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CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőnél és kiadiihlvatal: 
g a v o b o d a Jóaae f  könyv- éa papirkereakedéae, 
hová a lap szellemi részét illetfi  miuüeu közlemény, 
valamint hirdetések és l-lólizi-tési dijak is killdandók. 

— Telefon  hívószám 2. - — -

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
CGYVÉD. 

FŐMUNKATÁRS: 

Dr. ÉLTHES GYULA. 
Megjelenik minden • • e r d á n . 

Elöflaetéat  fi:  Egész évre 8 kor. (Külföldié)  II kor. 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Hirdetési dijak a l e g o t o a ó b b a n aaámlttatoak. 
Kéilratok nem adatnak vlaasa. 

Háború előtt. 
A szerb harci riadó t'oglalkozliitjii 

Európa közvéleményét. Ma initr nagy-
ban-egészen t i sz tában kell lennünk 
azzal, hogy Szerbiával és Montcnegró-
v;il u háború alig lesz elkerülhető. 

Az ellenfelet  sohu sem szabad leki-
csinyelni, bármilyen igénytelen is. A 
magyarnak ez nem szokása. Azért, hogy 
Szerbia kicsiny, a monarkia pedig nugy, 
inc'-g elbizakodnunk nem szabad, mert 
azt tagadni uem lehet, hogy szerb szom-
szédainkat a nemzeti Cuérzet felláugo-
lásit készteti liáboruru. A — kol-
dusnak hirdetett Szerbia milliókat áldoz 
ágyukra és hadi szerekre, ezt pedig 
pénz nélkül nem adják. A háborús ké-
szülődések fokozódnak  és a harci kedv 
tetőpontját érte cl. Bandákat szerveznek 
Montenegróban és Szerbiában, melyek 
megsemmisüléssel fenyegetik  a szuve-
rén jog alatt álló alattvalóink vagyonát 
és személyét. Ezt megvédeni első ran-
gú kötelességünk. Igy kívánja ezt az 
nnnexio ténye, melyuek a külföld  előtt 
érvéuyt és elismerést kell szereznünk. 

Szigorúan véve Szerbia háborús ké-
szülődéseinek éle Ausztria ellen irányul 
s nekünk tulajdouképen csak az a vég-
zeiüuk, hogy a monarkiával elválaszt-
hatatlan közösségben vagyunk. 

Az elsó lépés különben már részünk-
ről is megtörtént. Az ezredeknek teljes 
békelétszámra való kiegészítése csak 
egy olyan előrelátó óvintézkedés, mely 
a szerbek hadi lármájával szemben szük-
séges és kötelességszerű volt. 

Egyelőre csak Szerbia és Monteneg-
róvul állunk szemben. — Megpróbál-
ták ugyan államférflaik  a nagyhatalmak 

mindegyikét maguk felé  hajlítani, ina 
azonban kétségtelen, hogy erőlködésük 
haszlulan és hiábavaló volt. 

Nem hihetünk azoknak a mestersé-
gesen terjesztett hireknek sem, melyek 
a monarkia és főleg  küllőid megtévesz-
tésére irányulnak, hogy ludniillik a bal-
káni államok között federácio  készül 
azok megvédése érdekében a monarkia 
ellen. E federációban  benne lenne Tö-
rökország, Bulgária, Szerbia, Görögor-
szág, Montenegró és Románia. A létre-
jövetele egy ilyen nemzetközi szövet 
kezésnek a inilycu nehéz, ép olyan két-
séges és következményeiben messze-
haló. Annyit azonban konstatálhatunk, 
hogy ezek között a mesterségesen ter-
jesztett hirek között legreálisabb szín-
ben akarja feltüntetni  Románia, ez a 
kedves szomszédunk a maga álláspont-
ját. Hirdeti, hogy a legutolsó miniszter-
tanács felakarja  mondani az Ausztriával 
és Magyarországgal kötött összes gazda-
sági szerződéseket, megszakitaui a vám-
szerződési tárgyalásokat. — Sőt tovább 
megy. A magyar képviselőházban elő-
terjesztett választóreformról  szóló tör-
vénytervezet ellen is akcióba akar lépni. 

Hát ilyen gyerekes és nevetséges 
manőverre még sem tartottuk képesnek 
a mi kedves szomszédainkat. Igazan még 
csak az volt hátra, hogy Románia bel 
politikai kérdéseinkbe beleszóljon és azt 
irányítsa. Ez neiu fér  össze egy nem-
zetnek illemtudásával. Romáuia külön-
ben mindig megmutatta, hogy hajluiidó 
és kész kárunkra a zavarosban halászni. 
Most is sokat emlegeti nálunk élő test 
véreit és erósen hangoztatja u román-
ságnak, mint fajnak  egy kalap alatt való 
egyesítését. Mi pedig megköszönjük neki, 
ha a saját határain belől egyesíti test-
véreit akár mint fajt,  akár mint test-

véreket. Ezzel levesz nyakunkról egy 
kellemetlen nyűgöt. 

Ahoz szokni kell, hogy nemzetközi 
bonyodalmak idején egyes nemzetek ré-
szint nemzeti hiúságból, részint hatalmi 
tultengésból külpolitikájuknak ferde 
irányban adjanak kifejezést.  Ezzel észre 
akarják vétetni magukat, mert küiön-
ben nem sok vizet zavarnak. 

A mostani nézöpout szerint csak 
annyi bizonyos, hogy Boszniát és Her-
cegovinát anuektáltuk és hogy Szerbia 
lázasan készül háborúra. Az előbbi be-
végzett tény, melyen változtatni nem le-
het. Aki változtutni akar, azzal szem-
beu megvédelmezzük erővel is. Ekkor 
lehet heszélui háborúról. Bái milyen lá-
zas is Szerbia hadi készülődése, a va-
lószínű uiég is csak az, hogy ha már 
háborúra kerül a dolog, — ez tavasz 
előtt aligha venné kezdetét. A monar-
kiának más kötelessége nincs, mint ké-
szen állani bárminő meglepetéssel szem-
ben. Addig is a szuverén jog alá vett 
alattvalóink vagyonát és személyét vé-
delmeznünk kell. (s.  a.) 

Téli gondok. 
Ilyen télen megsokasodnak a szegény em-

ber gondjai. A zimankós, a hideg tél a ruhát-
lannak, a hideg tűzhely boldogtalan tulajdono-
sának rendkívüli gond. Vájjon hány olvasónk 
ludja azt és adja Isten, hogy egy se tudja, hogy 
mi az elviselni a hideget megdermedt végta-
gokkal, éhesen, nyomorban ? 

A téli tüzelőfa  beszerzése még azoknak is 
súlyos kérdés, akiknek rendes, mindennapi fog-
lalkozásuk vau, hát még azoknak, akik kél kézi 
napszámból élnek és csak akkor vau kenyerük, 
mikor dolgoznak. Télen a földmives  embernek 
nincsen rendszeres mnnkája s ilyenkor ősszel 
kell beszereznie a télire való éleséget, líizelö-
fál.  S hány ember tehette ezt minden gond 
nélkül ? S hány ember az, aki egyáltalában ugy 
néz a tél elébe, hogy nincs tüzrevalója. 

Szegény embernek ezt a nagy, súlyos gond-
ját emberszerető szívvel látta meg Darányi föld-
mivelésügyi miniszter. Nekünk felettébb  rokon-
szenves az a rendelete, hogy meghagyja a 
kincstári erdők tisztjeinek, hogy a kincstári 
erdőben visszahagyoll hulladékfát  ne adják el, 
hanem ingyen engedjék át a szegény népnek. 
Hogy visszaélésre alkalom ne adassék, minden-
kinek csak annyit adjanak, amennyit télen tüze-
lőnek felhasználhat. 

Már évek óla minden esztendőben megis-
mételi a földmivelésügyi  miniszter ezt a ren-
deletét és egy összeállított kimutatásból tud-
juk, hogy tavaly a szegény népnek kiosztott 
hultöékla 12000 korona értékű volt. 

Tizenkétezer korona I Nem nagy összeg és 
az állam háztartásában igen kevésnek mondható. 
Hiszen a kincstári erdőgazdaságok millió számra 
jövedelmeznek és hogy magyarán mondjuk, ez 
a tizenkétezer korona ott azokban a számié-
telekben meg se kottyan. És mégis mily je-
lentékeny ez az összeg a szegény nép jovol-
lára, nyomorának oszlatására. Gondoljuk meg, 
hogy ez a hulladékfa,  amely az állami háztar-
tás szempontjából jóformán  semi, mennyi fagyos 
tűzhelyet melegített föl  s mennyi embernek téli 
Ínségét enyhítette. Hány meggémberedett em-
ber áldotta az államkormányzat gondozó ke-
zét, amely a téli ínségen meleg szívvel se-
gített. 

Ez a hulladékfa  jellemző tünete annak a 
gondos figyelemnek,  amelylyel a kormányzat 
szociális téren a nép helyzetét javítani törek-
szik. Nem áll magában, nem is a legnagyobb 
jelentőségű. Amikor szóvá tesszük, inkább azért 
van, mert a tél közeledésének aktualitása figyel-
münket felköltötte.  A földmivelési  minisztérium-
ban a kormányzat szellemére vet világol ez a 
dolog. Céltudatos, tervszerű cs arányaiban min-
den évben nagyobb akció indul arra, hogy a 
földmiveló  munkás nép egész télen át keres-
sen és igy jobban élhessen. 

A kisgazdát viszont minden eszközzel meg-
akarják nyerni annak az eszmének, hogy föld-
jén okszerű gazdálkodást űzzön és ezzel ma-
gának több jövedelmet biztosítson. Ezért ala-
kulnak a mintagazdaságok. Az ezer holdra való 
gyümölcsfaiskolák,  méhesek, kertészetek, ezért 
lendítik állami erővel az állattenyésztést; ezért 
rendezik minden télen a sorozatos gazdasági 
előadásokat; ezért újították a szőlőt, javítják a 
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Hullám. 
Valaki szenved, akit szeretek — 
S szörnyűnek érzem már az életet. 
Minthogyha hullám tetejéről 
Völgynek rohanna csolnakom: 
Ksik le kedvem rémülten, vakon, 
Szivem vonaglik, elmém majd megörül. 

De enyhül im s mosolyg a szenvedő — 
S már homlokomrul tűnik a redő. 
Szemembe" fény  gyűl, tréfa,  dal a számra, 
Ujong szivem s rajongva hisz. 
Szikrázik elmém — s fel  magasba visz 
Az életkedvnek gyönyörű hulláma. 

Knzma  Amtof. 

Petőfi  apróságok. 
l. 

A komédia  iéi/e. 
Aszódi diák korában fülig  szerelmes volt 

Petőfi  Borcsába, az akkor Aszódon időzött szín-
társulat egyik fiatal  színésznőjébe, annyira, 
hogy miatta szinészszé akart lenni s a társa-
sággal menni. Az igazgató azonban csak ugy 
volt öt hajlandó társulatába fogadnf,  ha elő-
mutatja iskolai bizonyítványát. 

Elment tehát tanárához, Korenliez s bizo-
nyítványát kérte, mert, mint mondá, nem akar 
tovább ott maradni és tanulni, hanem színész 
akar lenni. 

Majd adok én neked, — felelte  Korén, — 
színészetet! s olyas valami után nézett, ami-
vel a nadrágokat szokta volt porolni; de amíg 
ez előkerült, Petőfinek  már csak hűlt helyét 
találta. 

Petőfi  azonban tudta, hogy ami halad, el 
nem marad s ez oknál fogva  kerülte az is-
kolát. 

Korén azonnal irt az apjának s arra kérte, 
siessen Aszódra, mert fia  rossz uton van s 
attól lehet tartani, hogy ha a színészek elmen-
nek, Sándor is utánuk oldja a. kereket. 

Az apa Korén levelére el is utazott Aszódra. 
Midőn Sándor meglátta, elébe sictett és meg 
akarta csókolni kezét; de ő visszarántotta mind 
a két kezét s igy szólt: 

Előbb megkérdem Korén úrtól, hogy jól 
viseled-e magadat? — s intett neki, hogy kö-
vesse. 

Petőfi  lehorgaszlolt fővel  haladt mellette, 
azon gondolkodva: nem volna-e jó odább 
állani ? De minthogy atyja szemmel tartotta, 
felhagyott  ezzel a szándékkal és követte öt 
Korén hez. 

Korén a történteket híven elmondta az apá-
nak, aki mogorván hallgatta végig kedves Sán-
dor fiának  viselt dolgait. A fiu  lakására vissza-
térve, az apa észrevétlenül becsukta az ajtót, 
aztán szótlanul lelnyitá útitáskáját s olyasfélét 
vett ki belőle, amivel a marhákat szokták ke-
relni s kegyetlenül elverte fián  a port, közbe-
közbe felkiáltva: 

— Hát kell-e Borcsa ? Kellenek-e a komé-
diások ? 

Ilyeténképpen megpuhítva, Sándor mindent 
megígért apjának, amil csak óhajtott s ezzel 
vége is szakadt a Borcsával s az aszódi szí-
nészekkel folytatott  komédiának. 

tSírltrh/  S. följryffiSsr). 
II. 

Koi'íui  nteijnyilalkosott  önérzet. 
A pápai főiskolában  egyik szombaton dél-

előtt több diákot megidéztek kávéházi muta-
tásért. Az idézések végén ott állt: - 13-ik ügy. 
Petrovics Sándor.. 

A megidézett diákok ilyenkor a kapu alatt 
levő széles termésköveken ácsorogtak, amíg 
rájuk került a sor. Télen volt s kegyetlen hi-
deg. Ott volt Petrovics Sándor is, egy vörös 
galléron kopott köpenyben, amelynek jobb 
szárnyát bal vállára vetette s didergett a többiek-
kel együtt. Csizmájának sarka annyira ferde 

volt, hogy nem is a talpán járt, hanem az 
oldalán. 

Egyik kisebb diák, akinek neve szintén ott 
volt a fekete  táblán, megszólította: 

— Petrovics ur, hogyan történhetett az, 
hogy bakancsa nem oldalvást hanem fent  a 
fejének  kellő közepén lyukadt ki? 

Mire igy felelt  Petrovics: 
— No lássa csak! Még a csizmám is azt 

mulatja, hogy én nem vagyok olyan ember, 
mint a többi! 

III. 
.4 molnármester  küvetkatetése. 

Altalános, bevett szokás volt hajdanta, hogy 
a színészi osztály pályájukat változtatott refor-
mátus tanulókból telt ki. Még most is nagy 
többségben van e felekezet  a művészet ezen 
ágánál képviselve. Legkevesebb pedig közöt-
tük az evangelikus. 

Egyszer Petőfi  vándorszínész korában vala-
melyik alföldi  kis városon keresztül utazván, 
megismerkedett egy becsületes molnármester-
rel, aki nagyon jó volt hozzá. Az első szónál 
bizalmasan megveregette a Petőfi  vállát, mond-
ván : 

Hát maga színész ? No annak örülök, mert 
én is kálvinista vagyok. 

(Jókai  Tarlea  flet). 
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November 25. 
IcgelOt, szereztetnek uj területeket, telepítenek, 
parcelláznak, talajt javítanak, csatornáznak és 
a kulturmunkák egész sorát végzik. Százakra 
megy • háziipari tanítások száma. 

A kisgazdák fiait  télen Összegyűjtik és ré-
szükre négy-hónapos gyakorlati tanításokat ren-
deznek. Nem múlik el esztendő, hogy uj fold-
mives-iskola, kerlmunkás-iskola ne állíttatnék 
fel  és minden évben uj népies mintagazdaság. 
Milliókra megy az az Összeg, amelyet a házi-
ipar utján a mezőgazdasági munkások télen 
keresnek. 

Ilyen a kormányzati szellem és ilyen gon-
dok vezetik a földmivelési  minisztert, akinek 
nemcsak az az óhaja, hogy a kisgazdának min-
den vasárnap lyuk főjOn  a fazekában,  amit 
Frigyes porosz király a népjólét jellemzésére 
mondott, mert a miniszter óhajában tovább 
megy. Azt akarja, hogy kivétel nélkül minden 
család, tehát a munkáscsalád fazekában  is főjjön 
tyukhus-leves. 

Mindezt készséggel, az igazsághoz híven 
megírtuk abból az alkalomból, hogy a minisz-
ter a szegény nép fája  felöl  gondoskodott és 
az emberszeretetnek nemes példáját szolgál-
tatta. 

A vetések állása. 
A vetések állása és a mezőgazdaság álla-

pota 1908. évi november hónap 15-én a m. kir. 
földmivelésügyi  miniszterhez a gazdasági tudó-
sítóktól beérkezett jelentések alapján a követ-
kező volt: 

A hosszantartó nyári és őszi száraz, egész-
ben véve abnormális időjárásnak a káros ha-
tása észlelhető az országban mindenütt. A ko-
rán, minden átmenet nélkül bekövetkezett téli 
időjárás, melyei az ország nagyobb részében 
e hónap 4 14. közOtt csapadék (eső és hói 
előzött meg, szintén érezteti káros befolyását 
a növényzetnél és különösen a csirában levő 
magvaknál, amelyek jóformán  csak az utóbbi 
csapadékra indultak fejlődésnek.  Általában az 
utóbbi eső, illetve hó nedvességétől a legjobb 
hatást remélték és íme kétséges, hogy a csi-
rába hajtott magvak kibirják-e a zord időt. 

A korai hideg idő káros hatását érzi az 
egész ország, de a gazdasági munkálatok sem 
nyerhetlek befejezést.  Elég sok helyen ugyanis 
künn van még a takarmányrépa, itt-ott a cukor-
répa és szórványosan a burgonya is, a tengeri-
szár levágásával és behordásával sem készül-
tek mindenütt s különösen sok még a szán-
tani és néhol a vetni való is. A szőlők befő-
désével éppen mert a szüret a rendes idő-
szaknál hosszabbra nyúlt, szintén sok helyen 
elkéstek, legtöbb helyen megkéstek azonban 
a szántás és vetés munkálatokkal és ha az 
időjárás kedvezőbbre nem fordul,  az ősziek 
területe országszerte ismét kisebb lesz, külö-
nösen pedig a Felvidéken, részben azonban 
a Duna jobbpartján és itt-ott az Alföldön  is. 
A Királyhágón tuli vármegyékben a vetés na-
gyobb részével elkészültek, hasonlóan az Al-
föld  déli felében,  csakhogy itt is, mint általá-
ban mindenütt az országban, csakis a nagyon 
korai gabonavetések keltek ki és különbözően 
is állanak. Az utóbbi csapadéknak, mely az 
ország déli felére  kisebb részben a nyugati 
részekre is kiterjedt, jó hatását remélték álta-
lában, mert a késői vetések kelni kezdtek, 
illetve legtöbbnyire éppen csírázásba jutlak, 
midőn a november hónap 15-én bekövetkezett 
erős északi szél dermesztő hidege teljesen 
megakadályozta a vetéseket zsenge fejlődé-
sükben, ami annál kedvezőtlenebb, mert a ve-
tések nagyobb részben hótakaró nélkül állanak, 
általában enyhébb és csapadékdus időjárásra 
országszerte szükség van. 

A korai őszi gabonafélék  tűrhetően, rész-
ben kielégítően állanak a Tisza, Maros-szögén, 
Duna-Tisza közének alsó részében és végül a 
Király-hágón tuli vármegyék nagy részében. 
Általában gyengék a koraiak a Duna bal- és 
jobbpartján, a Tisza balpartján. 

A repcevetések miatt is sok a panasz, egy-
részűk rosszul kelt, másrészükben hernyó és 
bolha tömérdek pusztást okozott. Kiszántások 
is történtek már, részben azonban amiatt is, 
hogy a nagy szárazság következtében a repce 
elvesztette csiraképességét. A nagy szárazság 
miatt férgek  és egerek mindinkább mutatkoz-
tak és néhol már tetemes károkat is okoztak. 
A jószág a korai istillózás által idő előtt fo-
gyasztja a takarmánytermést, igy tehát a szűk 
takarmánytermés következtében, különösen ha 
a korán beállott téli időjárás tartós lesz : a tél 
folyamán  a reméltnél jóval tobb erótakarmányra 
lesz szükség. A legelök és rétek teljesen ko-
párak. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Balázs Béla dévai állami tanítóképző-
intézeti segédtanárt a IX. fizetési  osztály 2 foko-
zatába rendes tanárrá nevezte ki. 

— Áthelyezés. Az igazságDgyminiszter Nagy 
István csíkszeredai járásbírósági írnokot az 
ugyanitteni törvényszékhez helyezte át. 

— Qról Majláth Ousztáv erdélyi püspök 
X. Pius pápa püspökké szentelésének huszönöt 
esztendős jubileuma alkalmából Rómába utazott, 
hogy személyesen fejezhesse  ki hódolatát és 
üdvözletét. 

— Kinevezések. A földmivelésügyi  minisz-
ter Vitályos György gazdasági szaktanárt a 
csíkszeredai m. kir. földmives  iskola eddigi 
helyettes igazgatóját ugyanehez az intézethez 
tényleges igazgatóvá nevezte ki. A szeretetre-
méltó modern és az iskola beléletébcn már 
eddig is számos reformot  létesített igazgató 
kinevezése alkalmából mi is őszinte örömmel 
sorakozunk a gratulálók sorába. 

Antal Domokos ideiglenes vármegyei 
írnokot, okleveles tanítót, a gyermekvédő liga 
ráczkevei ftneveldéjébe  gyakornokká nevezték ki. 

— Állatorvos választás. Folyó hó 18-án 
Kézdivásárhely város rendkívüli közgyűlésén 
történt meg a helyhatósági állatorvos megvá-
lasztása dr Király Aladár alispán elnöklete alatl. 
Két pályázó volt az állásra: Halász Izidor De-
zső és Koós Ferenc vármegyénk szülötte, ki 
már majdnem egy hónapja végezte az állator-
vosi teendőket. Szöcs Károly indítványára egy-
hangúlag Koós Ferencet választották meg, ki 
az esküt azonnal le is tette. Az uj állatorvos-
hoz az alispán rövid üdvözlő beszédet intézett, 
kit kért, hogy állását azonnal foglalja  el s ezu-
tán az ülést bc is zárta. 

— Kossuth Ferenc betegsége. Kossuth 
Ferenc kereskedelmi miniszter néhány nap óta 
ismét beteg, de már örvendetes javulás állott 
be és fájdalmai  annyira megszűntek, hogy az 
ágyat is elhagyhatta. 67-ik születésnapja alkal-
mából a függetlenségi  párt tagjai közül szá-
mosan meglátogatták és a délelőtt folyamán 
Szterényl József  államtitkár is tisztelgett a be-
teg miniszternél. 

— A szigetvári mandátum. Az Olay Lajos 
közjegyzővé való kinevezésével megüresedett 
szigetvári választókerületben már megindult a 
választási mozgalom. A függetlenségi  párt zöme 
hír szerint, Kállay Frigyes mellett, ki főispá-
nunknak testvére, loglal állást, dc értesülésünk 
szerint több helyi jelöli is vau. A balpárt gróf 
Feslelich Pált akarja jelöltetni. 

— Elismerés. Csikvármegye alispánja dr 
Titschcr Edéné gyergyószeitlmiklósi úrasszony-
nak azon közérdekű munkálkodásáért, hogy az 
idei halottak napján a József  Kir. Herceg Sza-
natórium tüdőbetegei részére 260 koronát gyűj-
tött, köszönetét és elismerését fejezte  ki. 

— Elekes Béla kitüntetése. A hivatalos 
lap közli, hogy a király Elekes Bélának, Hárotn-
székvármegye főispánjának,  ezen állásától saját 
kérelmére történt felmentése  alkalmából, sok 
évi közszolgálata alatt szerzett érdemei elisme-
réséül a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmentesen 
adományozta. 

— Közgyűlés. Vármegyénk főispánja  a köz-
egészségügyi szolgálat rendezéséről szóló 1908. 
évi XXXVIII, t.-c. életbeléptetése tárgyában 
szükségessé vált intézkedések megtételére, kü-
lönösen az orvosi körletek uj beosztására folyó 
hó 30-ára rendkívüli törvényhatósági közgyű-
lést hívott össze. A közgyélésnek semmiféle 
más tárgya nem lesz. Az ezt megelőző állandó 
választmányi előkészítő szintén november 80-án 
délelőtt közvetlen a közgyűlését megelőzőleg 
lesz. 

— Egyházi kinevezés. Az erdélyi püspök 
Anda Géza ditrói segédlelkészt piskitelepi káp-
lánnak nevezte ki. 

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Bodor 
Gyula nyitrai m. kir. adótisztet a csíkszeredai 
m. kir. adóhivatalhoz helyezte át. 

— A brassói csendőrkerület parancsnoka. 
A király Várady Ede alezredes, kerületi parancs-
nok helyettest a brassó VII. csendőrkerület 
parancsnokává nevezte ki. 

— Udvarhetyvármegye uj tanfelügyelője. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Hídvégi 
Benő Borsodvármegye tanfelügyelőjét  hasonló 
minőségben Udvarhelyvármegyébe helyezte át. 

— Erdélyrészl vásárok. Vasárnap novem-
22-én Magyarzsombor; 25-én Alvincz, Bánffy-
hunyad, Görcsön, Gyalakula, Gyergyóditró, 
Kutyfalva,  Szászkézd; 28-én Kászonalliz, Nagy 
kászon. Zabola; 29-én Oláhfalu  ; 30-án Bethlen, 
Medgyes, Szék. 

— Dr Bényey—dr Todor-Ogy. Folyó hó 
20-án lejezte be a csíkszeredai kir. törvényszék 
a Bényey—Todor-féle  ismeretes bünügyben, a 
már 14-én megkezdett s 20-ra elnapolt főtár-
gyalás elnöke Fekete Imre volt, szavazó birák: 
Jurkovics Ottmár és Végh Elemér. Vádat Jeney 
László képviselte, védelmet dr Eröss Vilmos 
látta el. Jegyzett: Ferency Emő. Az egész tár-
gyalást dr Todor Béla kívánsága folytán  gyors-
írással jegyeztette a törpényszék. Á rendkívül 
érdekes s Különösen az ügyvédi és birói kart 
közéiről érdeklő ügy iránt, mindkét napon 
megvolt az érdeklődés. Mi az ügyet nem-is-
mertetjük, annál inkább, mert valószínűleg dr 
Todor Béla az Összes gyórsirói jegyzeteket 
közzé fogja  tenni, s az az ügynek hü képét 
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megfogja  mutatni. Csak annyit adunk kOzre, 
hogy ugy a vád képviselete, mint a védelem 
remekelt, élvezettel hallgattuk végig azokat a 
jogászi és psihicai fejtegetéseket,  amelyek a 
vád és védelem érdekében elhangzottak. A vád 
jogtalanul és igazságtalanul meghurcolt köz-
tisztviselőnek a bírónak elégtételét követelte, a 
védelem azt a kényszerhelyzetet festette,  melybe 
vádlott saját reputációjának érdekében beleke-
tült. Igaz is. Csak egy felvonása  volt az a bűn-
per annak a létért való küzdelemnek, amely 
nap-nap után lejátszódik, A tárgyalás befejez-
tével a biróság dr Todor Bélát hatóság ellen 
elkövetett rágalmazásért egy hónapi fogházzal 
büntette, s elmarasztalta az összes bűnügyi 
költségek viselésében. Az ítélet ellen ugy a 
közvád. valamint a védelem felebbezést  jelen-
tettek be. 

— Az állami tisztviselők és a költség-
vetés. Országszerte nagy az örötn és meg-
elégedés az állami tisztviselők között afelett, 
hogy az 1909. évi költségvetés rendes meder-
ben tárgyaltalik a képviselőházban, s igy ala-
pos kilátás van arra, hogy a költségvetésben 
rendszeresített állások 1909. év január 1-ére 
már be is töltetnek. Ez nem is lehet másként, 
mert a költségvetési törvény január 2-től éleibe 
lép Eddig e részben nagyon szomorú tapasz-
talatok voltak, mert költségvetés nélkül az 
uj állásokat nem tölthették be, s miután olyan 
eset is volt, hogy az indemnitás félévre  is 
kiierjedt, a tisztviselők nagyrésze csak az év 
közepén tul kapla meg kinevezését, s ezzel a 
költségvetésbe már felvett  illetményektől is 
egy félévre  elesett. Igy volt ez pl legközelebb 
a lolyó évben is. Az 1908. évi költségvetésben 
a státusrendezés részben már megkezdődött, 
azuj állások már január 1-től kezdve felvétettek, 
minthogy azonban hat havi indemnitás volt, a 
kinevezések szeptemberben történtek meg. A 
szegény tisztviselők tehát minden igaz ok nél-
kül 9 havi illetménynyel rövidíttettek meg. 
Nagy az öröm tehát, hogy 1909-re már nem 
lesz megrövidítés, de nem is volna jó, mert 
több százra menő szegény tisztviselő érdekei-
ről van szó. Az öröm hangjai közé azonban 
az üröm is belevegyült. Általános a panasz, 
ugy a (óvárosban, mint a vidéken, hogy az uj 
lakbérpótlék még meg sem állapíttatott, a házi-
urak azonban már felemelték  a lakbéreket. Ez-
zel tehát csakis a háziurak nyertek. 

— Újfajta  szivarok és cigaretták. A ma-
gyar dohányjövedék több uj szivarral és cigaret-
tával kedveskedik december elsején a dohányzó 
világnak. Az erre vonatkozó hirdetmény, amely 
megjelent a hivatalos lapban, igy szól: 1908. 
december 1-étől kezdve a magyar dohányjöve-
dék a következő uj gyártmányai kerülnek eláru-
sitásra: I. Az általános forgalomban:  Király 
elnevezéssel sznpókás szivarka, 10 darabonkint 
papirdobozba csomagolva; ára 100 darabonkint 
az árusok részére 3 korona 60 fillér,  a fogyasz-
tók részére 4 korona, illetőleg 10 darabonkint 
40 fillér  és egyes darabonkint 4 fillér.  II. A 
belföldi  különlegességi forgalomban:  a) Coronas 
elnevezéssel szivar, a király arcképével ellátott 
gyűrűvel 10 darabonkint faládába  csomagolva, 
10 darab ára 7 korona, 1 darab ára 70 fillér; 
b) Coronas elnevezéssel aranyvégű szivarka 100 
darabonkint színezett félszelencébe  csomagolva, 
ára 100 darabonkint 12 korona. A Coronas szi-
varok és Coronas szivarkák egyelőre csak Buda-
pesten és Pozsonyban kaphatók. 

— - Előmunkálati engedély. A kereskede-
lemügyi m. kir. miniszter Wildner Károly nyűg. 
tábornok és Borszéky Soma nyug. mintszteri 
osztálytanácsos budapesti lakosoknak a székely 
vasúti hálózatból Gyergyóditrónál kizárólag 
Borszék érintésével Gyergyóbélbor községig 
vezetendő keskeny, esetleg szabványos nyom-
távú helyi érdekű vasútvonalra kiállított elő-
munkálati engedély érvényét egy év tartamára 
meghosszabitotta. 

— Iskolai ünnepély. A csikdelnei községi 
iskola tanulói László Péter igazgaló-tanitó ve-
zetése alatt sikerült Erzsébet ünnepélyt tartot-
tak, melyen Gábosi Dénes plébános tartotta az 
ünnepi beszédet, megható szavakban méltatva 
boldogemlékü Erzsébet királynénk érdemeit; 
a tanulók alkalmi költeményeket szavaltak és 
alkalmi darabokat énekeltek. Ez alkalommal 
szintén alkalmi énekek és szavalatok keretében 
ünnepélyes formaságok  között tették le a foga-
dalmai az •Állatvédő liga- tagjai, miután elő-
zőleg az elletni és ismétlő iskolai növendékek 
körében a liga megalakittatott és az «Országos 
Állatvédő Egyesület-nek bejelentetett. Itt az 
intézet igazgatója intézett beszédet a tanulók-
hoz, mélyből a felnőttek  is okulhattak. A ket-
tős ünnepélyen a szülők és érdeklődők szép 
számmal vettek rés:'.. 

— Drágább lesz a gyógyszer. A szeszadó 
felemelése  folytán  mindazok a szerek, melyek-
nek előállításához szesz szükséges, az eddigi-
eknél magasabb árért fognak  értékesíttetni. A 
belügyminiszter erre vonatkozólag értesítette 
az alispánt, illetőleg a polgármestert, hogy tu-
dassa a gyógyszerészekkel és orvosokkal, hogy 
a szeszt tartalmazó gyógyszerek a jövőben 
miniszteríleg meghatározott előírás szerint ma-
gasabb árért adhatók. 

Kedvezményes széna. A kormány által 
felajánlott  kedvezményes széna maholnap már 
elkésik, mert nálunk — hol már egy hónapja 
a marhák istállón vannak, a későn érkező se-
gítség már nem talál marhát a gazdáknál. Rá 
vannak kényszerítve, hogy bármely áron elvesz-
tegessék az állatokat, mert hát takarmány nincs I 
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és ígérettel meg biztatásokkal csak az emberek 
tarthatók el — a marhák ennél okosabbak. 

— Depntácló a pénzügyigazgatóság tel-
állítása érdekében. A törvényhatóság által a 
városunkban elhelyezendő pénzügyigazgatóság 
felállítása  érdekében kiküldött deputáció, mely-
nek küldöttségi tagjai Kállay Ubul főispán, 
Fejér Sándor alispán és dr Ujfalusy  Jenő pol-
gármester voltak, a napokban Jelentkeztek ki-
hallgatásra Wekerle Sándor pénzügyminiszter-
nél. Örömmel jelenthetjük, hogy a pénzügy-
miniszter többé már semmiféle  elvi akadályt 
nem gördít a pénzügyigazgatóság felállítása  elé 
csupán azt kötötte ki, hogy a vármegye, mint 
politikai személy által építendő pénzügyigaz-
gatósági palota, vagy a vármegye tulajdonát 
képező telken, a vármegyeház tőszomszédsá-
gában, vagy pedig a vármegyeházra húzandó 
második emeleten helyezendő el. Az erre vo-
natkozó javaslatot a vármegye törvényhatósága 
már a jövő hónapban megtartandó közgyűlésen 
fogja  tárgyalni s remélhetőleg már a jövő év-
ben fedél  alá kerül az uj pénzügyigazgatósági 
palota és pedig a vármegye telkén, mint a 
vármegyeház külön szárnyépülete. A vármegye 
a magánjavak alapjaiból veszi amortizációs 
kölcsönképpen a szükséges összeget s ennél-
fogva  az építendő pénzügyigazgatósági palota 
idővel a vármegye, ininl politikai személy tu-
lajdonába fog  átmenni. A pénzügyminiszter a 
kölcsönveendó tőke törlesztésének megfelelő 
összegét bérösszegképpen felajánlotta,  miáltal 
a vármegye is előnyös befektetést  teljesít. 

Letört virágszál. Ifj.  Puskás Samu és 
neje Kiss Vilma gyergyóremetei lakosok kis 
leánya Margitka folyó  hó 19-én elhalt. A szü-
lők bánatában résztvevő szívvel osztozunk. A 
család a következő gyászjelentést adta ki: -Az 
édes apa és szerelő anya fájdalmával  tudatjuk, 
hogy a parányi kis leánykánk, földi  angyalunk, 
immáron az Ég angyala Margitka folyó  hó 
19-én angyaltársai közé költözött. Kis leány-
kánk földi  maradványait folyó  hó 21-én déle-
lőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra. 
Az örök világosság fényeskedjék  oly korán el-
hunyt drága gyermekünk porai felett!  Remetén, 
1908. évi november hó I9-én. Ifj.  Puskás Samu 
és neje Kiss Vilma.. 

— Magyar ember Newyorkl miniszter. 
Azok az eleinte valószínűtlennek látszó hirek, 
melyek szerint a newyorki belügyminiszter ma-
gyar ember lesz, ma beigazolódtak. Newyork 
állam belügyminisztere ugyanis HOnig S. Sá-
muel magyar ügyvéd lett, aki most rangban 
nyomban a kormányzó után következik.' 

— Iskola a cigányoknak. Krassó-Szörény 
vármegye közigazgatási bizottsága Berecz Gyula 
kir. tanfelügyelő  javaslatára kimondotta, hogy 
Langenfeld  községben a cigány tankötelesek 
részére iskolát szervez. Langenfeld  ugyanis 
azon ritka községek közé tartozik, a hol a ci-
gányok a falutól  mintegy 2 kilóméternyire ren-
des kőházakban laknak és igy állandóan meg-
települteknek tekinthetők. Van telepükön ke-
reskedés is, a melynek tulajdonosa cigány. A 
többiek téglavetéssel, kovácsmesterséggel fog-
lalkoznak és nagyrészük muzsikus. 

— A magyar nők a Petőfi  házért. Leg-
újabban a magyar hölgyek állottak sorompóba 
a Petőfi  Társaság segítségére, hogy mielőbb 
megvalósíthassa kegyeletes és kulturális célját: 
A Petőfi  ház létesítését. Az odaadó hitvesi hű-
ség és a játszi szerelem halhatatlan dalosa 
megérdemli ezt az áldozatot a magyar nőktől, 
s bizonyára nem akad vármegyénkben sem 
olyan nő, aki a szabadság, szerelem nagy költő-
jének, a hazájáért életét áldozó hősnek, a leg-
tűncményesebb magyarnak templomán meg 
ne hozná áldozatát. A magyar nők a Petőfi 
ház 1 koronás sorsjegyeinek terjesztésére vál-
lalkoznak. A Petőfi  Társaság azonkívül, hogy 
értékes nyereménytárgyakkal viszonozza a kö-
zönség áldozatkészségét, segítőtársainak leg-
alább is 40 sorsjegy elhelyezése esetén, aján-
dékképpen, emlékül küldi meg Petőfi  összes 
költeményeinek az 1847-iki kiadáshoz hasonló 
ritka amatör diszkotetét, mely a könyvpiacon 
20 korona bolti árban kerül forgalomba. 

— Hivatal vizsgálat. A m. kir. állami mun-
kásbiztositási hivataltól Hlavács Kornél minisz-
teri titkár biró és Spitze Lajos számvizsgáló 
folyó  hó 21-től városunkban időznek s a 
kerületi munkásbiztositó pénztár ügyvitelét és 
számadásait vizsgálják. — Akiknek a tagsági 
járulékok fizetése  tekintetében — a múltra, 
vagy jelenre nézve panaszaik volnának, sérel-
meiket a pénztár helyiségében a hivatalos órák 
alatt személyesen megtehetik. 

— Scarlach Járvány. A téli idő beálltával 
befurakodott  közibénk a gyermekek réme, a 
a scarlach. Nemcsak városunkban, de a vidé-
ken is könyörtelenül szedi áldozataiL Jenő- és 
Karczfalván  már hetek óta lappanghatott és 
csodálatos módon elkerülte az illetékes ható-
ságok figyelmét.  Most, hogy rájötték, már oly 
nagy arányú a járvány, hogy a lelcsiki lösiof. 
gabiró azonnal elrendelte a két község iskolái-
nak bezárását, miáltal a járvány terjedésének 
remélhetőleg elejét vették, mert ezen az utón 
hurcolódik be leginkább a ragályos betegség a 
családokba. 

— Gyűjtés. Hankó Klárika és Bogáthy lluslta 
uri leányok az országos szanatórium tüdővé-
szes betegei részére gyűjtést rendeztek, a me-
lyekről a következőkben Számolnak be. Adakoz-
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tak: Dr Kovács Oyárfás  10 kor., Bal ló János 
5 kor., Krausz Jenő 4 kor., dr Gaal Endre 3 
kor., Bodor Ödön, dr Nagy Miklós, Krausné, 
Krausz János, Lukács Vilmos, Pálosi János 2—2 
kor., özv. Száváné 1 kor. 60 fill.,  Sólalviné, 
Antal Gergely, Szűcs Istvánná, Antal Dénes, 
Gál Márton, Lakatos Gáspár, N. N., X. Y., 
Kovács Kálmán, Szakács Antal, Szakács Károly, 
György Józsel, ifj.  Boriszák. Száva Miranda, 
Hamar Károlin, Ráduly Benjamin, Császár Do-
nátné-1—1 kor., Dazbek Sándor, N. N, 80—80 
fill.,  Kurkó Józselné, Kurkó József,  Vitos Berta 
60—60 fill.,  Antal Gergelyné 50 fill.,  ifj.  Antal 
Albert, Becze Béla, Pál Lajos, Izsák Antal, 
Benedek Ödön, id. Antal Albert, Xántus Dávidné, 
X. Y., 40—40 fill.  N. N. 30 fill.,  X. Y„ László 
Ignác, Sámborsky, N. N. 20-20 fill.  Az ada-
kozók, valamint gyűjtők fogadják  köszönetünket. 

— Vadászat Karcztalvín. A napokban egy 
külföldi  három tagból álló vadásztársaság kísé-
relte meg Karczfalva  területén medvére vadász 
ni, azonban a korán beállott hideg a mackókat 
téli szállására hajtotta s igy az az 5 napig 
tartó vadászat eredménytelen maradt. Ott vol-
tak : Gr. Vojkffy,  dr Schram, Bajorországból 
Janine Boris Kozák hadnagy katonai attache 
Bukarestből. — Ugylátszik vidékünk természeti 
szépségei lassankint ide csalogatják az idege-
neket. 

— UJ kávéház. Ozv. Latzina Károlyné 
Csíkszeredában a Vigadó szálloda régi kávéház 
helyiségében teljesen uj berendezésű, a modern 
kor követelményeinek teljesen megfelelő  szolid 
kávéházat fog  nyitni december hó 1-én. Fel-
hívjuk a város uri közönségét, hogy látogatá-
sával egy szolid és régóta közszükségletet ké-
pező kávéháznak a fennállását  biztosítsa. Ezt 
annál inkább is elvárhatjuk Csikszereda uri 
közönségétől, mert napról-napra halljuk a pa-
naszt az iránt, hogy nincsen Csíkszeredában egy 
szolid elfogadható  nyilvános helyiség. Most 
hogy áldozatok árán sikerült egy ilyen intéz-
ményt létrehozni, a közönség kötelessége lesz 
megadni azokat a feltételeket,  amelyek annak 
megélhetését biztosítsák. A kávéház különben 
már megnyílt. 

Kiadó lakás. Taplocza és Csikszereda 
között egy 6 szobás lakás kertekkel és gazda-
sági épületekkel együtt kiadó. 

~ NYÍLT TÉR. 
tE rovatban közlőitekért nem felelő*  a szerkeszt,"»). 

Nyilatkozat. 
Miután Zimmermann Emil ur megbizottai-

tól tndomásomra jutott, hogy ő engem a leg-
távolabbról sem akart sérteni, kijelentem, hogy 
Zimmermann Emil úrtól a folyó  hó 22-én este 
félreértésből  támadt, a beszámithatatlansággal 
határos, erős felindulásomban  rajta elkövetett 
sértésért ezen az uton is őszinte bocsánatot 
kérek. 

Csikszereda, 1908. november 24. 
Freţ/  .4., felügyelő. 

Tekintete*  Ferma  István  innak 

Alulírott ezennel kijelentem, hogy Szépvizen 
a Teutsch-féle  vendéglőben 1908. évi október 
hó 27-én Ferencz Istvánra vonatkozóan lelt 
azon kijelentésemet: »Rabló gyilkos, te ölted 
meg Tőke Lajost* ezennel visszavonom s ezen 
kijelentéseimért ezúttal is bocsánatot kérek. 

Előttünk: Tűke  .h'asef. 
Dr Csedő  Andrt'u. 

Haitién  József. 

KÖZGAZDASÁG. ~~ 
A .Horaes* Magyar Általános VáltóOilet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti Jelentess a Mzade-

fergaloaról  as pénzpiaciról. 
Bndapeat, 1908. november 19. 

A tőzsde a lefolyt  héten a Balkánról érkező 
kedvezőtlenebb politikai hirek következtében 
izgatottnak mutatkozott, ami a hét első napjai-
ban az árfolyamok  lemorzsolódásában, utóbb 
azonban Jelentékenyebb áresésben jutott kife-
jezésre. Elsősorban az internácionális értékek 
kerültek nagyobb mértékben eladásra, mig a 
helyi papírokban kevésbbé sürgős volt a kíná-
lat, mindazonáltal ezen a téren is jegyezhetők 
fel  kisebb nagyobb árfolyam  visszaesések. 

Megemlítendő, hogy különösen a budapesti 
tőzsdén uralkodott izgatottabb hangulat, mig 
a bécsi tőzsde nyugodtabb felfogásnak  hódolt, 
a külföldi  tőzsdékről pedig aránylag kedvező 
tendenciájú hirek érkeztek. Ily körülmények közt 
feltehető,  hogy mihelyt a politikai bonyodal-
maktól való aggodalom alaptalannak bizonyul 
az értékpapírpiac ismét kedvezőbb mederbe 
fog  terelődni, annál is inkább, miután a pénz-
bőség a külföldi  piacokon mindinkább nagyobb 
mérveket ölt. 

Áttérve a forgalom  egyes részleteire, meg-
említjük, hogy csaknem az összes bank rész-
vények árfolyamcsökkenéseket  szenvedtek, ép 
ugy a vas- és szénértékek is a mult heliekkel 
szemben alacsonyabb árfolyamokon  zárulnak. 
A budapesti közúti vaspálya részvények, me-
lyek egy csoportnak vásárlásai következtében 
592 koronáig emelkedtek volt, ezen vételek 
megszűntével és a politikai helyzet hatása alatt 
ismét 570 koronáig visszaestek. 

A befektetési  értékek piacán kiemelendő a 
4 százalékos magyar koronajáradéknak árha-
nyatlása, mely ';,Vnál többet tett ki, anélkül, 
hogy nagyobb szabású kötések fordultak 
volna elő. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a kö-
vetkezők voltak: 

nov. 12. nov. 19-
4 azázalékos mnpvttr koroitajáradék  1 225 
Magyar hitel rétzvény . . . . 737.50 
Mnpvir leMzámilnléhanh részvény 482 — 
Mttpynr jcIzMtoghili-lbiiiik részvény 431.— 
Rimaiiturénvi viisinii részvény 533.— 
Hudtt|>r*ii közüli vaspálya részvény 586.— 
Osztrák-magyar államvasút részvény 687.— 

91 50 
729.-
471 — 
420— 
523— 
579— 
678,— 

Szerkesztői üzenet 
Kruaió . Rekalilfftt  cikkét kffs/.J)iiett<  I vetlllk 

aaonhan csak simitáasal volnn kOzülhetfi.  mert elő-
adása Iskolai és recitativ. 

497—1908. végrb. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré te-
szi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1908. 
évi V. 785. számú végzése következtében dr. 
Tellmann Oszkár ügyvéd által képviselt Fromm 
Márton javára 331 kor. 5 fill.  s jár. erejéig 
1908. évi aug. hó 1-én foganatosított  kielégí-
tési végrehajtás utján lefoglalt  és 970 koronára 
becsült következő ingóságok u. m.: tehenek, 
ló, szekér stb. 44 kor. költség hátrálék erejéig 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság fenti  számú végzése folytán  44 kor. tő-
kekövetelés és bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig végrehajtást szenvedő lakásán 
Csíkszeredában leendő eszközlésére 1908. évi 
november hó 26. napjának délelőtt II órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén, 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árzerés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. érteimébea ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Csíkszeredán, 1908. évi november bó 13. 
Keresztes Gyula, 
kir. Iiir. végrehajtó. 

596 1908. végrh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. §. értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1908. évi 
V. 725. számú végzése következtében dr. Tell-
mann Oszkár ügyvéd által képviselt Slangéi 
Henrik brassói javára 171 kor. 76 fill.  s jár. 
erejéig 1908. évi julius bó 29-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 790 
koronára becsült következő ingóságok u. m.: 
kocsi, lovak, szekér stb. nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  171 kor. 
76 fill.  tőkekövetelés, ennek bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedő lakásán Csíkszeredán leendő eszközlésére 
1908. évi povember hó 26. napjának délutáni 
4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfize-
tés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szűkség ese-
tén, becsáron alul is cl fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. g. értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Csikszereda, 1908. október hó 22. 
Keresztes Gyula, 
kir. bir. vópreliajló. 

512-1908. szám. 3 — 3 
kL 

Faeladási hirdetmény. 
V'acsárcsi község „Csorgó" nevű er-

dejében törzseiikinti bemérés utjáo 
14340 köbméterre becsült lucfenyő  ha-
szonfa  tömeg értékesítése céljából folyo 
évi december hó 7-én délután 2 órakor 
Vacsárcsi községházánál nyilvános szó-
és zárt irá.-beli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár: 8(1500 korona, azaz 
nyolcvanhatozci-ötszáz korona. 

Bánatpénz: 8650 korona 
Utóajánlatok uem fogadtatnak  el 
Az értékesítendő erdórész minden 

befektetés  nélkül, télen nyáron kiter-
melhető. Jókarban levő mezei ut vezet 
az erdőtől a csikszenlmihályi állomásig, 
melytói mintegy I» km. távolságra fek-
szik. 

Az árverési és szerződési feltételek 
és a becslém kimutatás megtekinthetők 
a csikrákosi körjegyzői irodáhau. 

Az e l ö l j á r ó s á g : 
Vacsárcsi, 11)08. november 7. 

jUon Antal s. k„ Bíró Kálmifl  s. k., 
körjejyjü. k. bírt}. 

Sz. 10306-908. ai. 

Arlejtési hirdetmény. 
(.'síkvarmegye közigazgatási, árva és 

gyámhatósági központi hivatiilui részére 
az 19u!) ik közigazgatási évben szükség 
lendö papir, írógéppapír, festék,  tinta, 
toll rs nins írószerek és nyomtatványok 
szillitására, viiluiuiut „Csikvármegye lii-
vutalos Inpjá" link kiadására ezennel pá-
lyázatot hirdetek s felhívom  mindazokat 
a könyvnyomdász és könyvkereskedő 
ket, kik a vármegye részére : 

I. A szükséges papirés írószereket 
s nyomtatványokat 1 !H>9. évben szálli-
tuui liiíjlundók, ezirátiti zárt Írásbeli bé-
lyeges ajánlataikul, a megfelelő  áru-
iniutákkal minden egyes tárgy legkisebb 
árának külön külön (eltüntetésével, hoz 
záni legkésőbb december hó 10-én d. 
e. 10 óráig, 

2: Csikvármegye hivatalos lupját 
190!» ik évben nyomtatni és kiadni haj-
landók mely minden hét csütörtökjén 
jelenik meg s legalább egy ivböl áll — 
írásbeli bélyeges zárt ajánlataikat szá-
monkénti vagy egész évi átlagos árra 
ugyuncvuk folyó  évi december hó 10-én 
délelóit 10 óráig, annál is inkább te-
gyék meg, inert az árlejtés ugyanakkor 
nyomban megtartntik és sein a később 
érkéz», sem pedig utóajánlatok el nem 
fogadtatnak. 

Kellételek i állt nálam tudnkozod-
Imtni. 

Csikszereda, 10OS. november bó IS. 
Fejér Sándor. 

1 — 3 alispán. 

Hirdetmény. 
A tn. kir államvasutaknak Karcfalva 

község határában szükséges ingatlan 
földterületek  kisajátítása tárgyában u 
Karcfalva  község házánál 1908 évi 
szeptember lm lo-t'ti megtartott tárgya-
lás nlapjáll alólirott bizottság hozta a 
követke/.ö 

HATÁROZATOT: 
A beterjesztetr kisnjátitá.-i tervezet 

helyben hagyatik. 
A kisajátítási összeírásban foglalt 

egységárak tekintetében a bizottság ér 
demleges határozatot nem h 'zott. nlert 
e tekintetben lelek megegyezni nem 
tudtak. 

Ezen határozat feleknek  szóval is 
kfliirdettelcll,  akiknek az is meg lelt 
magyarázva, hogy a meg nem elégedő 
félnek  jogában van e határozat ellen a 
kereskedelemügyi in. kir. miniszterhez 
folyamodni.  Köteles azonban az illető 
ezen bizottságnál felfolyamodását  a mai 
naptól számítva :< nap alatt vagy írás 
ban benyújtani, vagy szóval bejelenteni. 

Kelt Kiircfalván,  1908. évi szeptem 
ber hó 10 én. 3 - 3 

A k i s a j á t í t á s i b i z o t t s á g : 
Dr Fejér Antal s. k., Dr Élthes Gyula s. k., 

li. elnök. 1». ji-KJ-zíl. 
Bara János s. k. Mihály István s. k. 
Sz. 10413-908. ni. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye központi közigazgatá-

sánál kinevezés folytán  üresedésbe jött 
kertészszolgai állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy képzettsé-
güket és eddigi szolgálatukat igazoló 
okmányokkal felszerelt  írásbeli kérvé-
nyüket hozzám 1908. évi december hó 
31-ig annál inkább adják be. inert a 
később beérkező kérvényeket nem fo-
gom figyelembe  venni. 

A kertészszolgai állás javadalmazása: 
(iOO korona Hizctés, 180 korona lakbér, 
GO korona luhaátalány, ezenkívül ide-
iglenesen természetbeni lakás és a gon-
dozására bízott, parkok nem igényelt ter-
ményei. 

Ez állásra pályázók kötelesek a ker 
tészi teendőkben való jártasságukat is 
igazolni. 

Csikszereda, ^908. évi november hó 
20-án. 

Fejér Sándor, 
1—3 alispán. 

Faárverési hirdetmény. 
A csikszépvizi Szentháromság segély 

egyesület igazgatósága, az 1908. év i 
december bó 6-án délután 2 óra-
kor, uz egyesület saját helyiségében 
tartandó- nyilvános szó- és zart írásbeli 
árverésen eladja az egyesülőt tulajdo-
nát képező, esikszépvizi határ „Hosszú-
sarok" nevü erdejében körül határolt 
tövön álló körülbelül 3539 ditrab 2034 
111" lucfenyő  haszonfáját. 

Kikiáltási ár 3417 korona 71 fillér. 
Bánatpénz ennek 10 százaléka. 
Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írás-

beli zárt ajánlatok, melyek a szóbeli 
árverés megkezdése előtt az árverező 
igazgatósághoz nyújtandók be, szintén 
megfelelő  bánatpénzzel látandók el. Az 
ajánlatokban kileendő, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és annak magát aláveti. 

l'tóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Árverési és szerződési feltételek  az 

egyesület péaztáriiokánál megtekinthe-
tők. 

Az erdőben fafelvétel  az igazgatóság 
előzetes engedélyével eszközölhető. 

Fejér János, 
2—2 igazgató. 

. A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS 
•illatszertárában, Csíkszereda 
aphatók a legfinomabb  illatszerek 

ilvkagramonként és mindennemű 
urez- és kézápolú szerek. Gyógy- és 
= = virágszappanok ~— 
Az Inda-sósborszesz fölerakata. 
Petrol-hajszesz korpa én hajki-
hullás ellen Hajrak-regenerátor 
az őszülő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
deimnniü különlegességek raktára. 
A Thymol és Stomatin fogápoli  sze-
rek a lepjobbak. A Trifoleum  (haj-
petrol) hölgyeknek állandó hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kézfinomító. 
Yidéln megrendelések lesptabta esűöiölletuL 

Köhögés, rekedtsig és hurut ellen legjobb a 
Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál azonban vigyáztunk is határo-
zottan Réthy-félét  kérjünk, mivel sok haszon-
talan utánzata van. Egy doboz 60 fillér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  el. 
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NA£Y KARÁCSONYI VÂSĂR! MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT  ÁRAK! 
IKIL'V I-IKI:ir iniait iizk»ti»mlu'II az risszos áruk M-LYIMI leszállítót árban Kéznek Hmlvu 

1 méter jó minőségű breton 
l méter gyapott delelő . . 
1 méter Unom gyapjú franoia  delein 
1 meter himsett batisst . 
1 meter mosó iparkét), flanel 

Továbbá fekete  és gyászkelmék nagy valasztékba. 
î 

1 meter 70 cm. ssoloq friincia  mosó flanel  . . 
1 mtr l2)om széU-fl  Bzórszövet sima és miotasotl minden ssinben 
1 méter 120 cm. siteles sibelin posstók 
1 méter 140 on angol sima kelmék 

75 kr:ol feljebb 
50 
65 

2 'orint 25 
2 50 

Van szeivnesém a in. r. vuvöktfzi>nség  szíves iuiluin;i-ár;i hozni. hogy ml 
20 krtól feljübb 
26 
50 
-5 „ 
25 Q 1 meter 140 cm. angol kosztüm gyapjú kelme 

sima és bluz selymek, selyem rezlik lehető legolcsóbb árban Férfl-  és 
flu-ruhaszővetek  és keszruhák, rövid bór-bérelt kábátok. Női felöltök.  Rendkívüli nagy választék ferfl  nyakkendőkben. 
Női eB ferfl  febérnemúek  a legfinomabb  kivitelig. Szőrme boák es karmantyúk a legolcsóbbtól a legfinomabb  kiállításban. 
Nagy raktár női- ferfl-  es gyermekcipőkben. Garniturak, függönyök,  szőnyegek, kocsitakarok nagy valusztekinin minden árh.m. 
Továbbá Culliivoin ily. igen tisztelt v.-v.ikozönsc!; ixtscs fi-.vi-lnu>t.  kézimunka, disztargyak és pipere raktáromra, mint nagyon 

i alkalmas karácsonyi és újévi ajándékokra. — A nag> érdemű közönség szive* pAnlo-.isat kori, n-ljes tisztelettel 5 

POTOTZKY WÍRTOfi, divat-, kézmű-, rövidáru- és készruha-raktára, CSÍKSZEREDÁBAN. 
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i N I T K I D S A N \ K Á L M Á N J 
NŐI- ÉS FÉRFI-DIVAT-ÜZLETE, CSÍKSZEREDÁBAN. V 

F I G Y E L E M ! 1 
A t. vevőközönség b. figyelmét  felhívom  a teljesen iijoiian berendezel! J 
ízléses és jéminóségii áruiiiiiu. A karácsonyi idenyre tekintve, hogy • 
régi tinim egyalialán nincs, de hogy en is ez alkalommal kedvezme- • 
nyeket nyújtsak vevőimnek, a raktáron levő összes áruimat 9 
a rendes áraktól eltérve, sokkal olcsobban számítom, például: J 

3 meter kockás vagy C9ikos poszto aljnak, ezelőtt kor. 9. - most kor. 5. 7 
3 méter kockás vagy csikós ungol posztó, ezelőtt 15,— 9. A 
5 méter costum-positi sima, kockás és csíkos, ezelőtt 20. - 12. B 
I meter koimanosi finom  karton - . .60 ţ 
I meter flanel,  ezelőtt . . . . 1.40 .90 A 
I pár nii posztó cipó fűzős,  ezelőtt 9 6 
I pár férfi  box cipő fűzős,  ezelőtt 20. 13. -

továbbá mindennemű kézimunka, csugrén. canavan, éjszaki 
szöveten, smyrna, lenből psantlécé futó  es elörajz nyomda sih. 
A mélyen tisztelt közönség pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal 
Nuridsány Kálmán noi- és férfi-divatüzlete, Csíkszeredában. 
1 Apafi  Mihály-utca 108 házszám, (Oál Andráa-lole hng). 

KARACSONYI 0CCASI0! 
Tudomására hozom :i t. vevó közönségnek. hogy tul miay áruraktároin arra kész-
tet. h így folyó  i-vi november és december hónapokban áruraktáromnak igen nagy 
részéi n rcn.lcs áraktól eliéróleg ütemesen leszállítsam — ]•'./. alkalomból tehát 

KARÁCSONYI OCCASKJT RENDEZEK. 
1 méter igen jó mosó kivton minden sziuhen :>4 krtól feljebb. 
I méter h'i'tinomalih .Cosmanos" levantin í l „ „ 
I mtr tiszta gvapju Delain szép választékban litl „ 
1 méter nag\on jó mosó Delain (himliirós) ,'i-l „ 
I mtröO elli.szeles taft  selyem minden sziliben I Intól feljebb. 
I-JII cm. széles üyapju ször-szövetek l>ll ki tói feljebb 
r.'O cm. széles iiyapju Zibelin posztók . (v"> 
Ull cm széles zsolnai tiikiir posztó kostümnek 2 forint  i)"i kr. 
Tll elli. szeles eyapju angol tlanel mosható !)t) krtól feljebb 
l'JII cm széles felsy.ipjn  Loden női ruhauak 5;J , 

Továbbá felhívom  a i. vevn kiiziinség b Kgyvlmét más árucikkeimre is, uţyminl: 
női kábátok, kalapok, siőrme colier és boák, téli nagy kendők, hárász és plfiach 
kendők, férfi  teli kábátok és ruhák, valamint minden minóségii cipőkben i^-n 
nasy xálaszlékni tartok. Hensc látogatásokat kérve, maradok teljes tisztelettel 

NURIPSÁNY MÁRTON, 
n ő i - á s f é r f i cLiT7-a t - -ü .z  1 e t e , C s í k s z e r e d á b a n 

Czáka Béla. mészáros és hentes. Csíkszereda. 
A fogyasztó  közönség szíves iigyclmct felhívni 
kívánom évek óta fennálló  mészáros üzletemnek 

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

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

I"liliki  nn fimiiMrsrl.il  I»  u Iri/intliloxiibhmi  rri~/.iizliil.\ 

$ AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA £ 
legjobb az ákáevirág-kréni. | f 
amely :ix arcbőrt rövid idő 
alatt iit:évé és széppé leszi. 

^ a inájfidtor.  szeplőt és inas £ 
kiütést eltávulilju. Ára I ko« >f 
rona. Kapható a kcs/.itniii'l 

postán is megrendelhető 
H SZEREMLEY TIHAMÉR £ 
J gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. ^ 

Naptárak az 1908. évre 
nagy választékban kaphatók 
Szvoboda József,  könyvkeres 
kedéseben, Csik-Szeredában. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
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Száz es SZÁZ orvos korszakot Alkotónak jelentette ki 
az e g e s z s c g a p o l á s teren. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÜZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hőfürdők 
:::: (gőz- hőleg es gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 

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

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanltás" szobagözfürdö-
készülék egyedüli gyártója. 

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

A „Sanitás" szobalürdó készülékkel oltlion 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- es hölég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, slb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
m a j d n e m h a t á r t a l a n t a r t ó s s á g u . i g e n k ö n n y ű f ö d ó a n y a g ,  o l c s ó á r o n k a p h a t ó 

Iroda: Kapu-utca 15 s z . P O R T L A N D C E M K N T ( > Y A h ' N Á l , H R A S S O H \ V 
w r r w v p i r v - ^ i A i i ' > 1 . Iroda: Kapu-utca 15 sz. 
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