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CSÍKI lapok 
POLITIKAI. KÖZ(iAZI)ASÁ(iI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S z v o b o d a J ó z s e f  könyv- éa papirkereakedéae, 
iiová a lap szellemi részét illető minden küzk-inény, 
vidiimint hirdetések és előfizetési  lüjiik is kiiliiniulőí.-. 

Telefon  liivós/átu '2. 

FELELŐK SZEHKKSZTO-

Dr. F E J É R A N T A L 
l liYVÉl). 

T.MÍSS/.KKKKSZTO: 

Dr. ÉLTHES GYULA. 
Megjelenik minden s a e r d á n . 

Elofisetéal  ar: Egész évre S kor. (Külföldre)  13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

HirdetesI dijak a l e g o l o s ó b b a n i ' ' 
Kéairatok nem adatnak 1 ~ 

Szövetkezetek. 
Az ürményi kisgazdák cs munkások 

ezelőtt tiz évvel szövetkezetet alakítottak. 
Szövetkeztek, liogy minden tag néhány 
részjegyet vált heli 20 fillér  befizetéssel 
s maguknak a szövetkezet egyes tagjai-
nak egy kis tökét gyűjtenek. azoknak 
pedig, akik kölcsönre szorulnak, olcsó 
kölcsönt ad. 

Mi lett évek alatt a vállalkozásból ? 
Szinte csodálkozva irjuk, hogv mi 

lett belőle ? Emlékeztet ez a mustármagra, 
amelyből terebélyes fa  lesz. 

Az Ürmény és Vidéke Hitelszövetke-
zetnek ez idő szerint 5X) tagja van, 
akik 1055 darab 50 koronás üzletrészt 
jegyeztek, melyeknek névériéke 52.7.50 
koronára rug s ebből 41.600 korona tel-
jesen be van fizetve,  a tartalékalap 9.800 
koronát tesz ki, a tartalékbetét k pedig 
a 180.000 koronát meghaladják. A ta-
karékbetétek folyton  emelkedőben vannak. 

A szövetkezet néhány év előtt kibé-
lelt 25 évre egy nagyobb kipusztult szö-
iót, azt betelepitette, ma közel hat holdas 
mintaszőlölelepe van. Linnék a szőlőnek 
a létesítése oly példaadó hatással volt a 
ialu népére, hogy az iirményiek ma egyre-
másra ujilják fel  elpusztult szőlőikel. 

Van a szövetkezetnek külön szikviz-
gyára. Ha valamely birtok, főleg  szövet-
kezeti tagnak a birtoka, árverésre kerül, 
avagy bárminő ingóságok, a szövetkeztlek i 
nem engedik idegen kézbe julni. Meg-' 
szerzik a lehető legmagasabb áron, hogy 
aztán ismét apró részletekben kiadják a 
földet  vásárolni kívánó községi lakosok. 
Az ürményi szövetkezet tehát a gyakor-
latban régóta meghonosította a szövetke-
zeti parcellázást. 

Van azonielül négyezer métermázsa 
befogadó  képességű magtára, amely év-
ről-évre több mezőgazdasági terméket ér-
tékesít. Van Tarnóczon egy igen jó for-
galmú fatelepe,  amely különösen az épü-
letfával  csinál évről-évre több hasznot 
hajtó forgalmat.  Megszerzi az árverésre 
kerülő házakat s azokat közcélra bo-
csájtja, vagy pedig valamely hasznos vál-
lalkozásra berendezi. 

Kalapot kell emelni már az imént 
felsorolt  közhasznú munkásságáért is az 
ürményi szövetkezet vezetője előtt, de 
még elmondjuk azt is, liogy a szövetke-
zet egy külön, igazán mintaszerűen be-
rendezett korházat tart fenn,  amely való-
ságos áldás az Ürmény és vidéke lakóinak. 

De itt van egy más példa is: Alsó-
sarkad kis, szegényes viszonyok között 
élö község volt még ezelőtt tiz eszten-
dővel Somogymegyében. Ekkor a gaz-
dák, zsellérek, sőt a házzal biró munká-
sok elhatározták, hogy tejszövetkezetet 
alakítanak. Eddig tehene nem minden-
kinek volt, a kinek votl, az se valami 
nagy használ látta. A tejet nem tudta ér-
tékesíteni. Amúgy se volt senkinek jó 
tejelő jószága. A ridegen tartott marha 

vékonyan engedi. Nem sok jelentőségei 
volt az egész tehéntíirtásnak. \ 

S mióta Alsósarkadon tejszövetkezet j 
van, azóta még a sarovas is más. A liá-, 
zek kipendeiültek, az udvarok képe meg- j 
változott. A félszerekben  szecskavágó van. j 
Az istállóból három-négy szép piros-tarka; 
sétál ki, gazda, gazdaasszony gyönyörű-' 
sége. A szóbeszéd tárgya is változott., 
Mig ezelőtt a hiábavaló pletyka teremtett 
ádáz ellenségeket, most arról folyik  a be-
széd, hány litert ad a Bimbó ? És cso-
dájára járnak annak a tehénnek, a mely 
naponként huszonkét liter tejet ad s a 
melynek lögyét ugyan Sarkadon fejik,  de! 
a tejből készüli vajat Londonban eszik 
meg. Mert ai alsósarkadi tejszövetkezet. 
Angliába szállítja a iinom theavajal. A' 
lejszövetkezeti központ igen szépen van 
fölszerelve.  A kis falusi  tejszövetkezet | 
forgalma  a 200.000 koronát meghaladja.' 
Van malac-hizlaldája s mellékvállalatui. 

Elmondjuk ezeket példaadás végett s 
befejezzük  azz.il, lu >y a megyebeli köz-
ségekel felhívjuk  a 'következőkre: 

A íöklmivelésiigví minisztérium tej-
gazdasági (II. 2.) ügyosztálya alá a tej-
gazdaság különböző ág.iiilak előmozdí-
tása céljából a m. kir. országos tejgazda-
sági felügyelőség  (Budapest, földmivclés-
ügyi minisztérium) tartozik. Ez a hivatal 
szolgája a tejgazdaság minden irányú ér-
deket. Létesít tejgazdasági vállalatokat, 
szövetkezeteket, bérleteket stb. szakkér-
désekben díjmentesen felvilágosítást  és 
útbaigazítást nyujt. Eorduljanak hozzá 
tanitó, lelkész urak és községi elöljárók, 
a ki a nép sorsának faluhelyen  irányitója. 

A közigazgatási bizottság ülése. 
Folyó hü 8-án tartotta mcţţ Kállay L'bul 

főispán  elnöklete melleit a vármegye közigaz-
gatási bizottsága rendes havi illését. Az lilés-
nek nagyobb érdeklődést kellő ügye nem volt 
s igy az rövidesen véget ért. 

Dr Nagy Béni bizottsági tag még a mull 
évben egyik közigazgatási bizottsági ülésen azt 
indítványozta, hogy a bélyegmcnles adó- cs 
illetékiigyi beadványok és mellékleteinek jog-
talan leletezését a kir. pénzügyigazgató alantos 
közegeinek tiltsa cl, illetőleg liivja (el figyel-
müket az adó- és illetéktörvények pontos be-
tartására. Történt és történik ma is számtalan-
szor, hogy egyes bélyegmentes beadványok 
megleletezletnek, minek (elcbbezése és leírása 
aránytalanul sok költségbe kerül s csupán az 
illetékes pénzügyi hatóságok Iclkiismeretleusé-
génck tudható be. 

A kir. pénzligyigazgató concrét esetek hiá-
nyában az indítványt mostoha elbánásban ré-
szesítene, minek folytán  dr Fodor Antal bizott-
sági tag a pénzügyigazgató javaslatával szem-
ben, egy uz adó- és illetéktörvények betartására 
irányuló körrendelet kibocsátását, mint preven-
tív intézkedést indítványozta, mely indítványt 
a bizottság szemben a pénzügyigazgató javas-
latával, egyhangúlag magáévá tett és a pénzügy-
igazgatót a körrendelet kiadására utasította. 

A bizottság Gyergyóremetén és Vaslábon 
egy-en_\ puMatigynökseg sürgős [elállítását ja-
vasolta, úgyszintén javasolta Gyergyólekerő-
pataknak önálló postahivatallal való ellátását, 
C/ergyóaUalu postahivatalának pedig távirdával 
való kiegészítését. 

A tiszti főorvos  jelentése igen kedvezőnek 
mondható, mennyiben a közegészségügyi vi-
szonyok lényegesen javultak, a járványok tel-
jesen megszűntek, sőt a nagyban, lőleg Fel-
csikon elterjedt vür lény is eliojtatntl. Jelen-
tet e továbbá iőorvos, hogy a megyei közkor-
ház segédorvosi állása végre dr Élthcs Béla 
személyében betöltetett. 

A m. kir. államépilészcti hivatal (önökének 
jelentése egyhangúlag tudomásul vétetett. Kö-
löiite l.ászló kászonujfalvi  lakos kavicsszállitási 
szerződése nem bontatott tel, de az egységárak 
három koronával méltányossághói felemeltettek. 

A kir. tanfelügyelő  jelentésében örvendetes 
jelenség az, hogy a ni. kir. vallás- és közok-
tatásügyi miniszter íolyó évi szeptember else-
jével kezdődő joghalálylyal az ujtusnádi, va 
csárcsii, szépvizi, madéfalvi  és csikdelnei köz-
ségi iskolákat államosiloüa, továbbá három tan-
erős uj állami iskolát állitt fel  Csikrákoson, 
egy-egy tancröst pedig Csügésen és Kósleleken. 

A jelentések tudomásul vétele után indít-
vány nem tétetvén, az ülés véget ért. 

A Petőli Társaság ajándéka. 
A Petőfi  Társaság kiadásában ritka ériékes 

é.s becses mii jeleni meg: Petőfi  összes költe-
ményei. A pompás vaskos kötet, melynek ára 
20 koronára van jelezve, egyáltalán nem kerül 
könyvárusi forgalomba.  A könyv kizárólag aján-
dékozási célra készült. A Társaság ajándékkép-
pen küldi meg mindazon segítőinek, akik a 
Petőli Ház céljaira kibocsátott 1 koronás Petőfi 
sorsjegyekből legalább 40 darabot megvesznek, 
vagy eladnak. A könyvhöz Hndródi Sándor irt 
előszót, melyből közöljük a következőket: 

• Petőfi  összes költeményeinek ez a kiadása 
a IáuglelkU költő születésének 8ó-ik és eltű-
nésének 100-ik évfordulója  alkalmából a 
Petőfi  Társaság cége alatt jelenik ineg. Te-
hát einlékkiadás, mely arra van hivatva, — 
hogy a Petőfi  kultuszt lovább terjessze s a 
magyar érzelem és gondolatvilág legtisztább 
és legerősebb megnyilatkozásait még szé-
lesebb körben legye közkincscsé. 

Egyébként sem érdektelen ez a kiadás, 
abban az évben lát napvilágot, melyben a 
Petöíi Társaság a magyar nemzet áldozat-
készségéből megépült Petőfi  Házat, halhatat-
lan költünk földi  ereklyéinek muzcumál ünne-
pélyesen felavatja  és megnyitja. Végül ez a 
könyv az 1847-iki egykötetes nagy oklávki-
adás mintájára készült, melyet még maga 
Petöíi rendezett sajtó alá s igy nemesen, 
egyszerű formájával,  betűivel, beosztásával 
híven akarja szolgálni a Petőfi  eredeti gon-
dolatát s intencióit. 

Petőli összes és ujabb költeményei ily 
formában  először jelennek meg együttesen s 
lehetőleg chronológiai sorrendben. Benne van 
e kötetben mindaz, mit a nagy költő egy 
még általa tervezett teljes gyűjtemény szá-
mára felveendőnek  tartott. 

A Petőfi  Ház sorsjegyei megrendelhetők a 
sorsjegyirodában Budapest, IX., Boráros-tér 2. 
azonkívül minden bankban és tőzsdében kap-
hatók. Iluzás március 6-án lesz. 

Farsangi levél. 
A csikborzsovai ifjúság  az iskola alap ja-

vára február  7-én szini előadással egybekötött 
zártkörű tánc-estélyi rendezett, melynek anyagi 
részéről más lévén hivatva beszámolni, én csak 
erkölcsi sikeréről irok. 

Barátom, ki e sorokat olvasod, s ki azt 
mondod, hogy a csiki székelyekközönsége elma-
radt a világtól, mert nem| tekintesz be egy 
kis község közé ilyen alkalkalmakal, s miért 
nem engeded, hogy a tények megcáfolják  a 
nagy világban be erőszakolt véleményedet? 
Miért nem méred meg Molicze .Botcsinálta 
Doktor«-ál a derék székely nép nemes sarjá-
tól előadva? Ha ezt tennéd, láthatnád, hogy 
mire képes a székely levente, még ha nem 
bécsi rongy, hanem tisztes — édes apái, anyái 
által clőállitótt egyszerű ruha födi  is tagjait. 

Örvendett volna szived s lelked fölmagasz-
tosult volna a sikeren, melyet Csikborzsóva 
ifjú  nagyratörő, művészi lelkületű, szorgalmas, 
munkás tanítója. Incze Dénes ,az ő baiátai-
val meri gyermeki ragaszkodással és sze-
retettel veszi körül öl az ifjúság  — fölmu-
tatott. 

A szereplök: Demeter Péter aristokrata 
alakjával, Kovács Katalin és Demeter Anna 
bájos megjelenésűkkel, Péter János szerelmes, 
gavallér alakjávái. Szakács Balázs főszerepé-
nek talpraesett megoldásával, gimnáziumi ta-
nulmányainak felhasználásával,  az előadás si-
kerének bizlosilásával s nagyszerű alakításai-
val, Péler Róza a nyelves, magyar pozsgás 
menyecske megjelenetesitésével, ErösLászlóket-
lös szjrepében ügyes eljárással. Kovács Péter, 
Lakatos Károly és Demeter Dániel komikus 
helyzetükben tanulságos és művészi találé-
konysággal, mindannyian pedig jeles készült-
ségükkel, bátorságukkal, ügyes megjelenésűk-
kel s tanítójuktól öröklött s továbbfejlesztett 
mégv árosi színpadra is beillő otthonosságokkal 
és .hazai gyártmányú, kitűnő jelmezekkel, 
frappans  niaszkirozással tűntek ki. 

Rajta kedves ifjak  tovább is! szerezzetek 
minél többször ilyen élvezetes estét lelketek 
üdvéért buzgólkodó ügyetekért aggódó, sze-
retve tisztelt, Islen szive szerinti lelkiatyánk-
nak, nehéz gondokkal annyira elfoglalt  édes 
szülőiteknek, kiknek hálája legyen jutalma ba-
rátotoknak, ifjú,  a község szellemi haladásá-
ban fáradalmat  nem ismerő, művészi lelkű 
tanítótoknak. Te  i. «. 

A s z í n h á z . 
Az elmúlt liét keddjén Alilöckei' bájos zenéjii 

operettjének a „Koiuédiááok'.nak volt második 
előadásit. A darub szerepváltozással került szilire, 
ltilior Irént Albert (iizi játszotta, szép jelenség 
volt. de nagy hibája gyors beszéde, melynek kö-
vetkeztében a szavak utolsó szótagjai értelmetle-
nekké válnak. Ezen hibáról csak nagy önfegyelem-
mel ugy szokliatik le, ha szerepét lassan és han-
gosan olvasva tanulja. A többi szereplő a szokott 
jó volt 

Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
Magyar ásványvíz forgalmi  és kiviteli r. t. Budapest V., Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki  sörgyárak r. t 
Főraktár Csikszereda részére: FÁHNDRICH ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). 

Aijegyaék, aaoiwaJi palaokosere mellett: Kásront Salutéris ea Répáti 1 literes 
palaokban 20 fillér,  felllterea  palaokban 17 fillér,  nagybani vételnél árengedmény, 

•üzen gyógyvizeken kívül kaphatók még: Borsaoki, Barosa, Borhegy, Élőpatak, Qloria, Fehérkot, Felaörákoal 
Mária, Baholt, Káasonjaaabfalia  borpataki, Hergltallget, Mat Id, Saékely Seltera éa Satojkal gyógyvizek. 
Az á r a k h e l y b e n a h á z h o z , v i d é k r e 

Kapható hordóban éa naponta fiiaa  töltésű palackban aa oraaég-
saerte elsőrendű minőségűnek ellamert H a g g e n m a o h e r - f é l e 

követkeaö fajta  sörök: 
,.Királ)t"-Hör.  — Salon  á la „PUnen"-n6r.  — „ Bujor"-*ăr. 

a c s í k s z e r e d a i v a s ú t i á l l o m á s r a s z á l l í t v a é r t e n d ő k : 
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Szerdán fényesen  sikerült színházi estben volt 
részünk. Földes „Csáaaár katonáiu cimü színműve 
k«rttlt mintaszerű előadásban szinre. Színészeink 
egytől-egyig remekeltek. Akik a darabot végig néz-

esak azzal as ímpressióval távoztak a szín-
házból, hogy Fehér Károly színigazgató társulatát 
a kerületi alakulás után rendelkezésére álló rövid 
idő alatt meglepően jól szervezte, annak minden-
egyes tagja saját szerepkorét megfelelően  tölti be; 
a társálat művészi szempontból kényesebb felada-
tok megoldására is hivatott Ez est sikerének 
oroszlánrésze Szatmáiyt illeti. A kapitányt, ezt az 
éles színekkel megrajzolt tetőtől-talpig katona em 
beit megriad élethűséggel személyesítette. Nagy 
hatást ért el Zilahy a Alhadnagy szerepében, mely 
egyik legtökéletesebb alakítása; csupa hév, szen-
vedély és életigazság áradt ininilen szavából; a 
közönség Ünnepelte, mint egy prímadonnát; Bogyó 
az ezredes alig néhány szavas szerepében kiváló 
ábrázoló színésznek bizonyalt. Igen sikerült estélye 
volt Dányinak is; fesztelenül  mozgott, szerepét 
jól tndta, a vidéki gentri alakjában teljes illúziót 
tudott kelteni A német hadnagy szerepében Pogány 
izmosodó tehetségének ujabb bizonyítékát nyújtotta. 
Korda jó kadét volt az egyetlen női szerepet 
Kulinyi személyesítette, helyét ezúttal eléggé jól 
állotta meg. Kisebb szerepekben Kovács és Ma-
rosi remeitek. 

Csütörtökön sokat nevettünk egy francia 
darabon: „Hongodin ur felesége*  ciraü bohózaton. 
A darab gyors menetben, perdülő előadásban ke-
rült színre és jelentős sikert ért el. Bogyó és 
Szatraáiyné az állandó derültségről gondoskodtak. 
Jobbay Nosi hosszas pihentetés után a darabban 
szintén szerepben jutott a közönség örömmel fo-
gadta és gyönyörködött szeretreméltó bájos játéká-
ban. Zilahy a festő  szerepében növelte sikerének 
számát, jók voltak Szatmáry és Pogány. 

Pénteken a „Kék egér" ciroft  bohozatot ismé-
telték meg. Korda helyett Zilahy játszott, ki utolsó 
pereben vette át az igazgatósági titkár nehéz sze-
repét és bámulatos biztonsággal előkelő könnyed-
séggel játszotta is azt eL Méltó pamere volt 
Jobbaynak, a szeretetre méltó kék egérnek. 

Szombaton a „Bajasz- cimü darab telt házat 
vonzott A kedves cselekményü énekes vigjáték igen 
barátságos fogadtatásban  részesült bár előadása 
nem volt kiiogástalan. Föltétlen dicsérettel csak 
SzathmárynérúL Szathmáiyról, Bogyórol, Dán yiról és 
Zilahiról emlékezhetünk meg. 

Zoltán szépséges hangját ismét ragyogtatta 
agyán, de játéka színtelen volt; Sellő a szobalány 
szerepében nem túdott hatást elérni. Albert Gizi 
is játszott és kívüle még Pogány érdemel megem-
lítést 

Vasárnap délatán a „Kurucz iurtnDg"-ot a 
szó szoros értelmében lehadarták a színészek. 

Es te a .Piros bugyeláris" népszínművet oly 
unott és vontatott előadásban adták, hogy végit 
alig tudtuk bevárni. Nehogy tul szigorúaknak tün-
jünk felţ  az egyes szereplők alakításának bírálatá-
tól ezúttal tartózkodunk és ugyanezen okból egy-
szerűen csak megemlítjük, hogy hétfőn  félhely  árak 
mellett az ,OrdÖg* került színre. 

* 

Színházi hlrclL 
Műsorváltozás. Zoltán Ilona megbetegedése 

folytán  a szinügyi bizottság által jóváhagyott e 
heti műsort az igazgatóságnak meg kellett változ-
tatnia. Szerdán a „Bányamester", csütörtökön a 
„Királytigris* (Szathmáry pár jutalom játéka), péu-
teken „Czigány báró"* (Sugár Aranka első fellépté-
vel), szombaton a „Tavasz" (Jobbay Nusi jutalom-
játéka), vasárnap este a. .Milliárdos kisasszony" 
(Sugár Aranka felléptével)  kerül színre. 

Szerződtetés. Kellemes hírrel szolgálunk a 
színházlátogató közönségnek. Mint lapzártakor érte-
sültünk, Fehér Károlynak sikerült szerződését Zol 
tán Ilonával felbontani  és helyébe Sugár Arankát 
szerződtetni. Az ujonan szerződött művésznő egyike 
legjobb koloratura és népszínmű énekesnőinknek. 
Tavaly Komjáthy társulatánál töltötte be ezen sze-
repkört és igy a brassói idényből bizonyára már 
sokan előnyösen ismerik. Sugár Aranka ma érkezett 
iţj állomás helyére és pénteken mutatkozik be kö-
zönségünknek a „Cigány báró" Safi  szerepében, 
vasárnap pedig a «Milliárdos kisasszony" címsze-
repét játsza. Fehér Károly ezen uj anyagi megter-
helésével járó ténye azt bizonyítja, hogy az igaz-
gató minden törekvése a közönség igényeinek ki-
elégítésére irányul. Ez oly érdem, mely minden 
esetre méltánylást és elismerést érdemel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Esküvő. Bodor Ödön kir. torvényszéki 

biró és báró Apor Irénke 1909. évi február 
hó 20-án délelőtt 10 órakor tartják esküvőjü-
ket, a torjai római kathólikus templomban. 

— Nagy vadászat. Folyó hó 9-én egy há-
romszéki illnstris vadásztársaság, a bükszádi 
erdőkben nagy hajtóvadászatot rendezett, melyre 
városunkból hivatalosak voltak Kállay Ubul 
főispin,  Szalachy Sándor, Zalán István és br. 
Apor József.  A vádaszat meglepő eredmény-
nyel járt Ami nagy ritkaság számba megy, 
egyszerre 18 vaddisznó került falkástól  a haj-
tásba ugy, hogy a vadászok elbeszélése sze-
rint majdnem elgázolták őket. A vaddisznók 
ból Szalachy Sándor és báró Apor József 
egy-egy szép példányt ejtettek el és többet 
súlyosan megsebesítettek, melyek bizonyára 
elfognak  esni és napok múlva beszállítják. Az 
eredményes vadászatot megismétlik. 

— Klaevesések ét Áthelyezések az egy-
. Csányi Kálmán gyer̂ ószentmiklósi éj 

Antal József  csikszentgyOigyi káplánokat kOl-
csőnOsOn áthelyezték; Szöcs Albert ujmisés 
papot karcfalvi,  Léstyán József  volt nevelőt 
pedig nagyszebeni káplánná nevezte ki az 
erdélyi püspök. 

— Ferenczy Oéza búcsúja. A csíkszeredai 
•Uri Casino. folyó  hó 6-án tartotta bucsu-
estélyét Ferenczy Géza főmérnök  és neje tisz-
teletére, abból az alkalomból, hogy kinevezték, 
illetve áthelyezték Ferenczyt Kolozsvárra. Alig 
egy pár évig voltak itt. Ez a rövid idő azon-
ban elég volt arra, hogy ez a kedves, vendég-
szerető és uri magyar család a város részéről 
az osztatlan szeretetet és becsDlést kiérdemelje. 
Az mondják, hogy akit tőlünk Kolozsvárra át-
helyeznek, az előléptetés az illetőre. Mi ma-
gunk részéről koncendáljuk ezt, azt azonban 
nem, hogy bárhol is jobban és elfogulatlanab-
bá lógják Ferenczy Gézát és családját szeretni 
és becsülni, mint nálunk. Becsültük azért, mert 
egy pontos, lelkiismeretes és fáradságot  nem 
ismerő hivatalfónök  volt. Becsültük azért, mert 
a társadalomban egy kedves jó ember s emel-
lett jó barát volt. Aki házánál megfordult,  az 
csak szeretetről, szívességről beszélhet. Ezért 
nagy veszteség társadalmunkra Ferenczy Gézá-
nak és családjának eltávózása. Mi magunk ré-
széről sok szerencsét kívánunk uj terrénumá-
hoz és biztositjuk, hogy emlékünkben meg-
őrizzünk, felejteni  nem fogjuk.  A Ferenczy 
család tiszteletére rendezett bucsu-estély ki-
tűnően sikerült. Társadalmunk előkelőségei siet-
tek résztvenni, hogy megmutassák a Ferenczy 
családot illető közbecsülést. Kállay Ubul Ömél-
tóságával a Casinó majdnem teljes számmal 
ott volt. A búcsúztatót Kiss Ernő erdőmester 
tartotta. Sikerült búcsúztatójában kiemelte, — 
hogy nem elbúcsúzni akar, hanem csak bú-
csúzni. — Beszéde mély hatást gyakorolt ugy 
reánk, mint az ünnepeltre, a ki válaszában a 
meghatottság és szerelet hangján könnyezve 
köszönte meg az iránta tanúsított rokonszen-
vet. Szacsvay Imre kir. járásbiró Ferency Gé-
zánét búcsúztatta, a töle megszokott routinirt 
beszédében, kiemelve, hogy a Ferencyt illető 
közbecsülés fele  része kedves nejét illeti. Az 
estély a reggeli órákig tartott. Jelen voltak: 
Ferenczy Gézáné, T. Nagy Imréné, dr. Nagy 
Béniné, dr. Veress Sándomé, Fekete Imréné, 
Bacher Adolfné,  Kállay Ubul, Gyalókay Sán-
dor, Ferency Géza, Pap Domokos, Jeney László, 
Fekete Imre, Kószeghy László, Bücher Adolf, 
Szántó Albert, Markovits Menyhért, dr Élthes 
Zoltán, dr Élthes Gyula, Lacz Sándor, dr Bo-
gáthy Gábor, Pap Gejza, Zalán István, Sza-
lachy Sándor, T. Nagy Imre, Szabó Géza, dr 
Nagy Béni, Szacsvay Imre, Kiss Ernő, Csanády 
Lajos, dr Filep Sándor, Becze Imre, Gözsy 
Árpád, dr Veress Sándor, Géczy István, Orbán 
János, Demf  erdőmester és dr Nagy Miklós. 

— Bucsu-estély. Abból az alkalomból, — 
hogy Karda Béla kir. járásbirósági. jegyzőt a 
gyergyószenlmiklósi kir. járásbírósághoz albi-
rónak nevezték ki, collegái és jó barátai a 
Kossuth-szállodában társas vacsorál rendezlek. 
A vacsorán mintegy 60 —70-en jelentek meg, 
ezzel is dokumentálva a távozónak közkedvelt-
ségét. Szerencsét kívántak a távozbnak volt 
főnöke  Szacsvay Imre kir. járásbiró, Pál Gá-
bor kir. tanácsos, dr Daradics Félix és még 
többen. A vacsora a reggeli órákban ért végei. 

— Kinevezés. A pénzügyminisztérium ve-
zetésével megbízott miniszterelnök Bogáthy 
Lajos perjámosi járási számvevőt számvizsgá-
lóvá nevezte ki. 

— Városl-bál. Folyó hó 20-án dr. Ujfalusy 
Jenő polgármester elnöklete alatt városunk 
intelligens ifjúságának  gárdája nagy szabású 
estétyt rendez a Kossuth-szálloda nagy termé-
ben. — Az estély tiszta jövedelme a léte-
sítendő sétatér alapja javára fog  fordíttatni. 
Az estély erkölcsi és anyagi sikerét biztosítja 
az a tizenkét védnök, kik az estély védnök-
ségét már elvállalták. Érdekes megemlíteni azt 
is, hogy első nagyobb szabású estély lesz a 
városi-bál, mely Csikszereda társadalmát kivé-
tel nélkül egyesíteni akarja. Másfelől,  mint a 
farsang  első nagyobb mulatsága, élénk érdek-
lődést kellett mindenfelé.  Hasonló mulatság 
régen nem volt városunkban. Az estély véd-
nökségét Mikó Bálint 100 koronával már meg-
váltotta. 

— Uj ezüstpénzek és tlzkoronások. Az 
osztrák kormány uj törvényjavaslatot terjesz-
tett a Reichsrath elé, melyhez hasonlókat a 
magyar kormány is rövidesen be fog  nynj-
tani a magyar parlamentnek. A törvényjavas-
latok uj ezüskurrenspénzek kiveréséről és a 
tízkoronás bankjegyek forgalmának  emeléséről 
szólnak. Nevezetesen 100 millió korona értékű 
ezüst egykoronás és 50 korona értékű ezüst 
kétkoronás fog  kiveretni, utóbbiak az ezüst 
egyforintosok  helyének betöltése végett. — 
Ebből a 150 millió korona ezűstpénzból Ausz-
triára 105, Magyarországra 45 millió esik. A 
tízkoronás bankjegyek kiadása jelenleg 160 
millió koronában van kontingentálva; jövőre 
a kontingentál ás megszűnik és az Osztrák-

Magyar Bank, ép ugy mint a huszkoronást, 
tetszés szerinti menyiségü tizkoronást hozhat 
forgalomba. 

— Nincs előleg I Ezt a szomorú hirt a 
vármegyeházába vitte meg egy szomorú hangú 
leirat, amelyben a miniszter a tisztviselők elő-
legjeinek megszorítását jelenti be. Utalva az 
előlegek körüli zavarokra, elrendeli Andrássy 
Gyula gróf  belügyminiszter, hogy aki korábbi 
fizetéselőleggel  hátrálékban van, előleget egy-
általában nem kaphat. Az előleg törlesztése 12 
egyenlő és szakadatlan részletben történik s 
a 12 hó letelte előtt még akkor sem adható, 
ha a korábbi előleg törlesztetten részletei egy-
szerre visszafizettetnek  is. 

— Állatorvos választás. Koós P. Ferenc 
kézdivásárhelyi városi állatorvost Szabadszál-
láson egyhangúlag állatorvossá választolták. 
Uj állomáshelyét már el is foglalta. 

— Az erdélyrészl II. színi kerület e hó-
ban tartandó nagyfontosságú  közgyűlésének 
napját lapunk mult számában 14-re jeleztük, 
mi azonban tévedésből történt, mivel a köz-
gyűlés f.  hó 18-án fog  megtartatni városunkban. 

— Gyorsvonaton Budapestig. Sepsiszent-
györgy egyenes vasúti összeköttetést nyer a 
fővárossal  a Gyergyószentmiklós—Dédai vasút-
vonal megnyitása után. A képviselőház közle-
kedési bizottsága most szintén foglalkozott  a 
kérdéssel. Sümegi Vilmos országgyűlési képvi-
selő javaslatára az összeköttetést ugy tervezik, 
hogy a sepsiszentgyörgyi vasút Csíkszeredán, 
Madéfalván,  Gyergyószentmiklóson, Dédán és 
Marosvásárhelyen ál Székelykocsárdnál kapcso-
lódnék be a Brassó—Kolozsvár—Budapesti 
fővonalba. 

— A tankötelesekről. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara a kereskedelem 
ügyi miniszter figyelmét  arra a körülményre 
hivla fel,  hogy a Székelyföldön  nagyszámban 
alkalmaznak székely fiukat  a: erdei faüzemek-
ben, utalt ennek káros következményeire, mint 
az ifjúsági  elvadulás, iskoláztatás nélkül való 
felnövekedése,  az ipartól való eltávolítása, 
rendes mesterség megtanulásának lehetetlen-
sége. Ezen bajok megszüntetése céljából első 
s főbb  kötelesség az elemi és ismétlő tankö-
telesek *pontos iskolába járásának biztosítása. 
A miniszter erre nézve most rendeletet adott 
ki, melynek alapján az alispán arra utasítja a 
községi elöljáróságokat, hogy pontos iskolába 
járást a törvény teljes szigorának alkalmazása 
melleit biztosítják s azt, hogy a hatóságok 
területén levő erdei faüzemekben  ily tanköte-
les korban levő munkások vannak-e, szám- és 
névszerint pontosan megállapítva, ezeknek ki 
mutatását a kir. tanfelügyelői  hivatalhoz leg-
később február  20-ig terjeszék be s ugyanezen 
időig mutassák ki s tegyenek jelentést a többi 
elöljáróságok is arról, hogy a halóságuk alá 
tartozó tankötelesek közül, kik és hol vannak 
ily erdei faüzemeknél  alkalmazva vagy fog-
lalkozva. 

— Jutalomjátékok. A szinügyi bizottság 
mult héten tartott ülésében az idei színházi 
évadra a következő jutalomjátékokat engedé-
lyezte : Jobbay Nusinak, a Szathmári párnak. 
Zilahinak, Kovácsnak, Zoltánnak, Bogyónak és 
egy estére Sellőnek és Albert Gizinek. A ju-
talomjátékok egy része bérletben megy, bér-
letszünet minden héten csak egy lehet. Job-
baynak játalomjátéka f.  hó 13-án (szombaton) 
lesz, mely alkalomra a .Tavasz* nagy hatású 
és bájos operettet választolta. A jutalomjáték 
iránt óriási érdeklődés mutatkozik. 

— Műkedvelői előadás. A csikcsicsói mű-
kedvelő társulat január hó 30 és 31-én a hely-
beli iskola egyik termében előadta »A betyár 
kendője, cimü népszínművét. Az előadás mind-
két este igen jól sikerült s a közönség sűrű 
tapsviharral jutalmazta az előadásnak majdnem 
minden jelenelét. A szinelőadással egybekötött 
táncmulatságból befolyt  237 korona 70 fillér. 
A tiszta jövedelmet az alakulandó csicsói ifjú-
sági egyesület céljaira fordítják.  Felűlfizettek: 
Hajnód Ignác országgyűlési képviselő 5 korona, 
Kovács Mihály plébános 3 korona, Csibi Károly 
4 korona, Tompos Károly, Erdélyi Ákos, Deák 
Ferenc, Lakatos Károly, Zakariás Gerő, Szcnko-
vics Antal, Búzás József,  Hajnód László, Sze-
beni Antal, Sándor Zsigmond kántor, Ferencz 
István 2—2 korona, Biró Dénes 2 korona 50 
fillér.  Tőke Géza, Szász István, Demény Elek, 
Deák Kálmán, Fodor Miklós kántor. Szabó Já-
nosné, Léhner Vencelné, Péter József  jegyző. 
Puskás Tamás ny. plébános, Kopacz Dénes, 
Jakabovics Samu, Péter Mózes, Amberes Antal, 
Hajnód L. Ferenc, Zakariás K. Lukácsné 1—1 
korona, Koncz Tamás 1 korona 20 fillér,  Sze-
beni Lukács 1 korona 50 fillér.  Tőke József, 
Deák György, Veres Árpád, Gagyi István 50—50 

fillér,  Ferencz Lajos 60 fillér,  Tamás Mihály 
40 fillér.  A felülfizetőknek  a műkedvelő egye-
sület szíves adományukért ez uton is hálás 
köszönetet mond. 

— Sakkozás a Vigadó kávéházban. Mos-
tanság a kávéházi élet a Vigadó kávéházba 
concentrálódott. Van ott minden. Egyik kávézik, 
másik kártyázik, harmadik sakkozik, negyedik 
vizet iszik. A napokban történt, hogy városunk 
két tehetséges sakkozója leült a sakkasztal 
mellé. Az egyik provokált, a másik a kihívást 
elfogadta.  A játékot az egyik kezdte a világos-
sal. A másik csak nézte, nézte és végre ugyan-
azt a lépést tette. A második lépést azonban 
már csak a világos tette meg. A sötét ugyanis 
gondolkozott kerek háromnegyed óráig és ak-
kor kijelentette, hogy ő soha életében nem 
sakkozott és csak most jött rá, hogy a sakkot 
összetévesztette a dominóval, mivel ő csak 
dominózni tud. 

— Veszedelmes tarkaskaland. Sepsiszent-
györgyi tudósítónk irja : Kandel János berecki 
székely ember, Ojtozon keresztül a román 
határra akart menni. A polyánai erdő köze-
pén egy sok tagból álló farkasfalka  tört elő 
hirtelen. A megrémült ember egy magas fe-
nyőfára  menekült, honnan tele torokkal segít-
ségért kiáltozott. E reménytelen, kínos hely-
zetben táltött Kandel 16 órát, mig végre Dóm-
ján Teofil  berecki tanuló oda nem érkeíett 
szülőinek cselédségével és éjféli  3 órakor ki-
szabadította veszedelmes helyzetéből. Dómján 
Teofil  valóságos csatát vívott a vérengző bes-
tiákkal ; hármat kőzülök agyonlőttek, a többie-
ket a cselédek nagy fakarókkal  verték szét. A 
halál torkából kiszabadult Kandel a kiállolt 
izgalmak miatt nagybetegen fekszik  Berecken. 

— Tűz. Folyó hó 3-án délelőtt 12 órakor 
félre  vert harangok zúgása riasztotta fel  Gyer-
gyószentmiklós lakosságát. Az Irgalmas Nővé-
rek zárdájának kertjében egy kis csűr kigyu-
ladt és porig égett. A rendőrségnek sikerült 
kideríteni, hogy a tűzet egy cseléd leány gon-
datlansága okozta. Ugyanis a cselédleány egy 
pokrócot, melyre egy parázs ugrott ki, a kály-
hából össze csavarva a csűrbe lett. A parázstól 
tüzet fogott  a csűr s a hóval fedett  épületből 
csak akkor csapott ki a láng, mikor már a 
havat a tetőről leolvasztotta. A IDzjelre az em-
berek már csak egy roskadozó épületet lát-
hattak s az oltásra gondolni sem lehetett, el-
lenben a csűr közelében lévő kisebb ólokat 
sikerült megmenteni. A kár mintegy 800 ko-
ronára tehető. 

— Műkedvelői előadás. A csikszentsi-
moni ifjúság  1909. évi február  hó 1-én .Ká-
polna alapja, javára az iskola termében mű-
kedvelői előadással egybekötött zárktörü tánc-
estélyt rendezett. Színre került a «Falu rossza, 
cimü népszínmű, — a mely igen szépen si-
kerűit. A szereplők közül különösen kiemelked-
tek Márton Margit és Ince Rózsika, András 
Ferenc, Ince Bertalan és Virág Ágoston, kik 
dacára annak, hogy már magába véve a darab 
igen nehéz volta miatt is fő  szerepet játszot-
tak, kitűnően alakítottak. Ugy ezek, valamint 
a'többi szereplók is, kiket itt névleg nem ne-
vezünk meg, megérdemlik fáradságukért  a jó-
tékonyság érdekében az érdekeltek részéről a 
köszönetet, mert a szép eredmény ugy erköl-
csileg mint anyagilag nem maradt el. Bevéte-
tett 243 kor. 88 fillér,  pénzmaradvány 161 ko-
rona 50 fillér,  mely összeg a kápolna-alap ja-
vára elszámoltatott. Illesse ezért köszönet Bajna 
Ferenc esperes-plebános, szentszéki tanácsos 
urat is, ki a fiatalságba'  jó iránti fogékony-
ságot önt, őket a nemes munkálkodásra ser-
kenti és buzdítja. 

— Az Iszákosság elleni szerek kizárása 
a postai szállításból. A belügyminiszter a 
horvát bánal egyetértőleg a G. Losley berlini 
cég által >Syrion. néven, valamint a Goza-
Insilute londoni cég által «Gozapor. néven 
forgalomba  hozott, az iszákosság ellen hirde-
tett szereknek, tekintettel arra, hogy azok csak 
a közönség félrevezetésére  és kizsákmányolá-
sára szolgálnak,- sőt esetleg az egészségre is 
káros hatással lehelnek, a postán való szállí-
tásból a magyar korona országainak területén 
kizárta. Ehhez képest a kereskedelemügyi mi-
niszter utasította a postahivatalokat, hogy fent-
nevezett szereket a postai szállítástól kizárt 
tárgyak gyanánt kezeljék. 

— Egy százhúsz éves asszony halála. 
Esztelneken január 27-én elhunyt Ozv. Jakab 
Andrásné Kovács Éva, aki oly öreg volt, hogy 
még a francia  háborúra, — az utolsó magyar 
nemesi felkelésre  (mely 1809-ben volt) is em-
lékezett. 1848-ban már özvegy és négy gyer-
mek anyja volt. Haláláig mindig jó egészség-
nek örvendett Születésének ideiét ö sem tudta, 
de körülbelül 115—120 éves lehetett 
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— Kettós eljegyzét. Szép családi Onnep 
folyt  le Remetén id. Puskás Sámuel birtokos 
és fakereskedő  családjában folyó  hó 1-én. A 
háztól egyszerre két lány gyűrt) södött el. Pus-
kás Emmát eljegyezte Bajkó Andor bányamér-
nök Zalatnáról és Puskás Ágnest dr Márton 
Vencel ügyvéd Gy.-szentmiklósról. Gratulálunk. 

— .1 székein  kOr  kOzyttiUéne.  A Buda-
pesti Főiskolai Székely-Kör most tartotta fél-
évi rendes közgOlését Kovásznai Gábor elnök-
lete alatt. A megüresedett alelnöki állásra Benkő 
Gyulái, főtitkárrá  Körtvélyfáy  Józsefet,  pénz-
tárnokká Erdélyi Imrét választották meg. A 
mult hó folyamán  kitűzött díszoklevél pálya-
dijat Török Károly tanárjelölt nyerte el, egy-
ben a kör még két 25—25 koronás pályadijat 
tözött ki tagjai részére. Pályázni lehet szép-
irodalmi i székely tárgyú) müvei, vagy pedig 
»A székely néplélek gazdasági érzéke- .\:nü 
értekezés. Pályázati határidő március ír-. A 
pályamunkák jeligés levéllel ellátva, az elnök-
ség (Horánszky-u. 17., fdsz.  3.) cimére kül-
dendők. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Haran" Magyar Általánoi Váltóidat Ráai 
Véiytáraaság, Budapest, hati Jalantáaa a tAzsdn 

fargalaairil •• pániplacirU. 
BudnpeMt, 1909. fcliriiAr  4 

Az értékpapirforgalom  a lefolyt  héten na-
gyobb arányokat öltött és a tőzsde határozót 
tan szilárduló irányzatot követett. Különösen a 
bankrészvények állottak ţz érdeklődés előteré-
ben, de e mellett egyes iparvállalati részvények 
is, élénk kereslet mellett jelentékeny áremelke-
dést értek el, amire elsősorban a közzétett 
zárszámadások kielégítő eredménye és kedvező 
mérlegbecslések szolgáltatlak inditó okot. 

Mint azon papírokat, melyek különösen nagy 
árjavulást értek el, megemlítjük a magyar hitel, 
magyar jelzáloghitelbank, Ganz féle  vasöntöde 
és gépgyár, salgótarjáni vasmű, magyar villa-
mossági és beocsini cementgyár részvényeket, 
mely utóbbiak részben azon hír folytán  képez-
ték élénk vásárlás tárgyát, hogy a cementcar-
tel megújítása küszöbén áll, főleg  azonban azon 
oknál fogva,  hogy ezen vállalat üzletmenete 
állandóan nagyon kielégítő és a lefolyt  eszten-
dőre a mult évit jóval meghaladó osztalék re-
mélhető. 

A befektetési  értékek piacán még mindig 
nem állott be élénkülés, sót Bécsben —«cse-
rében a 4 '/,'',  magyar kincstári jegyekkel 
nagyobbmérvű eladások történtek a 4°/« magyar 
koronajáradék címleteiben, mindazonáltal fen-
náll azon általános nézet, hogy amennyiben a 
pénzbőség, mely egyelőre különösen a külföl-
dön mindig nagyobb arányokat ölt, hozzánk is 
átterjed, a fix  kamatozású értékekben nagy-
mérvü kereslet fog  mutatkozni. 

Tartós a sorsjegypiacnak szilárdsága és 
csaknem az összes cathegoriák kisebb-nagyobb 
áremelkedést értek el. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: 

jan. 28. fi-lir.  4. 
4 százalékos magy. korona járadék 91-10 9105 
Magyar hitel részvény — — — 729-— 7451"— 
Maftyar  jelzálog hitelbank részvény 413'— 425"— 
Salgótarjáni kAszénbányn részvény 563 — 588 — 
Magyar villamossági részvény — 305'— 325'— 
Heocslnl cemcntgvár részvény — 595*— 625'— 
Ganz-Iélc vasöntöde és gépgyár részv. 2900— 3000*— 

helyeztetett 40,080 korona 45 fillér.  Nyugdij-
alapba 5000 korona. Igazgatóság, felügyelő 
bizottság, tisztviselők stb. jutalék 24,144 kor. 
80 fillér.  Köz- és jótékony célra 3000 korona 
és ezen kívül: az olaszországi földrengés  ká-
rosultjainak, 300 korona, továbbá a magyar-
országi bányakatasrtrófák  áldozatainak u. m. 
az ajkaiaknak és a resicaiaknak 100—100 kor. 
mig a fennmaradó  16437-45 korona az 1909-ik 
év javára lesz áthozandó. Az Igazgatóság az 
erre vonatkozó javaslatait a folyó  évi február 
hó 21-ére kitűzött Xll-ik rendes közgyűlés elé 
fogja  terjeszteni. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
(E roviitltun k0zl0ttc!;érL nem felelős  u sz»'i kes/tn) 

A csíki erdőpanamák végakkordjai. 
E cimen nem rég adtak hírt a lapok arról, 

hogy a marosvásárhelyi esküdtbíróság clitélle 
Becze Antal voll csikmegyei alispánt azért, 
mert Török Ferencz, gyergyócsomafalvi  plé-
bános, országgyűlési képviselőt, — ki a csík-
vármegyei erdőpanamákat leleplezte — a csík-
szeredai «Székelység. cimü lapban sértő ki-
fejezésekkel  illette. Ennek dacára a -Székely-
ség. cimü lap nem szűnt ni'g Török Feren-
cet tovább is rágalmazni és sértegetni, miért 
is Török Ferenc — a hírlapi polémiát mellőzve, 
— újból sajtóűgyi feljelentési  telt a -Székely-
ség» cimü lap és annak  volt felelős  szerkesz-
tője Nagy Béni dr csíkszeredai ügyvéd, Hercz-
berg Károly ügyvédje ellen. Az ujabb sajtó-
ügyi följelentés  tárgyában folyó  év január 26-án 
voll Marosvásárhelyen a kifogások  feletti  tár-
gyalás, melyen Nagy Béni dr a Török Fe-
renc sérelmére sajtó utján elköveteti rágalma-
zás és becsületsértésért — vád alá is helyez-
tetett. A tárgyaláson Török Ferencet Zakariás 
János dr. ügyvéd, országgyűlési képviselő 
képviselte, aki meggyőzően kimutatva a Török 
Ferencz ellen emelt vádak alaptalanságát, azt 
a reménységet fejezte  ki, hogy végre valahára 
el lógják venni a rágalmazók méltó bünteté-
süket. Még egy ujabb sajtóűgyi följelentés  is 
van a .Székelység' és annak jelenlegi felelős 
szerkesztője : Gaál Endre ellen, a «Székelység» 
cimü lapban december havában megjelent Tö-
rök Ferencet rágalmazó cikkek miatt, amely 
cikkekre Török Ferenc éppen azért netn re-
flektált,  mert a rágalmakkal, és a rágalmak 
alapját képező hamis tanúvallomás tevőjével a 
bíróság előtt kiván leszámolni. 

Gyergyócsomalalva, 1909. febr.  8. 
Kakucs Ferencz, 

s. lelkész. 

E nyilt levélre én tartom magumot kötelezett-
nek válaszolni, mert telelőd szerkesztőnkkel történt 
megegyezés alapján — szerkesztünk sok más teen-
dőkkel lévén elfoglalva  — minden közlemény la-
punkba csnk is nz én beleegyezésemmel éfl  tud-
tommal jöhet be és jelenhetik. 

Így Iliit a .Dalok Japánról*1 ciulii tárcacikkel 
is én fogadtam  el közlésre, melyért tehát a fele-
lősséget vállalom annál inkább, mert c tárca nein 
egyéb egy humoros közleménynél, melyben senkit 
személyében megsértve nem láttam. 

Kzt a nyilatkozatot vuhaképen uz olvasó kö-
zönségnek teszem, mert a névtelenül megjelent 
nyilt levélnek gazdája nem nkndt és arra enuéltogva 
válasznm nincsen. 

('sik-izeredu. 1 Hl 111. február  hú In. 

Dr Élthes Qyula, 
a „Csíki Lapok- társszerkcsztAjc. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kuroklnak Csíkszereda. Lapunk mult számát 

*20<l példánnyal szaporítottuk n jupáni dnlok köz-
kedveltsége folytán. 

Még többeknek. Szíves türelmüket kérjük, 
uz uj japáni dnlok isinét megszölnlnnk. 

RuSZtem. EUÍi levele i-soilálutos módon el-
kallódó't u lelliulinozntt kézirulok között -. máso-
dikat ez (ikból essk U LTV ]] I l/Jiul juk liII II/. elsőt 
még egyszer beküldi. 

Szegény japán. Japáni dalukat lapunk ko-
ni 'lv iránya folytán  jövőre I-S.ik versben lohadunk el. 

A Székelytóid legnagyobb pénzintézete 
az Agrár takarékpénztár részvénytársaság Maros-
Vásárhelyit folyó  évi január 31-én tartott teljes 
igazgatósági ülése, melyben Barta Arnold ud-
vari tanácsos, a Magyar Agrár és Járadékbank 
vezérigazgatója is részt vett, megállapította az 
1908-ik évre vonatkozó zárszámadását, mely 
az intézet nagyszabású üzleti működéséről és 
az elért kedvező eredményről tesz tanúságot. 
A vagyomérleg szerint az összes kihelyezések 
meghaladják a 18 millió koronát, miből ki-
emelendők : a váltó tárca m. e. 10 millió 300 
ezer korona, a jelzálogkölöcsönök m. e. 3 
millió 700 ezer korona, az előlegek és más 
fedezett  számlakövetelések összege 2 millió 
600 ezer korona és a saját, majdnem kizárólag 
állami járadékok és záloglevelekből álló érték-
papír állomány I millió 100 ezer korona. Vi 
szont a betétállomány m. e. 8 millió korona, 
a viszleszámitolás m. e. 3 millió 500 ezer ko-
rona, a hitelezők követelése m. e. 1 millió 
600 ezer korona és az átruházott követelések 
m. e. 3 millió 300 ezer korona. Az Agrár 
takarékpénztár, 9 fiókintézete  és a helyi bank 
és pénzváltó üzlete segítségével a mull évben 
547 millió korona forgalmat  ért el. A takarékok, 
az ezullal oda fordítandó  dótátiókkal együtt 
418 ezer koronára és a nyugdijalap 99 ezer 
koronára emelkedik. A tiszta nyeremény fölös-
leg az 1908. év végén volt 194,162 korona 71 
fillér,  miből osztalékul most is 7 százalék ke* 
HU kifizetésre  105,000 korona. Takarékalapba 

V á l a s z . 
A .Székulys^K" Xyilttorében margón kis köz 

lemény jelent inog i-llpnt'in. Hoj*v a szer/At lele-
lilttségn*. vonhat*.sara, n Szerkesztő urtnl n nzerzA 
megnevezését kértem. A Szerkesztő ur a közieméin 
útiulújukéiit X. unit jelölte meg. akí V. ur meghí: 
zácmból adta út n cikket h késznek nyilatkozott 
Írásban is mini. hogy n nikket V. ur nwghi zárfából 
ailja át. — A tlolog nekem szörnyen gyanú* volt, 
mert Y. urnák n kiruccanásra a világon semmiféle 
jogcíme nem lehet 
embernek isinerein, hogy innzmlatlan szájjal nem 
szokott beszélni. Mégis kénlore vonattam s ki-
sült, hogy Y. tir a cikket Hem nem irta, sem közzé-
tételére meghizáNt nem adott, sein u íelflrfsógot  nem 
vállalja. 

(lott liber din Welt! Itt valami tévedés van 
ugyebár? Erről hát többet nein tárgyalunk. 

És máskülönben in valaki egyebeken leiül foga-
datlan prókátorságra vállalkozott. Cikkcin szerep Ifi  i 
közlil akárhányan előttem is a gavalléria mintaké-
peiként állanak, akik nem köpködéul \h/. a tftmind-
vénv ftznvBÍi.  hnnein a legkiseMt foltot  Nem tűmé-
nek el, megtorlás nélkiil s ha esők a legrnckélychb 
ménben is sértve éreznék inogukat nem fogadná-
nak prókátort, hntient annak rendje és módja szerint 
engem nyomban lelelílsségrp vonnának. És én annyi' 
val inkább állhatom a felelősséget,  mert erkölcsi 
integritásában senkit nem támadtam és nem támadok. 

Közszájon forgó,  ezerszer hallott dolgokat irtani 
nieg, részben pedig oly általánosságokat és olv 
groteszk ségeket. hogy ezek csak tömegekben talál-
hatók fel,  de egyeaekbeu sehol a világon. Ks 
hogy a nagy többség nem találta a verset durvá-
Dok, mutatja az, hogy illetékes helyről nyert érte-
sülésem szerint a lapból a rendesnél kétszázzal 
több példány fogyott  el. — Már pedig fel  sem té-
telezhető erről a nagy intelligenciájú közönségről, 
hogy durvaságokban örömét találná. 

Ha n vers durva lett volna, nem jelenhotelt 
volna meg a „Csiki ljapok"-ban s nem tette volna 
a .Csiki Lapok" és a .Székelység* szerkesztője 
azt a nyilatkozatot, hogy ezer hasonló verset kö 
zölnénk örömmel egymásután, csak kapnának. Tol 
bet azonban nem kapnak, — legalább tőlem nem 
mert még az esetleges télreértéseket is sajnáljuk 
és kerülni óhajtjuk.* 

A «Japán Dalok" szerzője. 

Árverési hirdetés. 
A oikszópvizi Szentháromság Segély-

ejjyeslllut tulajdonát Képt'zó „Barackos" 
„Hosszusorok* havasok és Ugrai volt 
Mlinyi-IVíle belső telek ingailanok, az ör 
i\w\\\ iskolában 1909. évi február 
hó 14-én délután 2 órakor tar 
ta:n1ó nyilvános árverésen öt évre (1909. 
február  14-IÖI, 1913. december 31-ig) 
haszonbérbe kiadatnak. 

Kgyévre - a kikiáltási ár Barackosra 
:i|OU korona. Hosszusorokra 1120 ko 
róna. Ujţrai belielokre 100 koronu. 

Árverezni szándékozók kötelesek, az 
árverés megkezdése clfitt,  a feltétele-
ket felolvasás  urán aláírni és a kik iái 
lási árnak 10 százalékát bánatpénz j ţ ja -
nánt készpénzben, vagy óvadék képes 
értékpapírokban, az árverezést vezető 
elnök kezéhez letenni. 

Zárt ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Csikszépviz, 1909. január 2H. 

Fáraó Simon, 
elnök. 

512 -1908. szám. ki. 
Faeludasi hirdetmény. 

Vacsárcsi község „Csorgó" nevü erde-
jében törzsenkinli lemérés utján 14.340 

különben is v. urat olyan köbméterre becsült lucfenyő  hnszonfa-tö-
meg értékesítése céljából folyó  évi március 
hó 4-én délelőtt lo órakor vacsárcsi köz-
ségházánál nyilvános szó- és zárt írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár: 86500 korona, azaz 
nyolcvanhatezerötszáz korona. 

Bánatpénz: 8650 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az értékesítendő erdőrész minden be-

fektetés  nélkül, télen-nyáron kitermelhető. 
Jókarban levő mezei ut vezet sz erdőtói 
a csikszentmihályi állomásig, melytől min-
tegy 10 km. távolságra fekszik. 

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

Vacsárcsi, 1909. évi február  hó 7-én 
Mánya Antal s. k„ Biró Kálmán s. k. 

körjegyző. k.-liirú. 

I VA<;y 2 TANULÓ AZONNAL 
FELVÉTETIK NERCKA (SYULÁNÁL 
CSÍKSZEREDÁBAN. 
Szám 79—1909. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. jj-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1908. 
évi Sp. II. 220il4 számú végzése következté-

* Vdr  most kérjük,  hogy thez '1,-  elhatározásához 
ne ragaszkodjék.  Cikkeit  jOvóbe» és sziresen táljuk  éa 
Mhmmel  ktzüljak.  Tárioerk. 

Nyilatkozat. 
A „Székelység" ti-ik számában lapnnk felelős 

szerkesztőjéhez intézett nyílt levélre válaszom a 
következó: 

ben dr Zakariás Manó ügyvéd által képviselt 
Miklós Dénes csikszépvizi lakós javára 880 
kor. s jár. erejéig 1909. évi január hó 13-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt  és 2100 koronára becsült kővet-
kező ingóságok u. m.: 1 wertheim szekrény, 
1 vizi puska felszerelésével,  3 drb tenyész bika, 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908. évi V. 1370. számú végzése foly-
tán 880 kor. tőkekövetelés, ennek 1908. évi 
március hó 17. napjától járó 5"/, kamatai, V,*/* 
váltó díj és eddig összesen 325 kor. 70 fill.-
ben bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig végrehajtási szenvedett Csikszépviz köz-
ségben leendő eszközlésére 1909. <vl február 
hó 19. napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. ís 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet ígérőnek, szűkség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csikszereda, 1909. évi február  6-án. 
Molnár Sándor, 

kir. bírósági végrehajtó. 

Szám 876 -909. ai. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye törvényhatósága elha-
tározta a m. kir. pénzügyigazgatóság el-
helyezésére és azzal kapcsolatban ameny-
nyiben a rendelkezésre álló terület meg-
engedi 2—3 magasabb rangú tisztviselő 
részére alkalmas lakással biró épület épí-
tését a már meglévő vármegyeházzal kap-
csolatosan, illetve annak kibővítésével. 

Ezen építkezésre vonatkozó terveket 
és épitési részletes költségvetést pályázat 
utján óhajtja megszerezni. 

A tervezés és költségvetés pályázat 
feltételei: 

1. A terv pályázatban résztvehet min-
den magyar honos építész. 

2. A tervezett kibővítés a meglévő 
vármegyeház homlokzatához alkalmazandó 
ugy, hogy az a vármegyeházzal összhang-
zatos legyen és homlokzatát stílszerűen 
egészítse ki, ezért a különleges helyi vi-
szonyok miatt a pályázók által a helyszíne 
előzetesen megtekintendő lesz. 

3. A pénzügyigazgatóság férhelyisé-
gei, valamint a lakások helyiségeinek száma 
külön leírásban a vármegye alispánjától 
kaphatók meg, aki azt a pályázni óhajtók-
nak a napszámok és anyagárak helyi ár-
jegyzékével és egy helyszínrajzi vázlattal 
együtt külön megkeresésre díjtalanul ren-
delkezésre bocsátja. 

4. A pályázóktól a következő tervek 
kívántatnak: 

a) A sarok teleknek megfelelően  két 
homlokrajz. 

b) A pince, földszin-  és emeleti alaprajz. 
c) Annyi keresztmetszet, a mennyi a 

kivitel teljes megértéséhez szükséges. 
d) Egy méret számítása és egység-

árakkal ellátott és megérthetóen körülírt 
költségvetés. 

e) Az épitési költségek 200.000 koro-
náig terjedhetnek. 

5. A tervek 1-200-hoz méretben ké-
szítendők s a méretek részletesen bejegy-
zendők. 

6. Távolati tervek mellőzendők. 
7. A pályázati tervek és költségvetés 

jelige alatt a vármegye alispánjához folyó 
évi május hó 10-éig lesznek benyújtandók. 

8. A pálya tervek következőleg díjaz-
tatnak * 

I. Pályadíj 2400 korona. 
II. Pályadíj 1200 korona. 
III. Pályadíj 600 korona. 
9. A dijjazott tervek minden tovább 

díjazás nélkül a vármegye tulajdonát ké-
pezik, mig a többiek a tervező részére 3 
hónapig megőriztetnek. 

10. A beérkezett pályatervek felett  a 
törvényhatóság által már ezen célból kikül-
dött bizottság végérvényesen határoz s 
ezen határozat ugyanazon lapokban, me-
lyekben ezen pályázat közzé tétetett, folyő 
évi junius hó 25-éig nyilvánosságra fog 
hozatni. 

11. A törvényhatóság a díjazott ter-
vek elkészítőjét tetszése szerint az építés 
kivitelével is megbízhatja, ha azt a pályázó 
elnyerni óhajtaná, mely esetben a pályázó 
a további részlettervek elkészítése és a 
kivitel műszaki felügyeletéért  semminemű 
külön díjazásra igényt nem tarthat. 

Csikszereda, 1909. február  hó 4-én. 
Fejér Sándor, 
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Faárverési hirdetmény. 
Caikvármegye közigazgatási erdé-

szeti bizottságának 1906 évi 1223. számú 
határozatával megadott engedély alap 
jáo, a tusnádi közbirtokosság nevében 
alattirtak ezennel közhírré teszik, hogy a 
birtokosság tulajdonát képező „Kutárok" 
nevű erdőrészben eladható "0 2 kat. 
hold területen becslés szerint 5502 m' 
gömbölyű luc baszonfenyő,  4789 m> göm-
bölyű jegenye baszonfenyő,  581 m3 luc 
fenyőkéreg  és 643 m* fenyő  tűzifát  tar 
talmazó készletét 63230 korona, azaz 
hatvanháromezer kétszázharminc korona 
kikiáltási árban 1 9 0 9 . é v i m á r c i u s 
hó 10-én délelőtt 10 órakor a köz 
ségbázánál megtartandó zárt írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános árve-
résen a legtöbbet ígérőnek el fog  adatni 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt az árverést vezető elnök kezéhez 
a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénz-
képpen kötelesek letenni és az egy-
koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok a megajánlott ősszeg 10 szá-
zalékának megfelelő  óvadékképes érték-
papírral látandók el és abban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltéteket  ismeri és azoknak 
magát aláveti. Utóajánlatok nem fogad-
tatnak el, valamint az erdó fatömege  a 
becsértéken alul eladatni oem fog. 

Az árverési feltételek  és a becs-
lésre vonatkozó közelebbi adatok a kör-
jegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Tusnád. 1909. január 31-én. 
Ferenczy Béla. Ifj.  Ferencz János. 

birt. jegyző. 2 - 3 h. birt. clDÖk. 

E g y j ó c s a l á d b ó l v a l ó f iu 

kereskedő tanulónak 
(elvétetik, aki 5 ellemi osztályt végzett. 
Trohán Béla üzleteben Cakszenttanáson. 

• A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS | 
• iUatszertáriban, Csíkszereda 

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

- virágsznppanok 
Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajszesz korpa és hnjki-
hullás ellen Hajrák-regenerator 
az őszüló hajnak visszaadja az "re-
deti ifjúkori  szinét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol és Stomatin fogápoló sze-
rek a legjobbak. A Trifoleum (haj 
petrol) hSlgyekneli állaadó hajapo-
laehoi neUfllörhetetlen — A Honey 

Jelly a legjobb kéifinomitó. 
Vidéki icireiltliKk lmHMai saioiănetist. 

Szám 22:1-909. 

Hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság köz-

hírré teszi, hogy a Caikpálfalva  község 
tulajdonút képező I ső és II-iU liutar-
részbeni vadászati jog és a közbirtokos-
sági kaszálók 1909. évi február  hó 
20-án délelőtt 9 órakor Csikpál-
falva  község hivatalos házánál hátúm 
egymásután következő évre haszonbérbe 
fognak  adatni. 

Árverési és szerződési feltételek  a 
községi bírónál megtekinthetők. 

Árverezni szándékozók kötelesek a 
kikiáltási ár 10" "át készpénzben, az 
árverés megkezdése előtt községi biró 
kezéhez befizetni. 

L'tóajáulatok nem fogadtatnak  el. 
Csik pálfalva,  1909. február  2-ái:. 

Györpái Árpád, Kovács Lajos. 

MINDENNEMŰ B Ú T O R ELŐNYÖS FEL-
t é t e l e k m e l l e t t k a p h a t ó 

FOGOLYÁN ENDRE 
újonnan kibővített butorraktárában 

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N . 
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak, 
ágyteritök. függönyök  és mátrácok stb. 

Zongorák és varrógépek részletfizetésre  is. 

])HÉHEK ANTAL 
SÖRGYÁRI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KŐBÁNYA. 

Van szerencsém a n. é. közönségnek szives 
tudomására adni. hogy a Magyarországon el só 
rangúnak elismeri és az összes v i l á g k i á l l i t á 
sokon a l e g n a g y o b b d i j a k k a l k i t ü n t e t e t t 

DRÉHER-féle KŐBÁNYAI SÖR 
helyi eladásával Gál Ferenc sörgyáros urat 
hiz.'ain meg és keiem a t. vevő közönséget 
szükséglet esetén öi sörivinlelésekkel teljes 
bizalommal megkeresni. A magam részéről 
Hrassóban e téren :ln éves működésein kipróbált 
gyakorlatával és a legújabb műszaki eszközök 
alkalmazása melleit szigorúan pontos és tiszla 
kezeléssel fogom  Gál Ferenc urat üzleti mű-
ködésében támogatni. Teljes tisztelettel: 

K A S Z I K A N T A L 
a Dréher Antal sörgyárai részvénytársaság képviselője. 

[BliGaanalgiBiaimBiiaiii^BTOiicnara^ 

e a s a h h i | 

Gzell Frigyes és Fiai 
bornagykBreskeflöT  és hornâ ylermelok 

MEDGYES. 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban. 
Kitünó saját termésű borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

0 8 0 0 B 
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AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 
legjobb az ákácvirág-krém, 
amely az arcbőrt rövid idő 
alatt üdévé és széppé teszi, 
a májfoltot,  azeplöt és más 
kiütést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapható a készítőnél 
és postán is megrendelhető 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél. Csikszentmártonon. 

H I R D E T E S E K 
olcso árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

(SŐZ-, HÖLÉ6 ÉS (SyÓgyFÜRPÖ A SZ0BÁBAN1 
Száz es száz orvos korszakot alkotenak jelentette ki 
az e g é s z s é g á 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 hófűrdók 
:::: (göz- hőlég es gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 

A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sót 
kivánatra háznál is bemutattatik. 

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanltás" szobagózlürdó-
készűlék egyeJüli gyártója. 

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

A „Sanitás" szobafünló  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb göz- es hőlég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költseggel. A 
lakásban a kényelein netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer natha. frokfájas.  bél-
renylieség. álmatlansag eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható es valamely szekrény mögé állitható. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Kapu-utca 15 sz. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
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 . Iroda: Kapu-utca 15 sz. 
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