére. 
Szentgyörgyi Déues fáradtan  érkezett haza. 

Nem testi fáradságot  érzett, a lelke volt ha-
lálosan fáradt  Tegnap még boldog ember volt, 

ma már vége az álmainak. S abban a korban 
volt már, a mikor nehéz uj álmokat szerezni 
s kétszeresen fáj,  ha elveszítjük a régieket 
Nem volt már gyerek ember, sokat tapasztalt 
az életben s mégis megfeledkezett  arról, bogy 
hogy soha sem jó, ha valamely gondolatra 
vagy érzésre hízzuk magunkat, mert a gondo-
latok és érzések mennél kevesebbek, annál 
zsarnokabbak, nem türuek meg mást maguk 
mellett. Dehát Bzerelmes ember nem filozofál, 
csak szeret. Most aztán valósággal kétségbe-
esettnek, céltalannak látta az életet 

Sokáig gondolkozott azon, hogy mit tegyen, 
hogy ok nélkül adja vissza Márthának a szavát, 
az el nem fogadja.  S ha feleségévé  teszi, egy 
élet boldogtalansága vár mindkettőjükre. Hir-
telen elhatározta hát magát, bogy egyszerűen 
kitér örökre az útjából g akkor talán még bol-
dog lehet 

De nem ismerte jól a büszke Bándi Mártbát 
Mikor birül vitték neki, bogy Szenlgy örgyi Dé-
nes főbe  lőtte magát, egy kicsit összerezzent, 
egyéb semmi sem látszott rajta. De másnap 
már ő is halott volt. A más halála árán nem 
kellett neki a boldogság — s adott szavát 
megtartotta minden körülmények között. 

Márthát kívánsága szerint a Maros partján 
temették el, nem messzi a Rákóczi fától.  — 
Szép, hideg márvárszobor jelzi sírját Csende-
sebben folyik  ottan a Maros is, hogy ne za-
varja álmát B a hatalmas Rákóczlfa  halkan 
mesél tovább régi történeteket, amelyek mla-
dig ajak maradnak. 



31. Mám. C S Í K I L A S P O K 3-lk oldal. 
A tanítók a megváltoztatott menetrend és 

» reggeli vonat rossz csatlakozása dacára is 
szép számmal jelentek meg. Az elöljáróság és 
gondnokság pedig m-mcsak a gyűlésen, hanem 
a közebéden Is részt vett 

Reggel 8 órakor a tanítók szent misét hall-
gattak, 9 órakor nz állami iskola mind a 9 
termében megkezdődött a gyak. tanítás és pont 
10 órakor László Péter elnök lendületes be-
széddel a gyllléBt megnyitotta. Ráduly Béniám 
indítványára a gyűlés a tanulságos és magyar 
színvonalon áiló beszédet jegyzőkönyvileg meg-
örökítő és egyik lapban közölni határoztn. 

Klnök előterjesztésére a testület dr. Balló 
István kir. tanfelügyelőnek  Csikvármegye ne-
velésoktatás terén kifejtett,  korszakalkotó buzgó 
tevékenységeért elismeréssel és hálával adó-
zik, érdemeit jegyzőkönyvileg megnrökiii. ezen 
gyűlésből sűrgönyileg Üdvözli. 

Elnök ezután az nj tanfelügyelőt  üdvözölte 
B azon reményének adott kifejezést,  hogy az 
ezen pályán szerzett gazdag tapasztalataival 
vármegyénk tanügyét fellendíti. 

Kir. tanfelügyelő  az üdvözlést köszöni 
tanítókat munkatársaknak tekinti s velük együtt 
kíván a tanügy érdekében huzgolkodni. 

Kzután elnök uj tagokul bejelentette: Fü-
löp Annát, Oál Erzsébetet, Balázs Dénesnét, 
Biirtlia Annát, Kovács Jenönét, Tnnkó Maris-
kát, Xagygalaezi Jánost, Buzda Rezsőt, Csutak 
Gáspárt, Csntak Károlyt, Petres Eleket, Fe-
reni-z Jánost és Ágoston Józsefnét. 

A mult gyűlés jegyzőkönyve észrevétel nél-
kül elfogadtatott. 

Kiilöp Anna Széchenyi életéről és működé-
séről tartott egy igen tanulságos felolvasást 
Gyűlés felolvasónőnek  a szép gondolatokkal, 
szépen és gondosan kidolgozott munkáért el-
ismerést és köszönetet szavazott. 

Pénztárnoknak a pénztár állapotáról készí-
tett jelentése tudomásul vétetett s eluökség a 
hátrálékok behajtására utasíttatott. 

Blénesi Károly nagy hatással és érzéssel 
szavalta Zsögön Zoltán: „Szabadságharc" c. 
költeményéi, melyért a kör elismerést és kö-
szönetet szavazott. 

Az igazulások elintézése után indityányoz-
tatott, hogy gróf  Apponyi Albert volt közok-
tatási miniszter a magyar kultura körül Bzer-
zett elévülhetetlen érdemei iránti bálából Csík-
szeredában! látogatása alkalmával Udvözöltes-
Bék. A gyűlés az indítványt elfogadta  s elha-
tározta, hogy elnök vezetése alatt annak ide-
jén tisztelegni fog. 

Ráduly Béniám a rendetlen beiskoláztatás 
megszüntetése iránt adott be indítványt, mely 
kir. tanfelügyelő  urnák e tárgyban kilátásba 
helyezett  erélyes  intézkedésére való tekintettel 
a napi rendről levétetett. 

Márton Bálint az egyesületnek az „Erdélyi 
tanítótestületbe* való belépését sürgeti. Elha-
tároztatott, hogy az elnökség a nagy gyűlés-
hez e tárgyban tegyen előterjesztést. 

Indítványoztatok a Csíkszeredában rende-
zendő tanszerkiállitáson való mikénti részvétel 
iránt. E tárgyban határozat nem hozatott, ha-
nem minden tanítónak belátása és buzgóságára 
bízatott, hogy a kiállításon részt vegyen. 

A jövő gyUlés helyéül kijelöltetett Kászon-
jakabtalva, ideje és tárgysorozatának megál-
lapítása az elnökségre bízatott. 

Ezzel elnök kir. tanfelügyelő  s a kartársak 
tevékeny közreműködéséért éB a vendégek szí-
ves részvétéért köszönetet mondva, a gyűlést 
bezárta. 

Nyilvános helyeken, a kávéházi asztalok 
mellett, vagy vendéglőkben a sörös kancsóval 
szemben egyébről sem folyik  BZÓ, mint a re-
pűló-métingről, mert nálunk most mindenki 
aeroplán-szakértő. A pincér éppen ugy, mint 
a vendég. Egy éjjeli mulatóhelyen történt a 
következő kis eset. A főpincér  egy pezsgőző 
társaságnak ugyuncsak borsos számlát nyúj-
tott át. 

Maga, ugy látszik, lelkes liive az aviati-
kának — szólt a fizető  vendég. 

Miért kérem ? álmélkodott a főpincér. 
Mert a mit magit csinál, nz nem is monop 

Ián, sót uem is biplán, hanem — triplán — 
szólt a háromszoros árakra célozva. 

Ugyuucsak kávéházi történet, a mi azt bi 
zonyitja, hogy a közeledő repülóverseny meny-
nyire népszerű lett. Alsóst játszanak s egy 
ur, akinek rémségesen rossz kibice van, meg-
Bzólal: 

Bemondom a kasszát a tuli-ultiinóval és 
Paulhannal. 

Micsoda uj figura  ez a l'aulhan V Kíván-
csiskodott a kellemetlen kibic. 

Az, hogy ha ezt a pártit is elvesztem, 
maga repülni fog! 

Budapesten nagyon megváltozott az utca 
képe a minap, mert a reudórök uj uniformist 
kaplak. Lcglultünőbb rajtuk a hegyis csúcs-
ban vegzódó sisak. Senki seui tudta megér-
teni, hogy niitól jó ez. végre azouban kiilc 
rüll a haszna. Nem tudjuk, igaz-e, vagy sem, 
de Boda Dezső dr. főkapitány,  állítólag a kö-
vetkező tartalmú levelet kapta a repülőver-
senyt rendező Magyar Aero Klubtól: 

Igen tisztelt Főkapitány L'r! 
Fogadja jegyzőkönyvi köszönetünket, t 

miért kétezerkilencszázliBtvenkét villámba 
ritót állított fül  a fővárosban.  Egy kiváló 
fizikusnak  ugyanis az a véleménye, hogy a 
rendórsisakok hegyes vége a legkitűnőbb 
villámhárító. Már pedig, a l'.ol a villámhá-
rító egész erdeje mered az éguek, onnan 
zivatarfelhók  ész nélkUI meuekUlnek. On 
tebát biztosítja a repűló-inétingrc a jó idót 
s ezért hálásak lehetünk a rend legfőbb 
őrének. Fogadja stb. 

Évszázados tradíció oszlopai fognak  össze-
omlani nemsokára. Eddigelé ugyanis a statisz-
tika tanulsága szerint a legtöbb vidéki láto-
gatója Szeut-lstván uapkor volt a fővárosunk, 
az idén azonban másként lesz. Mert bizonyosra 
vehető, hogy juuius ötödikén, a mikor meg-
kezdődik a repülóverseny, megmozdul az or-
szág Kárpátoktól az Adriáig és Dévénytől Or-
sováig, H olyau népvándorlás indul a főváros-
ba, a melyhez fogható  még uem volt. Mert a 
jó vidéken repülő embert eddig csak a korcs-
mákban látták a csapos jóvoltával, de a való-
ságban még nem. Ennek megtekintése érde-
mes arra, hogy a naptárnak piros betűvel je-
löljék meg junius ötödikét és a következő ti-
zenegy napot és ez ünnepnapokat fölhasznál-
ják a fővárosba  rándulásra. 

Az aviatikában a legnépszerűbb név most 
l'aulhan neve. Fogadni mernénk, hogyha 

már most meg lenne az általános és titkos 
a — vakmerő — ÉB ha a vakmerő aviatikns 
nem lenne ftancia,  hanem magyar — még a 
Belvárosban is megválasztanák képviselőnek a 
miniszterelnök ellen. Apropos, képviselőválasz-
tás 1 Az ideje beleesik a repülő-métingbe. Kz 
nem baj, mert hála a sok jelöltnek, a fuvar-
költségből talán futja  a budapesti útra is. 

helyen iskolát épített, mont azivesen visszaadnák 
államnak és visszaállítanák a kath, iskolát, 

mert belátták, hogy az állami iskola nem teher-
mentö, hanem teher emelő : államosítsanak a nem-
zetiségi községekben, ahol arra szükség van, • de 
nekünk hagyjanak békét ; a a tisztán kath. Csik-
várraegyélten ne dicsőítsék az államosítást, hanem 
jöjjenek n ini segítségünkre, hogy az állam által 
felajánlott  '.W kor. államsegélyt a szükségessé 
vált tiinerők beállítására uz államtól megnyervén, 
a kath. iskolák és tanügyünk fejleszthető  legyen. 

Az alcsik-kászoui papság nevében: 
Lőrioez  Sándor, 

plebÓHOn. 

Budapesti levél. 
Badapeat, 1910. májas 22-én. 

Ha a Halley-űstökös csóvája nem mérgezi 
meg a világot — és hogy ezt nem teszi, ana 
mérget lehet venni — akkor már semmi sem 
áll uţjâban a budapesti repülóversenyeknek. 
Már épül az uj város künn a rákost mezőn, 
a hol eleink egykoron lóháton tartottak or-
szággyülést. Megjósolhatjuk, hogy a repülés 
tudománya annyira fog  fejlődni,  hogy a jö-
vendő generáció nem lóháton, hanem repülő-
gépen tarthatna ott országgyűlést. 

Most azonban még az országgyűlésnél 
nevezetesebb eseményre készülnek azon 
szép sikBágon, a főváros  határában. Ácsolják 
a hángárokat, hogy befogadhassák  az ide ér-
kezett harminc- negyven aviatikus mindenféle 
fajta  aeroplánjait és építik már a kilóméte-
rekre elhúzódó tribOnöket, a melyekről a szál-
ezernyi lelkes közönség fogja  üdvözölni a le-
vegő hőseit. Rövid aa idő, hiszen junius 5-én 
már megkezdődnek a versenyek, azért éjjel-
nappal folyik  ott a munka. 

Válasz „a csikmegyei jegyzők gyűlésére" 
A caikmegyei kör- én községi jegyzők f.  é 

április 30.-án tartott rendkívüli közgyűlésén Ba-
logh István jegyző az indítványok során szerin-
tök %sikerült" beszédben az erdélyi püspök urat 
és a csíki papságot meggyanúsító s dr. Balló Ist-
vánt dicsőítő indítványt tevén, abban olv valót-
lanságokat állit, melyeket az Alcsik-Kászoni es-
peres kerület papsága a maga részéről teljes egé-
szében visszautasít ama kijelentése mellett, Itogv 
„sátor ne ultra erepidam" azért, mert a j«gyzők 
lehetnek jó közigazgatási tisztviselők, de uem pe-
dagógusok ; mi ellenben a legtöbb tauitó Meste-
rünktől tanultuk pedagógiánkat, s ez a pedagógia 
a szenl kereszt, melyet az állami iskola kidob n 
kath. nép iskolájából. 

Mi nem akarunk dr. Balló személyével foglal-
kozni s a múltban sem foglalkoztunk,  csak a esik-
vármegyei kir. tanfelügyelő  szükségnél k üli, káros 
és erőszakos államosítási máuiája ellen küzdöttünk 
a tisztán kath. Csík vármegyében; s hogy ebben 
nekünk igazunk volt, álljon itt a vall. és közok-
tatásügyi minisztei urnák 1906. december 10.-én 
143769. szám u. kelt következő leirata: 

„Folyó évi 6319. számú nagybeosU megkere-
sésére van szerencsém Nagyméltóságodat tisztelet-
tel értesíteni, hogy Csikvármegye kir. tanfelügye-
lőjét egyideüleg igazoló jelentéstételre hívtam fel; 

már most kijelentem Azonban, hogy a kir. tanfel-
ügyelő ezen eljárását helytelenítem s felhívtam, 
liogv l*«»5 — •.><!«». sz. a. egyes iskolaszékekhez 
intézet felhívását  azonnal vonja vissza s jövőben 
állami elemi iskolák szervezése kérdésénél min-
denkor alkalmazkodjék a tanfelügyelői  utasítás 
1'»^. gátiak pont jáliaii loglnlt világos rendelke-
zéséhez, a melynek értelmében felekezeti  iskolák 
álluniositiisn iránt esak azon esetben léphet a kir. 
tanfelügyelő  tárgyalásim, Ilii az államosítást nz il-
letéket, egyházi főhatóság  előzetes hozzájárulása 
mellett a hitközség mag:- kéri és a tárgyulásra a 
kir. tanfelügyelő  a közoktatásügyi minisztertől fel-
hatalmazást nyert. T ó t h s. k., 

államtitkár.-' 
]«-'itj;tk t. jegyző urak, hogy az önök örömét 

magú u miniszter ur i tél Le el akkor, a midőn a 
kir. tanlolügyelő államosító rendeletét, mint károst 
és szükségtelent visszaszivatja. hogy miért V azt 
megmondjuk aláldi. Ks hogy dr. Hallót tiem it 
püspök ur. nem a papság, hanem ü maga-mngát 
tette lehetetlenné (..'sík vármegye területén munkál-
kodni. Most azt kérdezzük önöktől t. jegyző urak, 
mi fáj  önöknek ? az, hogy a tisztán kath. L'sik-

ármegyében az iskolák tnind lelekezetiek. s önök 
uem dominálhatnak ot tan! Nem '.agyunk mi el-
fogultak  és felületesek  : nem féltjük  mi hatainmu-
kut és M ó k á s u n k a t , hanem féltjük  kath. iskolá-
inkat. s azokban Csikvármegye népét és jövőjét. 
Féltjük önöket jegyző urak. mert jól jegyezzék 
meg magoknak, hogy egyedül még esak mi vagyunk 

nélküli népmenlök. akik büntetés nélkül képe-
sek vagyunk a fékvesztett  emberi elemekre befő 
Ivást gyakorolni, őket az isteni s emberi félelem-
ben megtartani de mihelyt tekintélyünket az ilyen 
és hasonló utakon kisebbítik, incgcsorbitják, 
talán un g is semmisitik, a romboló áramlat első-
sorban nem a ivverendât, hanem a nadrágot tépi 
le minden állásban levő emberről. Nem a jegyzői 
kai- tartotta lenn C'síkvármegyében a kath. vidlást. 
hanem a hazafias  és lelkesen küzdő kath. papság 
a szószéket) és a kath. iskolákban tanítóival 
együtt : s ha most sikerülne kath. iskoláinkat ál 
lomi iskolákká változtatni, akkor látnák meg uzt 
az óriási rombolást, melyi't a vallás- és kereszt-
uélkiili iskolák közömbös szelleme okozna. Igaz 
ugyan, hogy egy buzgó tanító lelkületével sokat 
megmenthet az állami iskolában, de fájdalom  ! az 
a lelekezellen szellem, mely az állatni iskola rend-
szerében. tankönyveiben létezik, az kizárja az igazi 
vallásos nevelést. Az a néhány koldus óva. melyet 
az állam a vall ás tanításra még megenged, nem 
elég a vallás-erkölesös nevelésre, abban az egész 
iskola szelleme kell, hogy közreműködjék még a 
•eális tankönyvek által is. Kzért féltjük  kath. is-

koláinkat. 

Most már arra kérjük lel a t. jegyző urakat, 
hugv nevezzék meg Alesik-Kászonban uzt 
Hl)—100 százalékos iskolai pútudós községekot: 
nevezzék meg azokat u józan életű, elszegénye-
dett tanítókat, akik éheznek és kénytelenek nyűg 
táikat elzállogositaui ? Nevezzék meg azokat isko-
lákut, amelyekben 120—1H0 gyermekkel végeznek 
testet-lelket ölő munkát a tanitók. Az egy Szeut-
itnréu esik egy tanerőre 100 gyermek, de ilt is 
az erőszak akadályozza meg a plébánost, hogy o 
harmadik tanerőt nem tudja nyolc éves küzdelmé-
vel beállítani. Nevezzenek meg csak egy düledező, 
sötét, bűzhödt, szüktantermü, kerítés nélküli isko-
lát. melynek oka a kath. jelleg volna s ha talál-
nak, annak is önök az okai. mert uem akarják a 
kath. nép zsebéből összegyűlt pénzzel kAth. isko-
láinkat rendbe hozatni és fejleszteni. 

Mi azonban megnevezzük Iryergyó-Iíemetét, 
ahol az állami iskula tanítói az önök által kvali-
fikált  odúkban teljesítik testet lelket Ölő munkái-
kat. Mi bátran merünk hivatkozni arra. hogy 
község pénztára tisztán tanítói fizetésre  sehol sem 
ad többet 5 — 1 0 — 1 5 százaléknál, mivel az iskola 
fenntartás,  takarítás, szolga stb. kiadást a község 
az állami vagy községi iskolában is kell, hogy 
teljesítse. 

Most még azt kérdezzük t. jegyzői kar, hogy 
. a kir. tanfelügyelő  urnák a s/.ékely nép és a 
szegény anyagi viszonyok között élő. életbn vágó 
érdekeit önzetlenül szolgáló államosító üdvös in-
tézkedése," minő anyagi terhektől mentette voluu 
meg l 'sík vármegyét ? akkor, amidőn az államosí-
tás esak a kath. jelleget veszi el iskoláinkló), de 
a terhet nem, sőt emeli, mert a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter urunk 1904. máreius 2<t.-án 
9927"». sz. a. kibocsátott rendelete szerint az elemi 
népiskolák államosítása által a község uem sza-
badul fel  az iskolai terhektől, mert az állam azou-
felül,  hogy nz eddigi terhek viselését — kivéve 
a tanítói fizetést  meghagyja a község vállán ; 
sőt a fejlesztéssel  járó ujabb költségek állandó 
kiszolgáltatását is a községre rójja. 5 százalékos 
iskolai pótadót vet ki. a melyből megtérül az ál-
lnmnak H tanitók lizetés«; ezenfelül  még nagy 
jogfeladást  is követel, mert megkívánja, hogy az 
eddigi iskolai vagyon, telek, épületek, szerelvé-
nyek, tulajdon- és birtokjoga az államkincstárnak 
a nevére telekkönyvezlcssék. Kiveszítjük autouo-
uiiánkat a tanítói választás és fegyelem  ügyeiben, 
s küldhetnek kath. uépünk nevelésére protestáns 
vagy zsidó taní tókat ; s még emellett megmarad 
a képe is a nép nvakáu, a káutori állás iniatt, 
rneit az állami tanitó kántor nem lehet, vagy ha 
igen. ueki is kell a kepe. 

Látják t. jegyző urak, az önök által felma-
gasztalt államosító eszme szülte székelymentő ren-
delet megállításának gyümölcse, nem a székely-
nép vallás-erkölesös nevelésének megbénítását, nem 
a szegénynép lakosainak a uépoktatási terhek alóli 
felszabadítását  eredményeznék, hanem ujabb terhe-
ket és megadóztatásokat vonuának magok Qtán, 
sőt még azt ís igen jól tudjuk, hogy ahol az ál-
lamosítás megtörtéut, a csalétek gyanánt egy pár 

A néptanítók kívánságai. 
Mivel tőinél szélesebb körben szándékozom 

mozgatni uz Ügyet, több napi* éB hetilapban 
publikáltam azokat a sérelmeket, melyek a 
mngyar uéptauitók lelkében folytonos  keserű-
séget okoznak ; de megszólalni — a nagy nyil-
vánosság elótt — nem akarnak, csak szakla-
pokban, egymásnak mondják el napról-napra 
bajaikat. 

A sok tereferél  és helyett egyenesen ezekre 
a sérelmekre térek át, melyek — pontokba 
foglalva  — a következők: 

a) A legutóbbi fizetésreiidezésnél  a várt 
700 forint  kezdés helyett csak 500-at kaptunk, 
amely az államiakoál is csak 1200-ig emel-
kedhetik, 30 év után, faluhelyen.  Hossz indo-
kolás. hogy „a tanár tovább tanul 4 évvel"... 
stb. Igen ám, de a tanitó csak 21 éves korá-
bau lesz nyugdíj intézeti tag s igy roitsem ér 
4 évvel korábbi végzettsége. Azonkívül egy 
osztatlan iskola tauitója (ilyen a legtöbb!) heti 
minimális 37 órán taoit és pedig 32 órán ke-
resztül a mindennapos, 5 órán át az ismétlő-
iskolában; szemben a tanár csekélyszámu 
tanitásóráival. Azouban még roenuyiféle  sze-
replést megkivánuak... Nem is emlitem ezeket; 
mindönki mosolyogva gondol erre a megkívánt 
ezeriut'stérségre. < A tanitó egy valóságos *kul-
tur-csira pólyás'..). 

KlilÖuben is egy magyar néptanitó, ha ered-
ményesen akar működni, kell ott álljon fizetés 
tekintetében, ahol más községi tisztviselő (ter-
mészetesen. nem a kisbirót, meg dobost ér-
tem!), hogy súlya és tekintélye legyen, amihez 
— bárki mit beszél! — elsősorban az úrias 
dotálás ad kellő alapot. 

b; Az állami iskoláknál a bittanitás hono-
ráriumát, ha egy pap v. tanitó legalább 30—35 
évig tanit, mért uem számítják a nyugdíjhoz, 
a kongruához — örökösen? 

c) Az Összes hazai tanitókra nézve Bérel-
mes az eddigi nyugdíjtörvény, mely 40 évi 
szolgálatot követe), hogy valaki teljes nyugdi-
jat kaphasson. No hiszen! Heti 37 órával 40 
éven át tanitani, az ab-ab-al vesződni, a fa-
lusi iskolák poros levegőjét szívni... Aztán ke-
gyesen: nPax tecumlu... Mehetsz penzióba! 
A tanár tanit 30 évig s teljes nyugdijat kap; 
heti 20—25 órák után, 4—5000 koronákat. 
Bocsánat! Megérdemlik, de velünk is bánja-
nak méltányosabban! 

d) Most specialiter a felekezeti  kollégák 
sérelmeiről szólok. 

1. A lex-Apponyi sem segit azon a szánal 
mas állapoton, hogy a kántori fizetést  tanítói-
nak minősítik s ezen az alapon egészíti ki az 
állam a fizetést  a törvényes minimumra. Vagyis 

káutor, mint ilyen, ingyen dolgozik. Hát ez 
megint nem járja. Ha János olyan derék em-
ber. hogy a lábaival fúvót  nyom, a kezével 
e közben kalapál, csak többet kiérdemel, mint 
egy hétköznapi fuvónyomó?!... 

2. Miért nem egyenlő a felekezeti  tanitó 
fizetése  az államiakéval? Az az állami tanitó 
talán magasabb képzettségi!, több munkát vé-
gez? Korántsem. Tehát magyar néptanitó és 
magyar néptanitó között klilönbség nem lehet 
— fizetésben  sem. 

Tanítók, mozduljatok! Követeljük jelleg-
különbség nélkül, összesen, hogy: 

a) Legyen a kezdőfizetés  700 forint,  azaz 
1400 korona. És lakás vagy lakásbér. Végső -
fokozat  pedig 3000 korona. 

b) A hitoktatói-díj fizetés  természetével 
bírjon; 

c) A teljes nyugdíjhoz szükséges évek száma 
szállittassék le 30-ra. (Nyugdíjrevízió). 

d) A kántori fizetés  ne tekintessék tanítói-
nak B az államsegély annak figyelembevétele 
nélkUI, caak a pusztán tanitói fizetés  koneta-
tálásával állapíttassák meg. 

8 legyen a hazában minden tanítónak 
egyenlő a fizetése  és fizetésemelkedése  (min-
den fokon),  mert a magyar kulturának egyenlő 
munkásai! Ezzel szemben biztoaitsák, széles e 
hazában mindenütt, a magyar nemzeti tanítás-
nyelvet II Földes  Zoltán, 
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A oslksxentmártoni választó 
kerületből. 

A csikszentmártoni választókerületben be-

megállapodással léptette fel  lncze Domokos 
csikszentgyörgyi plébánost, ki Kossuth-párti 
programmal fogadta  el a jelöltséget. A kerü-
let békéje és a vármegye tisztán katholikus 
jellege alig találhatott volna alkalmasabb je-
löltet lncze Domokosnál, kit a kerület osztat-
lan lelkesedéssel fogadott. 

Körútját pünkösd másodnapján kezdte meg 
Menaságon, ahová Csikszzntmárton, Csekefalva 
és Csikszentgyörgy választói nagy számban ki-
sérték el. l'rogrammbeszédét nagy lelkesedés-
sel hallgatták végig. Innen Csikszentgyörgy re 
ment. hol zajos Ünneplésben volt része. Szabó 
István tanár üdvözölte a község nevében, s 
bizto-itotta a kerület osztatlan szeretetéről. — 
Kifejtette,  hogy azt a zászlót, melyet a volt 
képviselő elhagyott és Juslh-párti zászlóval 
eserélt fel,  bizalommal adják kezébe s hiszik, 
hogy a magyar haz», a király, az egyház s 
fóleg  a székelység érdekében, ismeretes haza-
szeretetével állandó kitartással fogja  lobog-
tatni. Beszélt uiég Sántha Angelus szárhegyi 
Szent Kerencz-rendi zárdufónök,  ki hangoztatta, 
hogy a katholikus érdekeket különösen szem 
elölt tartva, támagassák lncze Domokost. 

(.'sikszentmárlonon Szabó Lajos tanító Üd-
vözölte. — A választó közönséghez beszéllek 
Szabó István és Sántha Angelus. lncze Domo-
kos programmbeszédét lelkes éljenzessel fo 
gadták. Általában ezekben a községekben ki-
vétel nélkül a legnagyobb odaadással ünnepel-
ték lncze Domokost. 

I'üokösil harmadnapján Kászou négy köz 
ségélieo határtalan lelkesedés és hosszú kocsi-
sor mellett folytatta  körútját. Útjában lovas 
bandérium követte. A választók programtnbe-
szédét a legnagyobb bizalommal hallgatták és 
éljenezték. 

Kászonujfaluban  azonban — ez egyedüli 
kivétel — a nép között olyan terrorizmust 
fejteitek  ki, hogy a választók j zanabb része 
meg setn hallgathatta lncze programmbeszé-
dét. Péter Istvánt a fanatizált  tömeg leütötte 
a kocsiról és éktelen ordítással meghiúsították 
a programmbeszéd megtartását. 

Nemcsak a kerület de a vármegye bei-
békéje is kívánatossá teszi, ho,ry Ince Domo-
kost Alcsik választóküzönsége támogassa. — 
Megválasztása különben egészeu bizonyosra 
vehető. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Urnapi szentmise. A IHybuli rúm. 

katk. templomban folyó  hó ^li-áu, Űrnapján 
délelőtt 10 órakor ünnepélyes szentmise lesz. 
Mise közben Deiuény Irénke, ki legutóbb is 
gyönyörű énekével elragadta a hallgatóságot, 
Aliptnak egy szép dalát fogja  énekelni. 

— Áthelyezés. () Felsége di V'égh Ele-
mér csíkszeredai kir. járásliirónak saját ké-
relmére törvényszéki birói minőségben a kas-
síi királyi törvényszékhez való áthelyezését 
megengedte. — Midőn őszintén örülünk, 
— hogy e kiváló biróuak régi vágya ezzel 
teljesedésbe ment: lehetetlen a fájdalom  elöl 
elzárkóznunk, amit érzünk n veszteség fölött. 
Dr Végli Elemérnek, a született bírónak és az 
igazi joliaráinak körünkből való távozását 
egyaránt sajnálja a vármegye jogász és jog-
kereső közönsége, valamint ennek egész tár-
sadalma. S midőn régi vágya haza viszi egyet-
len kérelmünk hozzá, vigye magával ilt töl-
tött idejének összes jó emlékeivel együtt, igazi 
tiszteletünk, nagyrabecslésünk és szeretetünk 
emlékét. 

— Nemes szivek. Gál Károly csikszeut-
léleki lakás folyó  hó l'O án elhalálozott. Neve-
zett fel  évig betegeskedett és igy munkakép-
telen volt, mull évben elveszilvén nejét 5 ne-
veletlen gyermek marudt gondozására, akik 
most atyjuk elhalálozásával, közelebbi roko 
nok hiányában, a nemes szivektói vártak se 
gitséget. Nem sokáig késett a segítség, mert 
Kállay Ubul amint értesültezen esetről, rögtön 
intezkedett a halottnak eltemettetéséről és az 
árvákat sürgönyileg helyezte el a marosvásár-
helyi gyermek-menházba. A nemesszivü fóur 
után nagyrésze van az árvák felsegitésében 
és elrendezésében Veres Elekué úrnőnek, aki 
a temetést rendezte, a gyerekeket felruházta, 
úgyszintén Meraa Rezsóné és Miclina Rezsóné 
umóket, akik több ruhadarabot ajándékoztak 
a szegény árváknak. Adakoztak még: Filep 
Sándor, Veress Lajos, Gál József,  Györgypál 
Domokos, Miske László, ifj.  Dávid Ignéc, Czáka 
Béla, Mátrai Ignác, Soós András l-l korona 
Cseh István 2 korona. özv. Nagy Jakabaé 1 
gyászkalap és 1 korona Lass Gusztáv, Szvo-
boda Miklós, Székely Ödön 50-30 fillér  Biró 
János, Kovács János, Koczkáa Béla 40-40 f. 

Merza Rezső 30 fillér,  Pototzky Márton egy 
uj kalapot, N. N.. Holcz János 20-20 fillér. 
A nemes cselekedetek önmagukban viselik a 
jutalmat. Mindenesetre A nemes szivü jótevők-
nek a köz nevébea mondunk köszönetet. 

— Hagy gyorsaság a postahivatal 
nál. Panasz érkezett hozzánk, bogy a na-
pokban Csíkszeredából délután 4 órakor 
Csikrákosra feladott  távirat, mely sürgős 
intézkedést tartalmazott a m á s n a p kora reg-
geli órákra, ugyanaz nap nem kézbeeittetett, 
hanem csak másnap délelőtt 8 órakor, mi-
kor már a szükséges intézkedéseket meg-
tenni késő volt. Nem érthetjük a postahi-
vatal eljárását, hogy egy délután 4 órakor 
feladott  táviratot 10 kilóméter távolságra 
miért nem lehet kézbesíteni ugyanaz napon, 
mert egy távirat természeténél fogva  meg-
követel annyi gyorsaságot, hogy este 6 óráig 
kézhesittessék. Nem hibáztatjuk a posta-
hivatalt, mert valószínűség szerint a rend-
szerben van a hiba, ezért felhívjuk  a pos-
tahivatal figyelmét,  hogy illetékes hatósá-
gánál a szükséges előterjesztést hivatalból 
tegye meg. 
— Ffirdőbistoaok  hitelölese. Mint la-

punk más helyén olvasható, vármegyénk tör 
vényhatósági bizottsága f.  hó 21-iki közgyű-
lésében kiküldte a fürdóbiztosokat  Kilrdőbiz-
tosok letti'k Tusnádfürdőn  Uartulis Ágoston 
főszolgabíró,  helyettese Gábor János szolga-
bíró : Borszéken Vei ess Lajos főszolgabíró, 
helyettese dr. Sándor Gyula főszolgabíró  ; Ká-
szonjakabfalván  Szász Lajos főj"gyzö. 

— Klnevezes. Az igazságü^yminiszter 
Ktina Dénes kir. törvényszéki írnokot iroda-
tisztté kinevezte. 

- A oslksomlyói tanítóképző intó 
aet Maria-Tarsulatanak ünnepsége. A 
csiksomlyói tanítóképző intézet Mária Társu 
lata f.  hó 22-0n d. u. a gyakorlóiskola ter-
mében Máriának, .Május királynőjén k", tisz-
teletére szépen sikerült hódoló ünnepséget 
rendezett. A zenekai nyitánya után Mályás 
József,  a társulat praefektusa,  alkalmi beszé-
det luondutt, «melyben kifejtene,  n.iért kell 
különösen nekünk: magyaroknak tisztelnünk 
Mái iát. Az ifjúsági  zenekar tetszéssel fogadott 
iáteka ulán Szántó Ádám ügyesen szavalta el 
Váradi Antal „Az ezüstfátyol  legendája* c. 
költeményét. Málhé Albert, Bálint Ákos har 
nioniumkisérete mellett Szepessy L Vigasz-
taló Szúz c. énekszólóját énekelte el nagy ha-
tással. Fehér Dezső és Lakatos Miklós preci-
zau eljátszott hegedtikettőse után Krizsevszky 
Albi.i szavalta el „Az L'r ítél" c. melodrámát 
— irta Váradi A., zenéjét szerezte Nemes lí. 
— Kiss Sándor harmoniumkiséretu mellett. 
Végzetül a zenekar DománfTy  Egyvelegét ját 
szotto. Az ünnepség sikeres rendezéseért Ko-
vács András tanárt, a társulat praesesét, il-
leti meg elismerés. 

— Saemélyi hlr. Kuncz Klek tan. ker. 
kir. főigazgató  f.  hó 17-én Csiksomlyóra ér-
kezett, ahol mint a kultusz-miniszter megbi 
zottja a gimnázium államsegélyének feleme-
lése tárgyában tárgyalt Pál István apátkano-
uokkal. a státus igazgatótanácsának képviselő-
jével. A tárgyaláson felkérésükre  Pal Gábor 
igazgató és Szlávik Ferenc értekezleli jegyző 
is résztvetl. 

— A csiksomlyói bucsn. A c.-iksom 
lyó pünkösdi bucsu az iden is a szokásos 
módon folyt  le. Keresztek alatt 9tM>2 en je 
lentek meg, a bucsun résztvevők számaazon 
ban megyközelitette a 15000 et is. Péntektől 
kezdve naponként 3 szentbeszéd volt s min-
den félórában  szentmise. Ünnep elsó napján a 
szentmisét Pál István apáikanonok mondotta 
fényes  segédlettel, a szentbeszédet pedig P. 
Kóry Ottó rendfőnök 

— Fegyverei erő a valasztasokon. 
A kiélesedett választási mozgalmak szük-
ségessé tették, hogy a választásokra a rend 
fentartása  érdekében a legszigorúbb óvintéz-
kedések tétessenek meg. Éppen ezért a fő-
ispánjának ja.aslaia folytán  a fegyveres  erő 
a következő mértékben lesz elosztva: 

a) Gyergyószentmiklósi karültben 2 e>z i-
zad gyalogság, 1 század lovasság és (jOcsendór. 

b) Csikszentmártonban hasonlóképpen. 
c) Csíkszeredában 1 század gyalogság, fél-

század lovasság és 40 csendőr. 
d) Csikkarcfalván,  1 század gyalogság, fél-

század lovasság és 60 csendőr.. 
— Műkedvelői előadás Karofalván. 

A csiknagyboldogasszonyi ifjúság  folyó  1910. 
évi május hó 29-én (vasárnap) a karcfalvi 
községháza nagytermében szinielőadással egy-
bekötött jótékonycélu zártkörű táncvigalmat 
rendez, mely alkalommal színre kerül: „A 
Sárga csikó". 

— Eljegyzés. Rancz Szopos Annát el-
jegyezte Szopos Gáspár királyi járásbirósági 
jegyző, Csíkszeredában. 

— Táncmulatság Taplooán. A csiktap-
loczai ifjúság  a toronyóra javára 1910. május 
28 án a volt leányiskola nagytermében zárt-
körű táncmulatságot rendez. 

— Hivatalos órák aa adóhivatalnál. 
A ID. kir. pénzügyminiszter legújabb rende 
lete értelmében a m. kir. adóhivataloknál a 
hivatalos órák köznapon reggeli 8 órától dél 
után 3 óráig vasárnap és űanepnapou pedig 
reggeli 9 órától déli 12 óráig tartanak. — 
A pénztári órák, vagyis az az idő, mely alatt 
a be- és kifizetések  teljesitendók köznapon 
reggeli 'J órától délután 1 óráig, vasárnap és 
üunepnapon pedig délelőtt 9 óratói 11 óráig 
tartanak. A birói letétek azonban a hivatalos 
órák egész időtartama alatt elfogadandók.  A 
pénzügyminiszter felhatalmazása  alapján a 
pénziigyigazgatósóg azonban megengedte, hogy 
a csíkszeredai kir. adóhivatalnál május 1-től 
október 31-ig terjedő időszakban a hivatalos 
órák köznapon reggeli 7 órától délu'án 2 óráig 
tartassanak. E szerint a hivatalos órák beosz-
tásánál jelenleg a pénzügyig izgalóság ezen 
utóbbi rendelkezése irányadó 

— Egyetemi estély. A vármegye egye-
temi ifjúsága  f.  hó 17-éu tartotta meg Kolozs-
várt minden év ben szokásos közgyűlését, mely-
nek egyedüli tárgyát uz idei egyetemi estély 
tisztikarának megalakítása képezte. Kluök lett 
Beczc Gábor, alelnök Fejér György és Angi 
István, titkár Gaal Alajos, pénztárnok Huj nod 
Gábor, i'iganyvüjda Sándor József,  ellenőr 
Sándor Balázs és Zakariás Dénes. A csik-
megyei egyetemi estély luiutegy 20—25 éves 
múlna tekint vissza s mindig vármegyóuk 
legfényesebb  és legsikerültebb mulatsága volt. 
Az iden augusztus G-áu fog  megtartatni. — 
Tiszte jövedelme részben a CBikszeredui sé-
tatér alap, részben a vármegyei árva- és sze-
retetház javára forditatik.  A tisztikar és a 
rendező gárda garantiát nyújt arra, liogy az 
idei egyetemi estély fénybeu  és sikerben méltó 
lesz az estély jóhirnevéhez. A rendező bizott-
ság vármegyénk egyetemi és főiskolai  hallga-
tóiból állanak. Kik a közgyűlésen tueg nem 
jelenlek és a rendező bizottságba valamelyes 
okból belépni akadályozva vannak, az elnök-
nek tudomására hozhatják. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL/) 

1. 
Nem hagyható szó nélkül, hogy városunkat 

minden évben tavasztól késó őszig egy való-
ságos porfelhő  borítja. Az emberek az utcá-
kon az állandó szél által felkavart  porban csak 
egészségük egyenes veszélyeztetésével járliat-
liatuak. Öntözésnek se híre, se hamva. Pedig 
ugy emlékezünk, hogy két évvel előbb a vá 
rosi tanács beállított egy kettős fogatú  öntö-
zőt, mely valamit segített ezen a tarthatatlan 
állapotou. Elvégre egészségünk a legfőbb  kin-
csünk és annyit csuk megérdemel a város 
adózó közönsége, hogy a városi tauács az ut-
cákat rendszeresen öntöztesse. Ha a 63<>/o-os 
pótadóból nem futja,  találjanak ki valamelyes 
módot, liogy az utcák rendszesesen öntöztes-
senek. 

II. 
A mull év augusztus havában az asphalt-

járda folyókáinak  vasfedeleit  felszedette  a vá-
rosi tanács azzal, a helyes iutencióval, hogy 
azokat megreperáltatva, szilárdon erősíttesse 
meg. — Sajuosati kell azonban tapusztalnuuk, 
bogy azok a vasfedelek,  még mindig reparáció 
alatt vannak, mert az aspbalt-járda folyókái-
ban a járó-kelők a lábukat bármikor kitörhe-
tik. Sürgős intézkedést kérünk. 

III. 
A beállott munkaidő mozgalmas életet te-

remtett városunkban. Nemcsak szombat este 
és vasárnap, de hétköznapokon is a munká-
sok, cselédek és kocsisok csoportosan lepik 
el az utcákat, uem valami épületes látványt 
renJezve a járó-kelőknek. Bele vegy ül ebbe 
válaszrási borgéz is. — Különösen tapasz-
talható ez a külváiosi részeken, fóleg  a Mikó-
és Rákóczi-utcákon, hol rendórőrszemet elvétve 
sem lehet találni. Ez okból a duhajkodások 
napirenden vannak. Ajánljuk a rendőrkapitány 
ur jóakaratú figyelmébe. 

Egy városi polgár. 

NYILTTÉR*) 
Felhivás  egy névtélen  „flrkászhoz". 
Alulírott readőrkapitány személyét mélyen 

sérteni törekvő pÍ9zok-kukac az utóbbi időben 
hol közvetlen „levelez", hol közvetve .je-
lentget". 

A névtelenség nem mindég biztos köpö-
nyege alá rejtőzölt ama sárférget  ezennel fel-
hívom, bujon elő piszkos odrából, álljon ki 
vádaskodásaival a nyilttérre, oda, ahol még 
az oly tisztességtelen gazfrátereknek  is van 
megengedett helye, és a bűnös lelkét annyira 
gyötrő „visszaéléseket" vágja a rendőrkapi-
tány szemébe, hisz ezzel nemcsak szennyes 
lelkét nyugtatja meg, hanem a közérdeknek 
is hasznos szolgálatot tesz. 

Addig is tanácsolom, hogy azt a pennát 
— mely amúgy is nemsokára kiesik a kezé-
ből — használja - a nála eddig szokatlan — 
becsületes célra és ne gazemberkedésre. 

Csíkszereda, 1910. május hó 23. 
Kot>ácn  Jánon, 

remlörlaipittiiiy. 
*) (E rovat alatt közlöttekért nem felelás  & 

szerkeszd). 

T S L 3 3 . ^ 3 . 1 6 3 » . 

egy jó házból való flu, 
kinek legalább 2 - 3 kö-
zéposztályavan, felvétetik 

l a p u n k n y o m d á j á b a . 

T Ö R L E Y 
PEZSGŐ. A 

TENGERI LISZT 
a csikszentmih&lyi gózma-
lomban b á r m i l y m e n n y i -
s é g b e n k a p h a t ó . C i m : 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmih&ly (állomás). 
1 6 - 5 2 

•) K rovatban 
lâfţet  a szerb. 

kfizlöttekért  nem vállal felelős-

Szerkesztői üzenetek. 
V a l a n t ó polgár. Huszár Zoltán a Kos-

suth Lajos által 1875 ben inauguralt és uem 
létező ellenzéki programmot vallja magáénak. 
Neki kell tudni mit csinál, mi azonban nem 
értjük. 

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

temetkezési r a k t á r o m a t 
Koporsó, szemfődéi  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
M E N Y A S S Z O N Y I B Ú T O R O K . 

Irodai is üzleti bútorberendezések. 
Épület és mindennemű mur.kák fel-
vállaltatnak és pontosan eszközöltet-
nek. Kivánatra házaknál mintákkal 

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
B A R P Ó C Z , C S I K C S A T Ó S Z E C . 

E l a d ó 
egy teljesen újonnan berendeeelt és je-
lenleg ia kitűnő karban levó szállítható 

kétjáratu malom 
a következő hozzátartozó részletekkel 
ügy 5 mtr hoaazu heugerssita, lisztfel-
vouó és közlómllvek. Üzemben mindég 
megtekinthető Háromszékmegyében. — 

Cim a kiadóhivatalban. 
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Árverési hirdetmény. 
Csikbánkfalva  közbirtokossága részé-

rói közhiné teszem, hogy nevezett köz-
birtokosságnak tulajdonát képező „Cso-
bányos" nevü erdőrész 6 0 k. hold kiter-
jedésű területén lévő és 3025., m'-re be-
csült lucfenyő  haszönfa  12380 (Tizenkettő-
ezerháromszáznyolcvan) korona kikiáltási 
ár mellett Csikbánkfalva  község házánál 
f.  évi május hó 30-án d. e. 10 órakor 
tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekö-
tött nyilt, szóbeli árverésen el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10'/o-a bánatpénzkép-
pen az árverési biztos kezéhez leteendő. 

Az egy koronás bélyeggel ellátott zárt 
írásbeli ajánlatok szintén 10*/o bánatpénz-
zel vagy megfelelő  óvadékképes értékpa-
pírral látandók el. Az ajánlatban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó közelebbi adatok a közbirto-
kosság elnökénél megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csíksze-
redai m. kir. erdőgondnokság előzetes en-
gedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1910. május hó 13-án. 
Bácber, 

2—2 m. k. crdngoiulnok. 
Sz. 3117. 314. 17 I — 15110. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó AZ IHHI. évi LX. 

t.-c. 10*2. S-a értelmében ezennel köshirré teszi. hogy 
a csíkszeredai kir. járásbíróságnak |ÍM0. évi V. 451. 
44H. 247. számú végzése következtében dr. Ádá 
ntótich István «Ir, Pál (iábor, Csedő István iigy 
véd által képviselt Adáinovieli Sándor. Xéphiink 
gyószentmiklósi részvénytársaság, Csíkszereda vá-
ron javára 272 kor. 22 filL.  KiO kor. 4ÎW. K nO 
fillér  s járulékai erejéig foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 2250 koronám be-
csült kővetkező ingóságok, u. III.: ittilok, honlók 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság lenti számú végzése folytán,  fenti  tőkekövete-
lés és bíróilag már megállapított költségek erejéig, 
végrehajtást szenvedő lakásán, Csíkszeredában leendő 
megtart ás ára 1910. évi juiilus hó 2-lk napjának 
délutáni 4 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
venni srándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1HH1 
évi IA. t.-r, 107. és lOH. §.RÍ értelmében kész-
pánztizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
sok is le- és felülfoglaltatták  és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ez,'ii árverés az 1HH1. év 
XL. tc. 120. g. értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi májún hú 4-ik 
napján. Keresztes Gyula, 

kir. bír. végrehajtó. 

Szám: 4975/1910. tlkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csikBzeretlni kir. törvényszék, mint telek-
könyvi hatóság, közhírré teszi, hogy Csedó 
István ügyvéd által képviselt Teutsch (iyürgy 
végreliiijtntónak kiskorú Balog (iyula végre-
hajtást szeuveiló elleni 155 korona 70 fillér 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
levő Szépviz község határában fekvő  a szép-
vizi 187. sz. tjk\ben A + 404., 405 , 40(i/l. 
hrsz. n. foglalt  ingatlanra 920 korona, a ; zép-
vizi 400. sz tjkvben A + 406(2., 408i2. hisz. 
alatti ingatlanból kiskorú Balog Gyula '/«-ed 
rész jutalékára '.) korona, a szépzizi (i'.l.j. sz. 
tjkvben A + 6741,2 hrsz ulatt foglalt  ingat-
laura 2 korona kikiáltási árban azzal a korlá-
tozással, liogy az ingatlanuk nz ingatlan juta-
lék a kikiáltási ár 1 a-énél s illetve ' ,-anál 
alacsonyabb áron eladatni uem fognak  elké-
rést 931 korona ezennel megállapított kikiál-
tási árban elrendelte és hogy a fentebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1910. évi jullus hó 6-ik 
napjan délelőtt 10 orakor, Szépviz köz-
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul eladatni nem 
fognak. 

Az árverezni szándékozók tartoznak az in-
atlanok bei-sálának 20'/«-át készpénzben, vagy 

az 1881. LX te. 42 jj-álian jelzett árfolyam 
mai számítolt és az 1881. évi november hó 

én 3333. sz. alatt kelt ig.izságügyminiszteri 
enilelet 8. {j ában kijelölt óvadékképes értek-
apit-baii :i k'kiildiitt kezehez lelenui, avagy az 

1881 I.X. te. 170 §-a értelmében a l.ánat-
lénzuek a bíróságnál előleges elhelyezésről 
iállitott szabályszerű elismervényt átszolgál-

tatai. 
kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1910. évi áprili-i hó 22-én. 

llornknr  Antul  N. /.'., 

* ciiksitmlfclósl  ét aiépvlil egyházak tsnáctától. 

57. szam. 

2-3 C S E R É L 
Udvarhelymegyéből állami elemi iskolai 

igazgató-tanító Csikmegyébe. 
Cim; E lap kiadóhivatalában. 

216. sz. 
1910. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a érielmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évtV. 308. számú végzéie következté 
ben dr Dávid Miksa budapesti ügyvéd által 
képviselt dr Kovács Izsó budapesti lakós javára 
92 korona s jár. erejéig 1908. évi november 
bó 12-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1160 koronára becsalt követ-
kező ingóságok, u. m.: hOzi bútorok stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás 
bíróság fenti  számú végzése folytán,  fenti  töke 
kóvetelés után ennek 1908. évi január hó I 
napjától járó 5«/„ kamatai, V,0/, váltódij és 
eddig összesen 46 korona 24 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig, végrehaj 
tást szenvedő lakásán Csíkszeredában leendő 
megtartására 1910. évi május 28-Ik napjának 
d. U. 4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmé 
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérő 
nck, szűkség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki 
elégitési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi XL. t-c. 120. 8- értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1910. évi május 6-án. 
Keresztes Oyula, 
kir. bír. végrehajtó. 

1910. eln. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikszentmiklósi és a szépvizi róm. 
kath. egyházak közös tulajdonát képező 
.Aranyos" nevü erdőben mult év őszén 
megperzselödölt fenyőfa  készlet értékesí-
tése céljából folyó  évi junius hó 4-én, 
szombaton délután 3 órakor Csikszent-
miklóson, a plébánián nyilvános szóbeli 
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog  tar-
tatni. 

Kikiáltási ár 4684 korona. 
Bánatpénz 470 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. Ár-

verési és szerződési feltételek  megtekint-
hetők a csikszentmiklósi plébánián. 

A perzselt erdörész a gyimesközéploki 
vasúti állomástól 12 kilóméter távolságra 
fekszik  a Hidegség völgyében. 

Róm. kath. egyháztanács. 
Csikszentiniklóson, 1910. évi május 

hó 17-én. 
Szakács Balázs, 

^oujnok. 
Kóródy Mihály, 

i'íniik. 
Sz. 

396. szám. 
1910. vhló. 

Árverés i hinlctniiMiy. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi Sp. II. 25/6. számú végzése következ 
tében dr ltnccz János ügyvéd javára 436 kor. 
02 fill.  s jár. erejéig 1910. cvi április hó 25-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le 
foglalt  és 2700 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: lovak, marhák stb. stb. nyíl 
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás 
bíróság 1910-ik évi V. 491. számu'végzésc foly-
tán 436 K 2 fill.  tőkekövetelés, ennek 1909. évi 
január hó 7. napjától járó 5"', kamatai '«", 
váltódij és eddig összesen 107 korona 62 fii 
lérben bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, végrehajtást szenvedett lakásán Csik-
delne községben leendő megtartására 1910. évi 
junius hó 3-lk napjának délután 2 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel uly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbel 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 árvercs az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi május hó 
18-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. T^reltuiló. 

K u l t u r h a l a d á s . 
A világhíres Snvoy-féle  CRKMK IDKAL 

elismert legjobb urezszépitó es bőrfino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszertáraban ere-
deli gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér.  K 100 
1 , „ „ rózsa . 2- -
1 doboz , r pouder . 3"— 
lprobadoboz, , . „ 1 — 
1 darab „ . szappan . . —*70 

Figyelmeztetem u tisztelt érdeklődő 
közönséget, hogy ezen hirdetés nem szo-
kásos rekiám akar lenni, hanem csupán 
b. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielé-
gíteni, vagyis tudtára adni, hogy sikerült 
a felülmúlhatatlan  világhíres CREME 
IDEAL szépitőszernek az egyedüli rak-
tárát drága pénzért és Bok faradság  után 
megszerezni. 

Ennek a csoda világhíres CREME IDEAL 
szépitOszeraek jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját megbirálására 
bízom, mert bátron állithatom, hogy nz 
első próba tégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az l— 22 
El«A CtMmfyd  lllataiar és Piperskere»-
kedét Ctlktzertdtfcaa.  FEKETE VILMOS. 

5592 1910. tlkvi. 
Hirdetmény. 

Csikcsomortán községre nézve az 1892. 
XXIX. tc. értelmében a tényleges birtokosok 
tulajdonjogának a Iclekjcgyzökönyvekben való 
bejegyzése és a tclekjegyzökönyvi bejegyzések 
helyesbítése iránti eljárás bejegyeztetvén, ez 
azzal a felszólalással  tetetik közzé: 

liogy mindazok, kik az 1886. cvi XXIX 
tc. 15. cs 17. §-ai alapján ideérlve e §-oknak 
az 1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. §-aiban és az 
1891. XVI. Ic. 15. §. a) pontjában foglalt  ki 
egészitéseil is valamint az 1889. XXXVII, tc, 
7. §-a és az 1891. XVI. tc. 15. b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886. 
XXIX. tc. 22. §-a alapján történt törlések ér-
vénytelenségét kimulatják, c végből törlési ke-
resetüket hat hónap alatt vagyis az 1910. évi 
november hó 5-ik napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen 
meg nem hosszabitható záros határidő eltelte 
után indítóit törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett hátrányára nem szolgálhal; 

liogy mindazok, akik az 1886. XXIX. tc. 
16. cs 18. §-ainak eseteiben ideértve az utóbbi 
4-nak az 1889. XXXVIII, le. 5. és 6. §-aiban 
foglalt  kielégítéseit és a lényleges birtokos tu-
lajdonjogának bejegyzése ellenében ellentmon-
dással cini kívánnak, Írásbeli ellentmondásu 
kat hat hónap alatl vagyis 1910. évi novem 
ber hó 5-ik napján bezárólag a telekkönyvi 
halósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem hosz-
szabbithato záros határidő letelte után ellent 
mondásuk löbbé figyelembe  vélelni nein log; 

liogy mindazok, akik az 1. és 2. pontban 
körülírt cseleken kivül az eljárás és az ennek 
folyamán  lörtént bejegyzések által előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikai bármely irányban s 
értve vélik ide értve azokat is, akik a tulaj-
donjog arányának az 1889. XXXVIII, tc. 16. 
5-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek 
találják c tekintetben felszólalásukat  larlalmazó 
kérvényükét a telekkönyvi hatósághoz hat hó-
nap alatl vagyis 1910. évi november hó 5-ik 
napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő elmulta 
után az említett bejegyzéseket csak a törvény 
rendes utján cs csak az időközben nyilván-
könyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül lámadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a lelek, akik 
a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak ál, hogy 
amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű 
másolatokai is csatollak, vagy ilyeneket pót-
lólag benyújtanak az eredetiekei a telekkönyvi 
halóságnál átvehetik. 

A kir. trvszék mini tlkvi halóság. 
Csíkszereda, 1910. évi április hó 26-án. 

Geczó Béla, 
3—3 kir. Ittrvéuyszóki bíró. 

Szám: 3919/1910. tlkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-
könyvi hatóság közhírré teszi, bogy a Ciik-
szentdoniokos község törzsalap pénztára végre-
hajtatónak Krausz Mihály végrehajtást szen-
edé elleni 1500 korona tőkekövetelés és já-

rulékai iránti végrehajtási Ügyében a csíksze-
redai kir. törvéuyszOk területén levő Csikszent-
tamás község határában fekvő  alább megne-
vezett ingatlanokból Krausz Mihály végrehaj-
tást szenvedőt megillető '„-ed rész jutalékára 
és pedig a csikazenttamási 51. sz. tjkvben A 

1. rdsz. 77/a., 77/b., 77/c. hrez. kertre 58 
korona. 2 rdsz. 105., 106., 107., 106. hrez. 
belsőségre 127 korona. 4. rdsz. 340., 348. hrez. 
kertre 30 korona. 5. rendsz. 1749., 1750., 1751. 
1752/a. hrsz. szántóra 21 korona. 6. rdsz. 2015., 
201 (i lirsz. szántóra 13 korona. 7. rdsz. 2209/2. 
hrsz. szántóra 9 korona. 8. rdsz. 2527. hrsz. 
szántóra 5 korona. 9. rdsz. 4175/2. hrsz. szán-
tóra 5 korona. 10. rdsz. 4221., 4222., 4228. 
hrsz. szántóra 16 korona. 11. rdsz. 4654. hrsz. 
szántóra 5 korona. 12. rdsz. 5998. hrsz. ka-
szálóra 21 korona. 13. rdsz. 6270. hrsz. ka-
szálóra 21 korona. 14. rendsz. 6757. hrsz. ka-
szálóra 87 korona. 15. rdsz. 8081. hrsz. szán-
tóra 12 korona. 16 rdsz. 8600., 8601/a. hrez. 
zántóra 7 korona. 17. rdsz. 8603. hrsz. szán-

tóra 5 korona. 18. rdsz. 8668. hrsz. szántóra 
5 korona 19. rdsz. 8761/a. hrsz. szántóra 9 
korona. 20. rdsz. 8780. hrsz. szántóra 5 kor. 
21. rdsz. 8'J17., 8918. hrsz. Bzáutóra 14 kor. 
22. rdsz. 8923/a., 8923/b.. 8923/c. hrez. ka-
szálóra 17 korona. 23. rdsz. 8939. hrez. szán 
tóra 28 korona. 24. rdsz. 8956. hrsz. szántóra 
17 korona. 25. rdsz. 8962., 8963., 8964. és 
9015/1. hrsz. szántóra 17 korona. 26. rdsz. 
9776 hrsz. szántóra 5 kor. 27. rdsz. 10546/a., 
I054(i/b., 10646 c. hrsz. szántóra 6 korona. 
28. rdsz. 10973. hrez. kaszálóra 22 korona. 29. 
rdsz. 10979. hrsz. kaszálóra 38 korona. 30. 
rdsz. 113,1. hrsz. kertre 13 koronában meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte azzal, hogy 
a 2 rdsz. alatti belsőség a kikiáltási ár felé-
nél a többi ingatlanok a kikiáltási ár kéthar-
madánál alacsonyabb áron el nem adatnak és 
hogy vevő a bánatpénz a végrehajtási novella 
25. S'" értelmében kiegészíteni kötele3. 

A fentebb  megjelölt ingatlanok az 1610. 
évi junius hó 16-ik napján délelőtt 11 
órakor, C s l k a z e n t t a m á s községházánál 
megţartando nyilvános árverésen adatnak el. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 20°/u-át készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. tc. 42. §-aan jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy minisz-
teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy uz 1881. évi LX. tc. 170. §-a értelmé-
ben a bánatpénznek a bíróságnál leendő elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszereda, 1910. március hó 29-én. 
Gecxő Béla, 
kir.  trrszki  biri. 

Gőztégla- és fedőcserépgyá-
ramat teljesen újra berendez- ' 
tem, gyártok első minőségű 

MÉSZMENTES FALI-
TÉGLA ÉS HORNYOLT 
F E P Ő C S E R E P E T . 

Gyártmányom bármely más gyárt-
mánynyal ugy ár, mint minő-
ség tekintetében versenyképes. 

Képviselőt keresek. 

3 Özv. Zuliáni Péterné 
; tégla- ét cterópgyáros, Málnásfflrdő.  ; 
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• Ü Z L E T M E G N Y I T Á S I 
Van szerencsénk a helyi és vidéki nagy közönség szives tudomására 
hozni, hogy Csíkszeredában, Szabó Ferenc és Társa cég alatt 

kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szijgyártó-Uzletet 
nyitottunk, a Csíkszeredai Takarékpénztárral szemben, ahol elvállalunk 
a fent  emiitett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és 
a legjutányosabb árak mellett. Elvállalunk mindenféle  paplan varrá-

sokat. Becses pártfogásukat  kérve, maradunk kiváló tisztelettel 

SZABÓ F E R E N C Z ÉS TÁRSA 
C s í k s z e r e d a . A p a f f l  Twn r> rt l y - u . t c a I S . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 

\( 



IMI. 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város és vidéke közönségét tisztelettel érte-
síteni, hogy folyó  1910. évi április hö 20-lk napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska umö házában (Kossulh-utca), a Kőhíd mellett. 
Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelőnyösebb 

kamatozás mellett. 
Kölcsönöket adunk betáblázas és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegyzeit 

mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen pénznek heváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó felvilágosítást  díj-

mentesen adunk. Tisztelettel: 

ffiEfflE 
AZ IGAZGATOSAG. 

| H H H H " E9 ' B3 [ H H "| 

Gzell Frigyes és piai 
bortermelök és bornagykereskedök 

M E D G Y E S 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Bordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

0 0 0 H 0 83 ll 88 0 

Boda József orgona és hármonium épitö 
C 3 I g T A P L O O A l T . 

Van szerencséin a főtisztelendő  papság és a m t. 
egyliáztanács szíves tudomására hozni, miszerint 

ORGONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉPITÖ MŰHELYEMET 

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

" " S j e r u e r a u K ö z ö n s é g pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
B o d a J ó z s e f ,  orgona éB harmónium épitó, Csiktaplocán. 

B O R I B O R ! B O R ! 
Bíitor vagyok az igen tisztelt fogyasztó  és is-
mételadó közönség szíves figyelmét  felliivni 

N A 6 Y B O R - P I N C É M R E 
miután boraimat a legjobb forrásból  szereztem be. — Raktáron van 
különféle  borokból mintegy 150 hektóliter s így abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy igen jó fehér  asztali bort adhatok az 
1909. évi termésből 50 literen felUli  vételnél literenkint 44 fillérért. 
'908. „ „ „ „ „ „ 48 

Egész hordó vételnél kfilön  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 szíves pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Özv. Karda Lajosné, Csíkszeredában. 
1 0 A m a g y a r k i r á l y i T ö r v é n y l i í ' i z m e l l e t t . io 

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

N Y E R G E S ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
minden c szakmábu vágó ruuukák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁN0KAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e Bzakba vágó raunUák 
javítását elvállalom. — Masramot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Rákóczi-utca ÎÎ52. szám. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
— — majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 

Iroda: Hirscher-utca 18. 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 . Jrodâ HirscherjtcaJB̂ sz. 

Nyn«»to»r, Hzvnbo<U JAzsef  k0n;vn;nn(tájlb&n, Csíkszeredában, 1910 




