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A szerbiai bonyodalom. 
Oroszország mult heti színvallása Szer-

bia mellett okozta azt, hogy a Szerbiávpl 
való amúgy is barátságtalan viszony any-
nyira feszülté  vált, liogy Ausztria és 
Magyarország hadvezelösége a háborús 
időkben szokásos hadíkésziileteit megtette, 
melyek az európai diplomáciát annyira 
lázba hozták, hogy a külügyi politikát más 
mint az örökös gordiusi csomóként sze-
replő keleti kérdés nem is foglalkoztatja. 
Érthető, liogy a kis Szerbia iigyét a ha-
talmak annyira szivükön viselik, mert fél-
tékenyek azon megerősödött befolyásra, 
melyre Aerenthal iigyes politikája Izvolszki 
eredménytelen személyeskedése folytán 
szert tett a kettős monarchia; féltik  gaz-
dasági érdekeit, hatalmi ingercnciájukal és 
egy esetleges háboni okozta hódításból 
kifolyólag,  mert hiszen hát senki sem 
kélelkedhetik abban, hogy Szerbiát nagy 
véráldozat árán is, de összemorzsoljuk, 
feltétlen  hegamoniát gyakorolhatnak Bal-
kán népeire. Ezt akarják megakadályozni 
a hatalmak, pozíciójukat akarják megtar-
tani. Különösnn a sokat szenvedett párt-
fogolt  és mindig haszonnal gyámolított 
török birodalomban. 

Közbelépnek tehát és váltják a jegy-
zékeket a külügyminisztériumok nagy kö-
veteik utján, kapacitálják egymást főkép-
pen pedig Oroszországot, hogy együtte-
sen interveniáljanak Belgrádban, hogy 
mondjon le a területi követelésekről, mert 
ahoz joga nincs és kívánsága nem telje-
sül, mert kicsi legény Szerbia ahhoz, 
hogy miatta egész Európa lángba boruljon. 

A jegyzék a német diplomáciából in-
dul ki — ugy gondolom a balkáni bo-
nyodalom folyamin  hü szövetségesnek 
bizonyult a német diplomácia, ez utlal 
önzetlenül tisztán a mi érdekeinket óhajtja 
szolgálni, viszonozni óhajtván az algeri-
cászí „hű adjutáns"-ágot — elfogadja 
Franciaország s befolyására  és az euró-
pai concert nagy örömére — Oroszország 
is — közbenjárnak Belgrádban, hogy a 
szent béke fennmaradjon  és ha Belgrád-
ban megígérik, hogy lemondanak a terü-
leti követelésekről, majd — megfordítják 
fegyverüket  és kierőszakolják Ausztria és 
Magyarországtól, hogy olyan gazdasági 
szerződést kössön Szerbiával, mely szerint 
a szerb disznók ne legyenek kényszerítve 
arra, hogy Zimony előtt hetekig veszte-
geljenek és Budapestre ugy érkeznek meg, 
hogy nehezebb legyen csontjukról a husi 
leszedni, mint a pontyról. 

Szerbiából ezen intervenció hallatának 
a hírére békésebb szellő fújdogál,  termé-
szetesen csak a király környezetéből, mert 
Györgye a trónörökös .fene  legényke" 
és amint egy interjúból olvasom, ö irá-
ny itjk Szerbia külpolitikáját — sőt tovább 
megy a hírlapi közlemény és azt irja, 
hogy .Györgye trónörökösnek nagysze-
repe lesz a Balkánon." 

Ha tehát ő egy hangzatos beszéddel 

ismét feltüzeli  a háborús párt szunyadó 
harcias kedvét és a hatalmak józan taná-
csára a mértékadó körök nem hallgatnak, 
háboru lesz. 

Mit akar Ausztria és Magyarország 
diplomáciája ? 

Rövid a felelet:  békél! 
Mi nem akarunk becsületet hódítani 

a Balkánon, annyi előnyünk lenne belőle, 
hogy Oroszország befolyását  és a balkáni 
nagy szláv birodalom ideáját lünkre ten-
nők — de igen sokba kerülne, hiszen 
eltekintve a mull évtől. Bosznia-Herceg-
ovinára is mindig ráfizettünk  és pedig 
eleget. De annyira szerencsétlen helv/e-
tünk, hogy azt sem érhetnók el, mit len-
tebb jeleztem, mert elképzelhetetlen, liogy 
az európai hatalmak beleegyeznének abba, 
hogy egy győztes haboru után Szerbiát 
annektáljuk.sól azt sem, hogy nagy hadi 
sarcot vessünk ki ellenfelünkre  ; nem en-
gedheti ezt Oroszország, mert balkáni be-
folyásának  vége, Anglia már is féltékeny 
reánk, mert hiszen Törökországgal meg-
kötöttük az egyezségei ármánykodása da-
cára is, Erauciaország elválaszthatlan szö-
vetségese Oroszországnek — és ne ámít-
suk magunkat: harmadik szövetségesünk 
Olaszország, még nem felejtette  el a lis-
sai tengeri ütközetet és azt különösen, 
hogy az Adrián mi vagyunk az urak és 
ó Albániába érvényesülni nem tud. Ez a 
kvartett olyan dudálást csaphat füleinkbe, 
hogy egy véres és győztes háborúnak 
gyümölcseit nem csak hogy nem fogjuk 
élvezni, hanem újból csak be íog bizó 
nyosodní az a balkáni népek előtt: gyenge 
a mi ellenségünk Aus/tria és Magyaror-
szág ha győz a háborúban, ugy is 
veszít a békében. Pedig a mostani dip-
lomácia azt tartja többel ér egy békéi 
diplomáciai háboru győzelme, mint egy 
győzelmes háboru tisztán nagyhalalmi ér-
dekből. . 

Területet nem nyerünk, háborus költ-
ségeink nem térülnek meg, mert azt Szer-
bia 10 év alatt sein tudná megfizetni,  a 
hatalmak pedig nem engedhetik Szerbia 
gazdasági csődjét, tehát a leendő hábo-
rúból hasznunk nem lesz. Ausztria és 
Magyarország tehát békét akar. 

A háboru sorsa tisztán Szerbián mú-
lik, ha nein tartja fenn  területi követelé-
sét, megelégedik gazdasági koncessiókkal, 
akkor csak békéről írhatunk. Ugy gondo-
lom jobb a béke Szerbiának is, nekünk 
feltétlenül  jobb. 

A trónörökös György herceg — 
izgatásai mellett egy erős tényező szere-
pel, mely a háborút szinte elkerülhetet-
lenné tette Oroszország intelme előtt; a 
háborus párt úgyis kellemetlen helyzetbe 
került, azzal bujtogatott ugyanis, hogy 
Oroszország hatalmas fegyveres  segítség 
lesz egy leendő háborúban, a .jó atyus-
ka" az ő hü szerb népét elhagyni nem 
fogja,  a nagy szláv birodalom érdeke 
ugyanis, hogy Ausztria-Magyarország el-
leni háborúban orosz segítséggel a nagy 

délszláv birodalom megalakuljon s 
ilyen ábrándokkal óriási hadügyi költségbe 
verte az országot, mi béke idején nagyon 
is elkerülhető lett volna, hogy pedig az 
elköltött milliók ne mint kidobott pénz 
.szerepeljen és ini;illa a háborus pártol 
szemrehányással illessék, sót bukását okoz-
zák tovább agitál, dacára annak, liogy 
most már Oroszország is nyíltan megta-
gadta a Szerbiának állítólag igért segít-
séget. 

A belgrádi józanabb és befolyásosabb 
körök azonban reméljük, liogy győzedel-
meskedni lógnak az intranzigens álláspont 
felett  és lemondva a követelt területekről, 

'lemondva a hákoruról, megelégszenek 
gazdasági engedményekkel. Igy a béke 
biztosítva lesz. 

A/ior  József  hu ró. 

Esküdtszéki tárgyalások. 
Február 22. A mai napon Molnár Sán-

dor Mózesé gyergyólekcröpalaki lakos szán-
dékos emberóiés hiinlclte miatt koriilt ; 
vádlottak pacijára. 

Az cskiidi'iiróság elnöke Fekete Imre kir 
Iszéki hiró, a szakbiróság tagjai Kovács 
Lajos és Hálcli Aurel kir. tszéki birák voltak 

A jegyzökönyvet dr Nagy Miklós ve-
zette. A kiizvádnl dr .leney László kir. ügyész 
képviselte. Védó dr Erős Vilmos ügyvéd voll. 

Rendes esküdtek Sciwarth Rezsó, Má-
nya Kristói, Péter István, Szlávik Ferencz, 
Lukács Antal, Albert Ödön, Szopos .lózseí, 
Halázs Dénes, Gál György, Kabdebó Péter, 
legiíj. Deák Elek, Szopos Ferencz. 

Pótesküdlek : Szvoboda Miklós, Szalkal 
Dezső. 

Közvádló Molnár Sándor Mózesé vádlott 
ellen szándékos emberölés büntette ciméii J 
azért cincit vádat, hogy Tekeröpatakon I909. 
január lfi-án  éjjel Kcmcncs Ignácz Páic Ic-
keröpalaki lakosi egy késsel u^v megszúrta, 
liogy Kcmcncs Ignác Pálé ezeu szúrás kö-
vetkeztében január i'Ü-án meghalt. 

Molnár Sándor Mózesé vádlott az ellene 
emeli váddal szemben azt adta elő, hogy 
ÍÍKW. január Iti-án a házuknál táncmulatság 
voll, s egyszerre a szobából eltűnt a 80 
éves anyja és Kenicnes Ignác, s nemsokára 
ezután a szobába bement Madaras Pcter, s 
mondta, hogy Molnár Mózesnél Kcmcncs 
Ignác az istállóba csalta. O a midőn ezt 
meghallotta nyomban kiszaladt a szobából, 
s a midőn az édes anyjál az istálló ajtó-
jában látta, s Kcinencs Iguáczczal az istá-
lólól, mintegy 20 lépésre találkozott meg 
volt győződve arról, hogy Kcmcncs Ignác 
az ö t>0 éves öreg édes anyján erkölcste-
len merényletei követett cl, miérl is reá tá-
madott, — s arcul íilöltc, KemencS'lgnác 
azonban visszaütötte, mire ö beszaladt a 
szobába, s egy kést magához veit, s azzal 
leszúrta Kcmenes Ignácot. 

Az esküdtek a vád és véd beszédek meg-
hallgatása után Molnár Sándor Mózesé vád-
lottat a szándékos emberölés bűntettében 
nem bűnösnek, ellenben bűnösnek mondot-
ták ki az erős lelindálásban elkövetett ha-
lált okozó súlyos testi sértés bűntettében, 
s a szakbiróság az esküdtek marasztaló ver-
diktje alapján vádlottal, — tekintettel a feiin-
íorgó enyhítő körülményekre, — 8 hónapi 
börtönbüntetésre itéltc. 

Az ítélet jogerős. 
Február 23. A mai napon egy atya gyil-

kos felelt  mondott Ítéletet az esküdtbíróság. 

Az esküdtbíróság elnöke Fekete Imre kir. 
tszéki biró, a szakbiróság tagjai Báldi Aurél 
es Bocskor Antal kir. törvényszéki birák 
voltak. A jogyzőkönyvet Szopos Lajos kir. 
tszéki jegyző vezette. A közvádat Veress 
Árpád kir. alügyész képviselte. A védelmet 
dr Erős Vilmos ügyvéd látta el. 

Rendes esküdtek : Sciwarth Rezső, Péter 
István, id. Márton Lajos, Petrácsics Emil, 
Takó Károly, Szvoboda Miklós, Kolombán 
József,  Hancz Antal, Kabdebó Péter, legKj. 
Deák Elek, Dóczy János, Szopos Ferencz. 

Fölesküdtek : Kánya Imre, László Gáspár. 
Ifj.  Tima Mihály kászonujfalvi  lakos- az 

édes atyjával id. Tima Mihállyal régóta el-
lenséges viszonyban élt, ezen ellenséges vi-
szony tetőpontját akkor érte el, midőn id. 
Tima Mihály, Kovács Erzsébet nevü öreg 
asszonyt feleségül  akarla venni, s az öreg 
asszonyi l'JOS). január 30-án a fia  házában 
haszonélvezetül birl szobába magához vitte 
lakni, s az öreg asszony a lakást poloská-
val megtöltötte. 

E miatt ifj.  Tima Mihály nagyon meg-
haragudott és hogy a haragját lecsillapítsa 
elment a községi fogyasztási  szövetkezetbe, 
ott alaposan bepálinkázott, s többek jelen-
létében kijelentette, hogy hazamegy és édes 
atyját, valamint Kovács Erzsébetet agyon 
iiti. Estefelé  ifj.  Tima Mihály hazament, s 
a mint az édes atyjával az udvaron össze-
találkozott fejszét  ragadott, s három vágás 
állal kioltotta az édes atyja életéi. A mint 
id. Tima Mihály holtan terült el a földön 
ifj.  Tima Mihály váalolt lejszével a kezé-
ben Kovács Erzsébetnek ment, azonban Ko-
vács Erzsébet becsukta az ajtót, s az abla-
kon át elmenekült. 

Az esküdlek közvádló meggyőző vádbe-
szédének, s a védő védbeszédének meghall-
gatása után iij. Tima Mihály vádlottat szán-
dékos emberölés bűntettében bűnösnek mon-
dották ki, s a szakbiróság az esküdtek ver-
diktje alapján 8 évi fegyházbüntetésre,  — 
mint lö és lü évi hivatalvesztésre, mint mel-
lékbüntetésre itéltc. 

Az ítélet nem jogerős. 

A székely iparért. 
Az iparkamara felhívása.  — 

A marosvásárhelyi kereskedelmi ipar-
kamara amelyhez mi is tartozunk — 
felhívást  küldött be hozzánk, amelyben 
lelkes szavakkal hivja fel  a társadalmat 
egy olvan alap megteremtésére, amely 
kezdő székely iparosokat gyors segélyben 
részesítene. A felhívásból  közöljük a kö-
vetkezőket : 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara mintegy kétezer székely fiút 
nevelt fel  az iparban. Egy uj generációt, 
mely mosl egy jól irányított közgazdasági 
átalakulásnál döntö tényezőként jelentkez-
hetik. 

Kitartó munkánknak eredményei van-
nak. A gyermekek ifjúvá  nőttek s egy 
részük immár a férfikorba  is kezd átlépni. 
Ezzel elérkeztünk a dönlö feladathoz  is, 
amikor végzett munkánk teljessége végett 
ezeket az ifjakat  le is kell telepíteni. — 
Hazafiúi  és becsületbeli kötelessége most 
a vezető tényezőknek, hogy ezt az uj 
nevelésű generációt állandósítsa a Székely-
földön  és az erdélyi részek mindazon 
pontján, ahol a magyar iparos intelligen-
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3-tk old*). C S I K I L A P O K 10. 
diját s a magyar közgazdaság produktív 
erejét dokumentálni szükséges. -

Ehhez kérjük a magyar társadalom 
erkölcsi és anyagi támogatását. A kamara 
tiz év ekttt gondolt arra, hogy a bekö-
vetkező időben vállalnia kell azt a súlyos 
feladatot  is, hogy a letelepedő székely 
ifjakat  az Önállóság kezdésében irányíta-
nia és szükségszerint segélyeznie is kell. 
Csekély alapot gyQjtOtt is e célra, a kor-
mány is ló példával jár dől, mert tavaly-
tól kezdve évenként tiz. minta-műhely 
adományozásával tiz székely ifjú  letelepe 
dését már biztosítja. A korszakos fdadat 
végrehajtására azonban a támogatásnak 
ez a mérve ínég nem elégséges. Aggo-
dalom áll fenn  ugyanis a tekintetben, 
hogy a java a székely iparos ifjúságnak 
máshol, esetleg kedvezőbb talajon találja 
megboldogulása feltételeit  s a mi más-
félévtizedes  fáradozásunk  és hozott áldo-
zataink csak részleges eredményhez jut-
hatnak. 

Ezek a kivételes állapotok teszik szűk 
ségessé egy olyan nemzeti alap teremté-
sé], amelyhez mindannyiszor nyulhatunk, 
ahányszor egy-egy derék székely fiút  a 
szülőföldhöz  akarunk kötni. Nem a mi 
kezdésünk ez. A nemzetiségek erre a 
saját társadalmuk áldozatkészségéből inár 
rég megteremtették a saját ipari alapjaikat, 
amelyekből az inasok tanulmányi segélye-
ket, a segédek külföldi  utazási Ösztöndí-
jakat s a kezdő mesterek mühelyalapitási 
segélyt kapnak. 

Ha sikerül egy nagyobb alapot ösz-
szehozni, amely mindaddig, amig a szé-
kely ipar Erdélyben megerősödik, gyors 
segélyeket juttat kiválóan érdemes kezdő-
iparosoknak, akkor nemcsak az ipar, ha-
nem a társadalom érdekeit is szolgáljuk. 
Mert egy szakképzettsége melleit müveit, 
javarészben világlátott ifjú  iparososztály 
a közszellem átalakulására is hatni fog, 
a benne érvényesülő intellektuális erő 
egészségesebb életfelfogásnak  nyithat utat, 
mely a létalapot nem mint most, uz in-
produktív törekvésekben, hanem a gya-
korlati pályák felkarolásában  és kifejtesz 
tésében fogja  keresni. 

Az adományokat kérjük a marosvá-
sárhelyi kereskedelmi és iparkamarához 
f.  évi május hó 10-ig eljuttatni. 

Marosvásárhely. 1909. február  hó. 
Tauszik  ö. Hugó,  László Gyula, 

kir.  tmmUsM  atmSk.  mimdtítkár. 

t Lakatos Izra. 
Hűlt hó 28-án reggel terjedt el a szoiuom hír, 

feofp  egy talpig becsületen, igazi tipíkns székel/ 
embernek nemesen éreő, minden szépéit és jóért 

IdfceeedŐ  szíve utolsót dobbant. A harangok érc* 
nyelv*. Inain hirdette: Lakatos izra, mindnyájunk 
„ U n bácsi"-ja, meghalt. S habár senkit sem ért 
egésten váratlanul a gyászos hir, mégis minden-
kinek a asivén a bánat és megilletődés érzése rez-
gett á t S ezen nem is csodálkozhatunk. Aki csak 
ismerte, pedig sokan ismerték őt, Csíkban talán 
mindenki, mindenkit elbájolt szeretetremélté egyé* 
niségével, mindenkinek megnyerte tiszteletét, sze-
retetét és becsülését igazságosságával, nyill őszinte-
ségével, meguyerő, magát mindenkinél behízelgő 
modorával. Szerette és tisztult* őt mindenki, kiesi 
és nagy egyaránt, ezért mindenkinek fájt  elhunyta. 

Mint családapa, mint ember, hazafi  és tanár egy-
formán  híven teljesítette kötelességeit. Gyermekei-
nek nevelésére mindig a legnagyobb gondot fordí-
totta. Ami törekedett. Imgy ők is józan gondol-
knzásii, btM'*iili'lc« é* tevékeny fiai  legyenek a ha-
zának és ii% egyháznak. Hazaszereteténél talán semmi 
aem volt nagyobb. Egyháza iránti kötelességeit is 
miudig híven teljesítette. Harmincegy esztendeig 
működött n tömni pályán, amelyből hat «-vet a 
gimnáziumnál, n többit a képezdénél töltött cl. — 
Tanitói és nevelői kötelességét mindig lnnkadsiluii 
buzgalommal, kituilással, igazi nevelőhöz illő tűre-
lemmel és szeretettel végezte. Szeretete viszont-
szeretetet ébresztett tanítványaiban, akik mindig 
háláviil fogunk  visszaemlékezni reá. Tnnitásn nem 
volt sohasem szárnz. elvont; legtöbb törekvése az 
volt. hogy tanítványaival megkedveltesse, megsze-
rettesse azt, nmit taniilniok kell. —- S ezt, ámbár 
jobbára elvont tárgya kot tnnitott. sikerült is elérnie. 
Előadásait mindig a hnxaszerotet tiize liniotta át. 
Minden kínálkozó ulkalinat megragadott. hogy ta-
nítványaiba a li zr szeretetét becsepcgtesse. A ter-
mészet szépségeinek nagy csodálója volt, 8 mint 
iljen igyekezett tanítványaiba is beleöl tani a ter-
mészet szeretetét. Igazi müvészlélek volt. Már ta-
nuló korában tanulótárnait mint megbízott az énekre 
tanította. Szépen orgonált, zongorázott és fuvolá-
zott Az éneket a csiksomlyói főgimnáziumban  13 
évig, a zenét pedig egy évig tnţiitoltn. Igy szól-
ván univerzális tehetség volt; a magyar és német 
nyelven kivül tanítóit alkotmány tant, természetraj-
zot. számtant és természettant 

Kletrajzi allatait lőbb vonásukbau a követke-
zőkben udjuk: Született 1850. május hő 1 ti-án 
K*zdi vásárhelyt, Hároms/.ékmegyében. Szülői gon-
dos nevelésben részesítették. Elemi tanulmányúinak 
elvégzése után u középiskolába udták. Középiskolai 
|iiiiii)iiinijy;iii Kéziüvássiihulyt. ('siksoudyón és S/é-
kelyudvaihi-lyt végezte, s ez utóbbi helyt lett 1 HtVÍI. 
ben érettségi vizsgálatnt. Mint tanuló miudig u ki 
valóbbak közé tartozott, miéit is tanulmányúinak 
jú részét mint ösztöndíjas végezte. Viselet tekin-
tet ében is példányképül szolgált. Kiiluniskuilisfl 
után, uhol drmesterségig vitte, tuniiő volt Hát-
szegen. Az 187i)/4ik tanévre a esiksomlyői róm. 
kath. főgimnáziumhoz  M«v«tt<úk ideiglenes tanár-
nak. oliol az J879,80-ik tanévig uiiílfüfJ.Q.M  mint 
rendes tárgyakat előadó tauár, mint énektauá» p*r 
dig |8HT'H«:g. 1879. augusztus 24-én Foganuay 
Mihály akkori erdélyi püspök ideiglenes tanilóképző-
iutézetí tanárrá nevezte ki Nemsokára rjcijjáu ren-
dea tanár lett s mint ilyen működött az 1901/0, 
tanév végéig, amikor a s-aj át kérésére, a tauUgy te-
rén szerzett âaL)i»ciuck elismerése mellett nyuga-
lomba vonolt Elénk rései yetţ a .Csikmegyei róm. 
kath. tanító-egyesület" működésébe*, • íj, lH7H_ih 
évtől kezdve több éven át pénxtáruoku In volt. Ah 
J87 9-ik évbeu a esik somlyói ró in. kath. iskolák 
pénzalapjai: kezelő püspöki nugybizottmány pénztári 
ellenőrré választom, amely tisztet élte végéig be-
töltötte. 

Temetése « hó 2-án volt A gyászszertartást 
Bálint Lajos fflcsperos-plebánoa  végezte, Kavics 
András képezdeí hitianár éa Hollanda János segéd-
lelkész segédletével. A végtisztesség megadására 
számosan jelentek meg neinosak helyből, hanem 
vidékről is. Ott voll a képezde és főgimnázium 
iQuaága tanáraival együtt. A halottas háznál és c 
temetőben a képezde ifjúsága  IJományánc Péter ké 
pezdei tanár vezetésével egy-egy gyászdalt éuckelt. 
A koporsóra a család tagjain kiviil a képezde és 
főgimnázium  tanári kara is helyezett koszorút. A 
siruál volt tanítványai és tanártársai nevében Szabó 
István képezdei tanár a következő beszéddel bú-
csúztatta el az elhunytat: 

Kethes  Halott! 
Fájdalmas hangon hirdették a harangok kimu-

hu.ódul. szeretett tanártársunk s kedves jő bará-
tunk. 

Kikísértünk utolsó utadra s itt állunk örökös 
nyugalmad sírja lölött, hogy elbucsuzzunk Tőled. 

Mérhetetlen fájdalmi  tölti el szivünket. Siratja 
Benued a fájdalomtól  megtört hü nőd a jó lérjet 
forrón  szeretett gyermekeid a kedves jó apát, ta-
nítványaid a közöttük én is, a szeretetreméltó jó 
tanárt; kedves ismerőseid az önzetlen barátot, si-
rat n székelység s lőleg édes magyar hazánk mint 
tdntoríthatlan hü fiát. 

Néiua megilletődéssel állunk körülötted s midőn 
holnap nem látunk, a költő szavaival hiába kér-
dezzük: # 

Miért is nem vagy köztünk elbujdosott barát? 
Minden szó és emlék busán utal reád. 

EJ költöztél. Lelked visszaszállt a mennyei Atyá-
hoz ; tested az nityaföldé,  melyből vétettél. Xekünk 
pedig marad a fájó,  bus emlékezet. Emlékezet! 
Mily könnyű kimondani! Milyen emléket hagytál ? 

Milyen emléket hagy a tavasz, midőn bimbót 
fakaszt?  Midőn lelkünket gyönyöirel tölti el? 

Miért zeng a pacsirta a kellemes tavasvi pity-
mallutban? Iiemlelletését tölti be. 

Miért huhog e hnláliuadár? Emlékeztet a mu-
landóságra. Elmúlik minden. Amiért a tegnap küz-
döftél,  megsennnisitheti a jeleu. Amire a nemesen 
hevülő kebel törektfzjk,  szétrombolhatja a jövő for-
gataga Ma érzed talán, hogy tt nagy nţindensâg^ 
ben számol tevő vagy, s holnap? n fold  ponibai) 
fetrengsz! 

Mi uz hát, ami az embert vezérli? Az Ön tudat, 
Er.-zui azt lio^y minden percedbeu nemuset, üd-
vöset cselekeptél: ez a lelki nagyság. 

S ie el'iöltö/öu jó barát, mit t*yú| ? 
lutéziilüukbeu u pacsirtával versenyeztél s lifr-

detted egyúttal az elmúlást, hogy felrázz  bennüli: 
két u nemes cselekedetek véglfeJíVj  tőjére. Prófétai 
ujukkal vallottad, hogy a magyar nemzeti gái|Uf* 
csak hazafias  tiiuitóueuizadékkel tajtl)«tó fenn.  Cé-
lodat elérted: rendeltetésedet betöltötted. 

Szép küldetésed volt: Három évtizedig nevel-
ted édes hazánknak a tanitónemzedékeket. Lángoló 
hazafttat  ew£sţ illtettél szivünkbe, hogy kilépvén 
az életbe, mindannyi apostolai Jegyi] ifk  a kultúri-
nak. különösen pedig a m a g y a r nemzet szent 
M g y é n e k . 

Mit adbatuuk uetĉ l volt tanítványaid éa kar-
társaid, szeretett tanárunk és bajtir̂ mil», c kÍMíM 
percekbeo mást, mint ezivünkből fakadd  végső 
tiszteletet! 

£dee hazánk és tt kath. egyház bű gyermeke 
voltál, Jutulmásuoii n*eg tég^i a magyurok nagy-
asszonya közbenjárása lolytáu, a mennyei Atya * 

a — és az egyházért vívott küzdelmeidért! 
A jól megéldemelt, rövid ideig turtó, nyug-a 

jómból az örökös uyugvóhelyre költöztél. 

Ke zavaije eiri álmodat forrón  szeretett csalá-
don tagjai, rokonaid, tenártánaid, tanítványaid éa 
jó ismerŐaeid fajdalmaa  panasza. 

Az Ör$lt béke honábao álmod legyen édes, nyu-
galmad csendes. 

Isten veled ! 
* . * 

A halálesetről a képezde (anártaatUlete e kü-
vetkftzfl  yi'wzjelent^st adta ki: 

A cnikBoiulyúi rim. kath. taniMképtl tanári 
tealülete ezonioi-uan jelenti, hogy Lakatos Izra 
nyng. tnnitúképzil tanár, a csiksnmlyúi rúm. kath. 
iskolák pénzalapját kezelő pttspüki nagyliizottmány 
pénztári ellcllfíre,  a helybeli tanitdképzAnek 1 H7;t 
1D05. évig rendee tanára hoaazaa azenvedé. a 
haldoklók szentségének ájtatos felvétele  után folyii 
hú 2H-án, életének 59-ik évében elhunyt Földi ma. 
rudvúnyait inán-ins hó - ún d. n. H órakor temet* 
jlik ; lelke üdvééit az engesztelt! szentmise áldozat 
folyó  hó B-nn d. e. 8 órakor lesz. A lángoló haza* 
azeretetnek, a lankadatlan munkásságnak, a puritán 
becsületességnek tipikus bajnokát gyászoljuk az 
elhtinytbau. Xeinea szivének melegét, eredeti nse|. 
lemének lényéi egy hatalmas taiiitúnenizedék lel-
kébe sugározta, mely ott űrökké élűi és gyümöl-
csözni fog.  Ii. I. P. Csiksomlyó, 190». évi feb-
ruár 28. 

A család gyászjelentése a kővetkező: 
Alulírottak szivük legmélyebb fájdalmával  tn-

datják, liugy sz önlcláhlozú férj,  gondos apa, nagy-
apa, szerető testvér és jó rokon Lakatos Izra nyu-
galmazott tanitóképezdei tanár folyó  hó 28-án reg-
geli fél  2 órakor hosszas szenvedés után, életének 
59, boldog házasságának 34-ik évében elhonyt A 
megboldogultnak fulili  maradványai ipártpins hó 2-áf 
d. u. 3 órakor tog örök nyugalomra hely az tatai n 
róm. kath. vallás szertartása szerint; lelki üdvéért 
a szent inise-áldozat ináraius 3*án d, e. 8 órahop 
tog az Egek L:rának bi»inutattatni. X>-ugalnu la* 
gyuti crf.̂ tdes,  emléke áldott! Csiksomlyón, 1909, 
évi lubruiir hó ^H.án. Lakatos Izránj szül, 
Mái-iu mint felesége.  Ldriuezy Uiklós veje. Mrluozy 
Miklóska, Ferike és .Jóska miut unokái. Lőrinczy 
Uiklósné szül. Jjakatos Anika, Lakatos Jáuos, 
•Jóska, Pista, Izra, Anti, Miklós, Imre és Rózsika 
mint gyermekei. Lakatos Katalin, Véró, Teréz, 
Hóza és Lajqs, mint testvérei, 

Az elhnnytst családjai) is D̂ gy kiterjedésii cq: 
koqságan kiviil számos israerSşe és jóharát,a gyâ; 
Sftoyn,  Felékét neinosak volt tanítványai, tauáf: 
tnrsni jó barátai haţoii) iqiţdeq székely eiqber n)«a 
fog,a  ürzni. Hisz egész élete abljan ielt el, Uq̂ y 
a székely nép Iţait a hazának számattevö polgá-
fsivi  lievoljc; 

Pihenése lejpreii csendes I Bnjléke |eşyeq ^jdoţt | 
—4. 
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A műsor összeAllitása, az uj darabok elO* 
adlsa elé szinte leküzdhetetlen akadályokat 
gOrditett a mult héten is: a betegség. Alig van 
a társulatnak tagja, ki nem volna meghűlve. 
Supár és Jobbay arepertoir oszlopos támaszai 
arittylra rekeoteK, hugy hangjukat şjig hallani 
és ha mit sem tOrődve gyöngélkedésűkkel íö-
telességérzetböl mégis a színpadra lépnék, 
lehetővé teszik Hgyw a z f'Qa^^tj  4é 
teszik egész életűket. 

Ezen tömeges meghűlések oka a színpad 
és öltözők szerencsétlen építkezésében rejlik. 
Ha valamire való színtársulatra igényt tartunk, 
akkor legsürgősebb tQiefcednűnlf  arra ke[| iî -. 
nyúljon, hogy vagy alkalmas színházát épitflink. 
vagy pedig a Vigadd termet megfelelően  át-
alakítsuk még ez év lolyamán. 

A „CSIKI LAPOK" TARQZAJA 

•Nem látod fehér  arcom 
És lényleJen szemem ? 
Én érzem: nemsokára 
Eltemettek engem...» 

A lányka elhallgatott, 
A fiu  könnyezett. 
•Nem, nem I Te nem hagyhatsz itt! 
Itt hagynál engemet í . . .. 

II. 
— Letették sötét sírba. 
Szegény, szegény fiu! 
. . . Oh, az a bas temető! 
Ott minden szomorú... 

És nem a lányka ment el; 
E zokog csendesen... 
A lányka meggyógyult, hogy 
Szenvedjen... szenvedjen... 

/Vofc»/. 

Tartosom 
El-elfog  gyikran engem is 
Szerelmi mámorom. 
És rózsás j8v< édenét 
Dalolva álmodom. 

Sok édes lányban csalódtam — 
S m , baj. tévedett I 
— 3 zokogtam nagyon, nagyon sok 
Szomorú éneket.. 

Jó vénhedt, öreg iskola, 
HáMdik ottkofoa. 
Csak neked vagyok tdfeod;  t( 

Ferena  Jóttef. 

N é z d . . . 
„Xézd a millió csillagot! 
— Ha már az élet elhagyott. 
Uni öriik menny édenén 
Melyikre menjünk, kicsikém?* 

.Téged a lelkek honn liiv? 
Nincsen ott »lak, nincsen szív., 
Ne menjünk Tói, oh, kedvesem! 
Nem lesz szivUnk, mi szeressen..." 

Ferenn  József. 

• i l u i t k w . . . 
Valamikor hogyha fiam  lenne. 
S versírásra volna hajlam benne, 
Szigorúan parancsolnám neki; 
Ne próbáljon valaha zengni. 

Megmondanám, minden-minden lehet, 
Amire csak érez szive kedvet. 
De poéta, hej, soha se légyen! 
Ez az én nagy szerencsétlenségem... 

iVofai/. 

E m w n telkek. 
Irts: Ssendénó Dárday Olga. 

Elegáns raffinált  ízléssel, de nem gazdagon 
berendezett nöi szalon. .Murayné (32 éves, de 
legfeljebb  24 évesnek látszik. Érdekes, kes-
keny, halvány arc. Váltózó kifejezési)  nagy 
zöld szemek. Rövid, egyenes orr. Határozott 
metszésű, puha piros száj. Lazán feltűzött  hul-
lámoz barna haj, rozsdavörös reflexekkel.  — 
Nyúlánk, hajlékony termet, bizarr, mandula-
zöld posztóruháben. Mély althang. Kissé ide-
ges mozdulatok.) Szalánczy. (35 éves. Igen 
elegáns szőke és jelentéktelen. Azon egyének 
közül való, kiket mindenki megszeret, de soha 
senki beléjük nem szeret. Kinos arckifejezések-
kel nézegeti gondosan manicurözött kezet — 
Végre felveti  jóságos szürke szemeit Muraynéra.) 

Sialánczy:  Nagyságos asszonyom, látqm a; 
(irtáról, hogy már régen kitalálta, hogy nenj 
HZért jöttem ??én szokatlan órában, hogy a 
tegnapi premierről reflektáljak,  vagy elmesél-
jem, hol vacsorálnak többen, a Himgáriban, 
vagy Gentryben. Igen fontos,  hm. . . kényes 
megbízatásban jöttem. 

Murayné:  (alig észrevehető, gúnyosan, jó-
akaró mosolylyal) Ah, oh, valóban. Hit csak 
rajt*! 

Stalineuj: i.haboíva) Zsadányi Zénó nagy-
bátyja meghalt! 

Murayné:  (fagyosan)  Isten nyugosztalja. 
Szalánczy:  Vagyonát Zénóra hagyta. 
Murayné:  (kis redövel a homlokán) Reálért 
Szalánczy:  (meglepetve nézi Muraynét. Kis 

szünet után) Asszonyom nem hiszem, hogy 
ne tudná, — miszerint Zsadányi a legjobb és 
legőszintébb barátom, kinek nincsenek előttem 
titkai. Tehát arról is van tudomásom, ami 
szivének legnagyobb öröme s egyszersmind a 
legnagyobb bánata. 

Murayné:  (idegesen dobol a karosszék kö-
nyöklőjén) És a z . . . 

Szalánczy:  (melegen) Hogy önök szeretik 
egymást! 

Murayné:  (ajakába harap s hosszasan gon-
dolkozva néz maga elé. Hirtelen felhapja  fe-
jét) Látom már, hogy valami igazán komoly 
mondani valója van. Elengedem a bevezetést 
Rukkoljon ki vele egyenesen. 

Sialánrzy:  (sértődve) Amint kívánja. Tehát 
mondtam már, hogy Zénó nagybátyja meghalt 
s egész vagyonát unokaöcscáre hagyta. Saj-
nos mindketten tudjuk. Zénó nagyúri módon 
élt s igen sok adóssága van. Ha tehát azokat 
kiegyenlíti, nem marad neki több, mintkörol-
belűl negyvenezer forintnyi  tőke. 

Murayné:  Ez Zsadányinak épp egy évre 
elég. 

Stalámxy:  (nekimelegedve) lgau van. — 

Csakhogy Zénó ui életei kiván kezdeni. Meg-
unta ezt a léha életet. Észak-Amerikába van 
egy régi barátja, aki szintén' könnyelmű élei 
után vagyona roncsaival odaménekQlt s most 
mint farmer  marhatenyésztéssel szép vagyoni 
szerzett. Ezen régi barátja nţir fégóta  buz-
dítja, hogy kövesse példáját. Zénó reméli,' — 
hogy ha megmaradt tőkéjét befekteti  egy 
farmba,  és szorgalmasan dolgozik, igy igen 
gondtalan életet biztosit ugy magának, mint 
társnőjének. 

Murayné.:  (meglepetéssel félpillant)  Társ-
nőjének i • • 

Murayné:  (meglepetéssel felpillant)  Társ-
nőjének ? 

Szalánczy:  (érzéssel) Igen asszonyom~társ-
nőjének. Zsadányi égész jövőjét az ön kezébe 
helyezi. Ön elvált asszony százszor mondta, 
hogy unja életét, — mely volt férje  pazarlása 
miatt már nenţ is egészen gondmentes. Hatá: 
rozzon. Ha rászánja magát, 'bogy elkíséri Zé-
nót s megosztja vele az uj élet örömeit és 
keserveit, ugy ö még ma felel  barátjának el-
intézi ügyeit s mint egy uj, egy boldog em? 
ber fordít  hátat régi életéuek s a légi világnak. 

Engem bízott meg, hogy ezt önnek meg-
mondjam, nehogy önkéntelenül is befolyásolja 
határozatát. Hogy szabadon válaszolhasson. 

Murayné:  (hallgat Arca lágy mélázó kife-
jezést ölt. Ajkain szomorú mosoly látszik. — 
Hirtelen hangos, dallamos, szűnni népi afepti 
kacagásba tört ki) Zsadányi mint farmer.  Poiq> 
pás! Milyen nagyszerűen nézne ki az ő nyú-
lánk diplomata alakja a nyersvászon-zekében. 
Blazírt, — szőke arcával a gyűrött bur kalap 
alatt — Vékony lábszárain a goromba, sáros 
csizmákkal. Igazán érdemes volna elmenni 
ezért a látványosságért, 

Szalánczy:  (megbotránkozva) Ön nevet ? 
Ez az ön válasza, midőn egy férfi  egész éle-
tét, sorsit, szerelmét sz Onlibai elé leszi ? 



10. MAtti. c s í k i l a p o k 3-lk oldal. 

Csíkszereda legalkalmasaüb szinházidénye 
a farsang,  tehát az az idő, amikor nálunk a 
leghidegebb napok járnak. Jövő esztendőben 
is január-február  hónapokra van áziniévadunk 
beosztva. A jelen kellemetlen tapasztalatain 
okulva, sürgősen cselekednünk kell, nehogy a 
jövendőben is színpadunk betegeket teremtő 
helyiség maradjon. 

A szinügyibizottság kötelessége a kezde-
ményező lépéseket megtenni; törekvésében bi-
zonyára lelkes támógatóra fog  találni a főis-
pán ur személyében; válvetett munkával bizo-
nyára sikerülni fog  az összes nehézséget le-
küzdeni és a színészetnek megfelelő  otthont 
teremteni. 

Áttérve a hét színházi eseményeire, 'sor-
rendben mindenek előtt az elmúlt keddi elő-
adásról kell megemlékeznünk. Zilahy János 
jutalomjátékául a >Heidelbergi diákélet» került 
szinre. Négy évvel ezelőtt ebben a darabban 
mutatkozott be közönségünknek Zilahy. Ez-
úttal is a herceg szerepét játszotta megizmo-
sodva, tökéletesebb ábrázolásban. Zilahy igen 
kedvelt színészünk, mit az a lelkes ünneplés 
is igazol, melyben a jutalmazottat közönségünk 
részesítette. Katica bájos szerepe ezúttal Sellő-
nek jutott és bár meg nem közelitette Bokody 
Mariska természetes, közvetlen játékmüvésze-
tét, eléggé elfogadható  voll. Bogyó a vén iskola-
mester szerepét kissé tul fiatalosan  ábrázolta. 
A rendezés szinszerQ, eleven és élénk volt. 

S z e r d á n a -Tavasz- cimü op.rettet is-
mételték meg. A közönség ebből az alkalom-
ból, hogy Jobbay hosszas betegség után ez 
alkalommal lépett fel  először, kedvelt színész-
nőjét állandó óvációban részesítette. Jobbayn 
még meglátszottak a makacs meghűlés nyomai, 
de azért kedvvel, lelkesedéssel, végtelenül ked-
vesen játszotta ezúttal is szerepét. 

C s ü t ö r t ö k ö n a «Király, cimü vígjá-
téknak volt bemutató előadása. A darabot leg-
jobb hirek előzték meg, néhány hónappal ez-
előtt került a Vígszínházban szinre jelentékeny 
sikerrel és azóta ezen bpesti színház állandó 
müsordarabja. Nálunk előadása némi csalódást 
keltett; többet vártunk, mint a mennyit kap-
tunk. Ennek több oka van. Először is az ilyen 
cselekmény szegény, a kellemes párbeszédekre 
alapított darabok hatásának a titka, a gyors, 
gördülékeny előadás. Nálunk a darab nem volt 
kellőleg előkészítve, a színészek nem tudták 
jól szerepeiket, igy az előadás vontatottá váll. 
Hiányzott azonkívül a darab sikerének külső 
eszköze, a megfelelő  dekoráció is. Ügyes já-
tékuk révén meg kell dicsérnünk Bogyó, Zi-
lahy és Szatmáryné alakítását. 

P é n t e k e n a -Cigánybáró*-t ismételték 
meg, a mi Sugár Arankának ujabb és ha le-
hetséges, az előzőnél is fényesebb  sikert biz-
tosított. 

S z o m b a t o n tartották meg végre a 
•Csőkkirály* bemutatóját. Végre egy darab, 
melyet feszült  érdeklődéssel vártunk, de a mely-
ben nem csalatkoztunk. Az igazgatóság nagy 
gonddal készítette elő azt az operettet; szép 
díszleteket festetett;  sok próbát tartott és tö-
kéletes előadást produkált. — A főszerepet,  a 
csipkeverö Miskát Jobbay személyesítette. — 
Szerdai fellépése  folytán  ismét meghull ugy, 
hogy rekedten, köhögve lépett a színpadra, 
de kötelességtudása, energiája leküzdötték be-
tegségét és remek alakítást produkált végte-
lenül bájosan, — kedvesen játszotta a csip-
keverő fiút;  stílszerű toilettjeiben festői  lát-

ványt nyújtott. Taps, kihívás kisérte minden 
jelenését. A királynő szerepében Sugár Aranka 
gyarapította sikereinek számát: művészi éneke, 
ügyes játéka első rangú színésznő ritka szín-
játszó qualilásairól tettek tanúbizonyságot. — 
Hatásosan játszott Albert Gizi, jók voltak Bo-
gyó a mester, Marosi és Zilahy. 

A vasárnapra hirdetett »Csókkirály« máso-
dik előadása helyett Jóbby Nusi gyöngélkedése 
folytán  a .Koldus grófot,  rántották elő. Az 
előadás a körülményekhez viszonyítva elég 
jó volt. 

t Benedek Qábor. 
Tekintete*  Szerkesztő  ur! 

Temetésen voltam: egy falusi  tanítónak 
temetésén. Családi kötelékek, gyermekkori 
emlékek is ösztönözték, hogy a húshagyó na-
pok zajossága dacára Benedek Gábor mena-
sági áll. el. iskolai igazgató-tanítói a nyugalom 
helyére kisérjem. Jól esik lelkemnek benyomá-
saimat a nyilvánosság előli is, bevallanom. 

Láttáin a népnek ragaszkodását jó tanítójá-
hoz. — Apraja nagyja meghatottan jeleni 
meg a véglisztességen. — N'etn engedték csak-
úgy rövidesen Benedek Gábor melegen dobogó 
szivét átadatni a fagyos  anyaföldnek.  Koporsó-
ján szép koszorúk díszelegtek nejétől, nevelt 
leánya és vejétől, az iskola gondnokságától, 
Csergőffy  Jenő és családjától. A vidékről is 
löbben jelentek meg a szép temetésen. Búcsúzni 
akart mindenki attól, ki annyi fájdalom  köny-
nyet fakasztott  érzikeny, szívhez szóló búcsúz-
tatóival kántor korában, ki nnnyi drága emlé-
ket hagyott a incnaságiak lelkében. Szivéhez 
volt nőve a községnek, mert szivén hordozta 
a közjég érdekéi. A temető és búcsúztató 
öreg papnak csak váltogatni kellett a népszá-
járól elesett nyilatkozatokból, hogy koszorút 
legyen mindnyájunk nevében, öreg barátja 
koporsójára. 

Benedek Gábor 1848-ban a kis és kies fek-
vésű Kotormányban, kiváló becsületes, takaré-
kos és józanéletü székely földmives  szülőktől 
származott. A sok testvér közül a legkisebbet 
iskolába adták, a jó prolessor, a nagyemlékű 
Simon Faludián még a harmad évi képezde 
befejezése  után Szókefalvára  küldötte tanítónak. 
200 forintnyi  évi fizetéséi  csaknem mind meg-
takarékoskodta s diadalmasan hozta Csikor-
szágába Szentimrére. Szentimrén a veszedel-
mes körülmények az atyaliságos szeretet dacára 
is megmaradóit józanéletü embernek. Több 
ismeretsége dacára feleségül  vette gyermekkori 
játszótársát, szomszédját és rokonát a híres 
Benedek Péter szép leányát Borbálát, aki 40 
éves házasságuk alatt jó és balsorsban osztá-
lyosa felesége  volt, öregségében pedig őran-
gyala, önfeláldozó  gyimola, ápolója. 

Benedeknek főerényei  a takarékosság és 
józanság. Ez erényeivel leli szert anyagi jólétre 
s érte el a kényelem magas (okát. 

Szép lakását a diszes állami iskolától a kes-
keny utca választja cl, ugy hogy osztályából 
betát szobájába s övéi hazulról szemmel lar' 
hatják a nevezett családlöt az iskolában. Gyü-
mölcsfák  és rózsákkal teleülletelt udvarát kéri 
lésképpen méhese veszi körül. Kinn édesség 
belül béke, szegény jó igazgató keservesen 
mondhatta nagy betegségében: -Isten veled te 
békelak, sajnos, liogy itt kell] hagyjalak.' 

Shurdyné-.  (lassankint megkomolyodva) — 
Maga nagy bébél Megbotránkozik a neveté-
semen, pedig ez az egyetlen válasz, melyet 
erre a kalandos prospozicióra adhatók. Sze-
gény Zsadányi 1 Farmernek akar menni. Egy 
olyan ember, ki ha nem kapja meg a szokott 
illatszerét, hát beteg. Ki még a kabátját sem 
tudja felvenni  egyedül. Ki nem tud egy lépés 
sem tenni olyan cipőben; mely nem Kondon-
ból való. Ilyen ember akar negyvenéves korá-
ban marhatenyésztéssel pénzt szerezni! Belát-
hatja, hogy ezen csak nevetni lehet. 

StaUmczy:  Ez mind csupa apróság. Erős 
férfiakarat  legyőz mindent. 

ifurayné:  Az ám, erős férfiakarat.  Hisz 
éppen ez az, amivel Zsadányi nem rendelke-
zik többé. — Az ő jellemében minden csavar 
meglazult. Nemcsak az idegei koptak el.' El-
kopott a lelke is. Maga a szememre veti, — 
hogy ő szeret és én nevetek. Dehogy szeret, 
azaz legalább nem ugy, mint azt egy olyan 
nagy gyerek, mint a milyen maga képzeli. Ö 
támaszt keres az én lelkemben, azt hiszi ben-
nem találná meg az erőt az uj életre, — ha 
elkísérem- Melegedni kiván az én szerelmem 
tüzénél (Sóhajtva) Pedig annál megfagyok 
majdnem magam is. 

Szalánay:  Tehát nem szereti Zénót? 
ilurayné: ö az egyetlen férfi,  ki valaha 

érdekelt s valószínűleg szeretném is, ha tud-
nék egyáltalában szeretni. Ha nem volna az 
én lelkem is olyan kopott... Csodálkozik? 
Pedig ugy van. Ugy-e azt hiszi, hogy egy 
tökéletesen korrekt, rendezett körülmények kö-
zött élő asszonynál az lehetetlen. (Szilajon 
felvetve  fejét)  Higyje meg kedves barátom, — 
sokkal több érzést és áldozatot várhat egy 
férfi  az olyan nőtől, kinek 0 az ötödik szere-
rője' mint attól az asszonytól, kinek ő a bar-
minezharmadik ártatlan milirtje. 

Látja mi már leánykorunk óta megszoktuk, 

hogy vigyázzunk, nehogy valami ostobasá 
got csináljunk. Azaz ne engedjük, - hogy a 
szivünk megszökjön az eszünkkel, mert hál 
ostobaság volna elszalasztani a jó parlhiet egy 
kis érzelgősség miatt. Ugy-e ? Ha aztán meg-
csináltuk a jó parthiet, ott áll a -convenance 
nevelésünk, elveink stb., miknek újra meg kell 
hozni az áldozatot. a 

De megmarad a hiúság és a kíváncsiság. 
Belenézni egy férfi  lélekbe, kicsit megboly-
gatni a nyugalmát, s ha érezzük, hogy egyik-
másik esetben a mi nyugalmunk is veszély-
ben van, akkor óvatosan és biztosan lekop-
pintjuk a kis érzelemvirágocskának első rü 
gyeit s még örülünk, hogy a mindennapi élet 
unalmában kis emócióra tehettünk szert. — A 
lelkiismeret sem nagyon bánt, mert tisztelel a 
kivételnek, maguk nem is érdemelnek egye-
bet. De igy kopik el a mi lelkünk is lassan 
menthetetlenül... 

Ugy-e belátja, hogy furcsa  kis farmerek 
volnánk mi ketten? — Biztosithatom magát, 
hogy Zsadányi nagy szerelme rögtön mégcsap-
panna, ha engem kretonruhában látna kenye-
ret dagasztani s megvallom őszintén, hogy én 
sem tudnék lelkesülni egy izzadságát törül-
gető, kapadohányt pipázó marhatenyésztőért. 

Szalánrzy:  (feláll)  tehát mit mondjak sze-
gény Zenónak? 

SÍHrayné:  Míhdent. És hogy estére várom 
teára. 

Szalánay:  (.meglepetten) És ön azt hiszi, 
hogy eljön? 

Murayné:  Persze, hogy eljön ? Ha nem is 
éppen az én kedvemért, de mert megszokta 
ezt a magas támlásszéket, az én kékvirágos 
csészéimet... Tessék? Ait hiszi, hogy hara-
gudni log? Dehogy fog,  hiszen még haragudni 
sem tud szegény. Hisz olyan kopott a lelke, 
olyan kopott... 

Sajál gyermek hiányában már csecsemő ko-
rában felvették,  gondosan szemeik előtt nevel-
ték, a házhoz férhez"  adták Bakó Albert tanitó 
kollegához a ritka szép Balló Borbálát s benne 
a fogadott  gyermekben, megtalálták az édes 
gyermeki szeretetet és hátát. Ha nélkülözték a 
szülői örömeket, még is élvezik a nagyszülői 
örömeket szépen fejlődő  s örvendetesen sza-
porodó unokáikban. Teljes 36 éven át műkö-
dött Mcnaságon, inint koadjutor kántor tanító, 
vezérlanitó, utoljára, mint állami igazgaló-taniló 
betöltve az éveket eleven, jótékony élettevé-
kenységgel. Az öregeknek barátja, az élet dere-
kán levőnek az életben is szeretve tisztelt taní-
tójuk, az ifjúság,  gyermeksereg pedig ugy te-
kintett fel  rá, mint egy öreg tiszteletet paran-
csoló palriárkára, kitől nemcsak ő, de atyja 
és nagyatyja is nyerte amit tud. 

Az érzékeny üldözést, minek kezdetben 
kitéve volt, mintha jóvá akarta volna tenni a 
közönség az utolsó években. A szerető férfiak 
állandó közponlja és józan vezére. Az elöljáró-
ság irányilója, minden vállalatnak első és fő 
támogatója, ugy hogy amit ö akart annak sike-
rülnie kellett, amit nem akarl, az halva született. 
Minden fontosabb  ügynek szálai ö hozzá futot-
tak össze s onnan, mint észrevehetetlen köz-
pontból sugárzottak szét a megvalósulásba. Az 
állami iskola gondolatával is megbarálkoztatta 

népet. Mindvégig a kö:ségi szervezetnek 
üteré tartotta az ujját. 

Három vagy négy cikluson ál a községnek 
törvényhatósági lagja. Méhészeti, gazdasági 
kiállításoknak állandó alakja és kitüntetettje 
voll. Hires mézével niesszevidéken kereskedelmi 
összeköttetésben állott. Ez összekölletés az 
utolsó évben szakadozni kezdeti, mert minden-
kor hálás niéhci a limit nyáron háládatlanok 
lellek, nem gyűjtöttek neki édes mézet s igy 
ővele a keieskcdelmi kapcsolat mosl végképpen 
megszakadt. Sok szúrást kapott. Sok édesei on-
tott. Egyházi, polgári elöljáróit tisztelte, becsülte 

ha vétett ellenük, azt százszor megbánta, 
százszor jóvátette. Haragot tnrtani nem tudott. 
Keresztény lelke volt. A mélységes polilikának 
útvesztőibe le nem bocsátkozott, azfa  nagyob-
bakra bizla, de a riádó jelszónak ügyes végre-
hajtója volt. Tapintatos, okos párlvezető, -men-
nél kevesebbet sérteni, de a zászlót diadalra 
segíteni.-

Az iskolában: Kis világa volt neki az is-
kola, mini a világ nagyiskola vezető, rendel 
kező, uralkodó monarcha, oligarcha voll itt is, 
ott is. Nem kapott az ujiláson, de nem maradi 
el az óriási léptekkel haladó kortól. Az 
osztálya mindig a legjobb volt. A fegyelem 
szigorát kegyességgel enyhítette. Egyik kezé-
ben a vessző, másikba a képecske. De jól 
tudla értékesíteni az újságokból kivágott ké-
pecskéket. Megható olvasmányok, elbeszélések 
előadásánál könnyezett ö és könnyeztek kis 
tanítványai. A vizsgák után kölcsönös zokogás 
közt búcsúzlak egymástól s végső s ava ren 
desen az volt: -ti voltatok legjobb tanítványaim 
36 éven át.« Negyven éyen át buzgalma nem 
lohadt, inkább növekedett. Csaknem szivsza-
kadva szakadt el a tényleges tanítástól, hogy 
nyugalomba vonuljon. Barátait az időközi juhi 
láris ünneplésről mindannyiszor lebeszélte. 
Végül nyugdijának kiutalására voll tervezve 
mikén t a minisztérium is m e g e l ő z t e 
a nyugdíj k i u t a l á s s a l . Az örömünnepet 
gyászünneppé változtatta halálával. Benne nem 
teljesült a keserű jóslat: quem dii odemnt, 
pedagogum leceriut. Ö lelkesedéssel, szenve-
délylyel volt tanitó egész életében, s öröme 
mindig megvolt a közelismerl sikerben. Minő 
viszonyok közöli tanítóit, azt moslani tanilvá 
nyai, kiknek számára köbméterrel mérik a le-
vegői, fel  se foghalják.  200 és több gyermeket 
tanított egyszobában egymagára, éveken át, 
Leülni se tanácsos nem voll, sc nem leheletL 
A kátékázással egymás zavarása nélkül megtér-
tek egy iskolában, mintha két királyné lenne 
egy kaptárba. Azért megvolt akkor is az örven-
detes eredmény. 

Az egyháztanics díszsírhelyet ajánlott fel 
egyhangúlag a templom kerítésében, de ez 
ajánlatot családja el nem fogadhatta,  mert ö 
már előre máskép rendelkezett volt.. Mint 
nép embere, ki a nép közölt és népért élt, 
halálában is a népközt, a köztemetőben kívánt 
pihenni. Azon köztemetőben, melyet oly sok-
szor befásitott.  Ott a lemetőkcrcszt tövében, 
hol feje  felett  e felírás  figyelmezteti  a hala-
dókat: -Jók, rosszak elporlunk itten, de igaz 
bíró az Isten. Felkelti azt is hatalma, ki itt ma-
radni akarna.« 

Miként öreg barátja, lelkipásztora mondá 
gyászbeszédében: jó harcot harcolt, a pályát 
megfutotta,  hitét, ezt a legdrágább kincsét, 
megtartotta s el van téve számára az örök-
élet koronája, melyet megad neki az Ur, az 
igaz biró. Voltak-e hibái ? Ember voll. Ki nem 
hibás, dobjon követ rá. Mi puha göröngyöt 
dobiunk csercfa  koporsójára. 

Többször meggyónt, még többször áldozott. 
Szenvedéseit panasz nélkül, békével viselte. 
Mindenkinek megbocsátott, mindenkitől bocsá-
natot kért, búcsúért is imádkozott érte, bűnei 
meg vannak bocsátva. Büntetése van-e hátra ? 
Van. De mire való a szeretet, mely őt körül 
vette, mit ér a hála érzelme, ha nem segítünk 
azon, akit szerelünk, ha akkor nem éreztetjük 
hálánkat, mikor arra szükhégvan? Isten veled 
jó baráti A viszontlátás, a boldog feltámadás 
erős reményében. 

Sirja lelett egy csinos ifjú  Dénes József 
mondott szép szavakat az ifjúsági  egylet ne-

vében, fogadást  téve, hogy szellemét híven 
megőrizni és követni fogják. 

A fagyos  göröngyök ráhullottak a szép ko-
szorúkra, melyek koporsóját borították sírjában. 

Egy jelen volt 

KÜLÖNFÉLÉK? 
— Kinevezések. A földmivelésügyi  minisz-

ter Révész Gyula m. kir. foállatorvosi  címmel 
felruházott  IX. fizetési  osztályba sorozott m. 
kir. állatorvost a VIII. fizetési  osztályba m. kir. 
föállalorvossá,  Fülöp József  m. kir. állatorvos-
gyakornokot a XI. fizetési  osztályba m. kir. 
álatorvossá nevezte ki. 

Kállay Ubul főispán,  báró Apor József 
ügyvédjelöltet díjtalan közigazgatási gyakor-
noknak nevezte ki. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Eördögh Béla csikmegyi tanfelügyelői  tollno-
kot Szepcsmegyébe segédtanfelügyelővé  ne-
vezte ki. 

Ax ide!  föaoroxá*ok  vármegyénk-
brit. A in. kir. honvédelmi miniszter most 
állapította meg az idei fősorozások  sorrendjét. 
E szerint a kászonalcsiki sorozójárásban a fő-
sorozások Csikszentmártonon folyó  évi március 
hó 26., 27. és 29-én, a felcsiki  sorozójárásban 
folyó  évi március hó 31, április hó 1., 2., 3., 
5-én és 6-án Csikszereda városban, a gyergyó-
szentmiklósi sorozójárásban folyó  évi április 
hó 13., H„ 15., 16., 17-én és 19-én Gyergyó-
szentmiklós városban, a gyergyótölgyesi so-
rozójárásban folyó  évi április hó 22-én és 23-án 
lesznek megtartva. A fehivottak  száma a ká-
szonalcsiki sorozójárásban 173, a fnlcsiki  so-
rozójárásban 142, Csíkszeredában 24, a gyergyó-
szenlmiklósi sorozójárásban 152, Gyergyószent-
miklós városban 118, a gyergyótölgyesi járás-
ban 144. 

— Jegyzőválasztás. A karcfalvi  jegyző-
választás bizonytalan időre elhalasztatott. Érde-
kes megemlíteni — amire eddig vármegyénk-
ben példa nem volt, — hogy a pályázók kö-
zö.tt végzett és képesített jogász is volt, név-
szerint csikszentgyörgyi Potovszky Ferencz, 
ki a megtartandó választáson előreláthatólag 
győzni is fog. 

— Halálozások. Böjti Böjthy Endréné szül. 
báró W'ardencr Emma, nyugalmazott árvaszéki 
elnökünk neje, folyó  évi február  hó 28-án hosz-
szas szenvedés után meghalt. Az elhaltat köztisz-
teletben álló kiierjedt családja és nagy számú 
rokonsága gyászolja. A haláleset bár nem volt 
váratlan, mindazonáltal váimegyeszerte őszinte 
részvétel keltett. A temetés folyó  hó 3-án 
Szépvizen általános részvét mellett ment végbe. 
A gyászoló család a következő gyászjelentést 
adta ki: Alólirottak a sziv legnagyobb bána-
tával tudatják, hogy az elfeledhellen  szerető 
hitves, anya, gyermek és testvér Böjti Böjthy 
Endréné szül. báró Wardener Emma életének 
50-ik, boldog házasságának 35-ik évében, folyó 
év és hó 28-án éjjeli 1 órakor hosszas szen-
vedés után meghalt. A drága halott földi  ma-
radványa folyó  évi március hó 2-án d. u. 3 
órakor fog  a róm. kath. szertartás szerint a 
havi boldogasszony kápolna sírkertjében örök 
nyugalomra elhelyeztetni, lelkeért pedig az 
engesztelő szent mise-áldozat folyó  évi már-
cius hó 3-án fog  az anya templomban az egek 
Urának bemirtatlalni. Nyugodjál csendesen I 
Szépviz, 1909. évi február  hó 28-án. Böjti 
Böjhy Endre, nyugalmazott árvaszéki elnök, az 
elhunyt férje.  Özvegy báró Wardener Ödönné 
szül. Zabolai Csekmc Ida, az elhunyt édes-
anyja. Báró Wardener Arthur bánya-főellenőr 
mint testvére és ennek neje cserncki és tarköői 
Dessevffy  Ilona és gyermekei Iván, Mihály, 
Mártha, Béla, Arthur, Böjti Böjthy Emma és 
férje  lakatos Andor, máv. osztálymérnök. Böjti 
Böjthy Andor, m. kir. honvéd-főhadnagy.  Böjti 
Böjthy Béla, cs. és kir. főhadnagy.  Böjti Böjthy 
Clarisse és férje  dr Szántó Samu ügyvéd, 
Böjti Böjthy Ödön, m. kir. honvéd-hadnagy, 
mint gyermekei. 

— Verebesi id. Kovács János Kovács Mi-
hály csikszentmihályi plébános édesatyja, élete 
80-ik évében rövid szenvedés után folyó  hó 
2-án éjjeli 2 órakor elhunyt. Földi maradvá-
nyait folyó  hó 4-én d. e. 10 órakor fogják  a 
csikverebesi temetőbe örök nyugalomra helyez-
tetni. 

— Ax ilf/yvédl  kamarák köréből,  A 
marosvásárhelyi ügyvédi kamara közhírré teszi, 
hogy dr Szakáts József  ügyvédet Ditró szék-
hellyel a kamaránál vezetett ügyvédek név-
jegyzékébe felvette. 

— f  áltoxás  a „Qyeryyó" szerkesxtő-
néffében.  A Gyergyószentmiklóson megjélenő 
-Gyergyó« szerkesztőségében változás állott 
be. A lapnak eddig ugyanis felelős  szerkesz-
tője Orel Dezö gyergyószentmiklósi polgár-
mester volt. ki most más irányú elfoglaltsága 
miatt a felelős  szerkesztést lapunk hosszú időn 
át volt főmunkatársa,  dr Benke Antal ügyvéd-
nek adta át, mig Orel Dezső mint főszerkesztő 
továbbra is a lap szolgálatában maradt. Alap 
szerkesztőstösége egy munkatárssal is szapo-
rodott. Ez dr Márton Venczel fiatal  tehetséges 
ügyvéd, ki mint a lapnak főmunkatársa  egé-
szíti ki a felfrisitett  és kiegészített szerkesz-
tőséget. 

— Értealté*.  Értesítjük az érdeklődő kö-
zönséget, hogy a Csiksomlyói Jótékony Nő-
egylet február  6-ra jelzett ismeretterjesztő elő-
adással egybekötött fillérestélyét  egy héttel 
későbbre halasztotta. A fillérestély  napját s a 
többi tudnivalókat lapunk következő számában 
jelezni fogjuk. 
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— KAzvaoora. A lolyó hó . 6-án a József 
kir. herceg szanatórium egyesület által rende-
zendő közvacsorára lázasan folynak  az elő-
készületek. Az-estély — mint előre látható 
fényben,  anyagi és erkölcsi sikerben teljesen 
méltó lesz az előzői évek hasonló estélyeihez. 
A mOsor hét válogatott pontból fog  állani. A 
lapunk mult számában már felemiitett  szerep-
lőkön kívül utólagos értesülésünk szerint még 
közreműködnek: Szász Paula, Csutak Béla és 
Lázár Béla. Megoldásra vár még a cigány kér-
dése, mert eddigi udvari zenekarunk Ráduly 
Béni Árpád percputtyával együtt a faképnél 
hagyott, s miután közönségünk kellőképpen 
kihlzlalta és a szükséges intelligenciát is meg-
adta, tovább boldogulásra a kecsegtető Sep.i-
SzentgyOrgyre távozott anélkül azonban, hogy 
névjegykártyáját legalább szerkesztőségünkben 
hátra hagyta volna. A hirtelen eltávozást még 
megbánhatja Ráduly Árpád, de akkor remél-
hetőleg más lesz Csíkszeredában az udvari 
cigány! I Minthogy éppen most városunkban 
Tincs megfelelő  szervezett zenekar, a rendező-
ség Kozák Dávid zenekarára gondolt, ki jelen-
leg Brassóban, az Elit kávéházban van szer-
ződtetve. A kitűnő bandával már érintkezésbe 
lépett a rendezőség és remélhetőleg sikerül az 
estélyen való közreműködésre megnyerni. Az 
estély meghívói most küldettek szét. A műsor 
i következő: 1. Prolog (alkonypír), irta Bárd 
Miklós, szavalja Szász Paula. 2. Trio, Beisin-
ger, Opus 85, Jakab Miczi; Dománffy  P., Nagy 
Oyula. 3. Dalok a Tandérszerelemből és Szép 
Ilonkából, énekli Pap Irma. 4. Elkéseti ötletek, 
Hervilly, előadják Bacher A.-né és BogáthyG.dr. 
5. Monolog. Zöldi Márton, előadja Veress Ida. 
6. Dalok a Nagy Mirmából és Tatáijárásból, 
énekli Fejér Mihály dr, kiséri Lázár Béla. 

— Elszámolás. A kozmási Ifjúsági  Egylet 
folyó  év, február  20-án színházi készletének 
gyarapítására szinielóadással egybekötött tánc-
estélyt rendezett. Az estély összes bevétele: 
207 K. 70 fill.,  kiadás: 167 K. 70 fill..  mara-
dék : 40 K. Felülfizeltek:  Nagy Antal 2 K. 
Sánta Mózes 1 60 K. Márton Sántor, Mátyás 
Ferenc, Klein Hugó, Orbán Dénes, Lőrinc Já-
nos, Beke N. l - l K. Bartos Mihály, Gross 
Albert, Nyári N., Péter Mózes, Vargyassy Jó-
zsef,  Mátyás Lajos, N. N., N. N., N. N. 40—40 
fillért  Fogadják a nemes szivü fclűlfizetök  az 
Ifjúsági  Egylet hálás köszönetét. 

— Cslkvárraegye gazdasági egyesülete 
mint megyei mezőgazdasági bizottság állal 
1909. évi március hó 13-án Csíkszeredában 
rendezendő XXI. évi bikavásár tervezete. A 
vásár a lazakai-piactéren rendeztetik. Az álla-
toknak szükséges vezetőkkel d. e. 9 órakor 
a helyszínén kell legyenek. A bíráló bizottság 
állal alkalmasnak talált tenyészbikák tenyész-
igazolvánnyal láttatnak el. Idegen vármegyék-
ből hajtolt bikák is vizsgálat alá vétetnek s a 
vármegyei községek által csak az esetben vá-
sárolhatók meg, ha itt tenyészigazolványl nyer-
nek. A vármegyei jáiási mezőgazdasági bizott-
ságok állal tenyészigazolvinynyal ellátott bi-
kák vizsgálat alá nem vétetnek. Felülvizsgálat 
alá állíthatók azonban olyan bikák is, melyek 
részére a járási mezőgazdasági bizottság a 
tenyészigazolványt ki nem adta. A lenyésziga-
zolványos bikák közű! a községek elöljárósá-
gai vagy a közbirtokosságok megbízottai sza-
badon választhatnak s a vételárt a tulajdonossal 
kialkudhatják. A kerületi kir. gazdasági fel-
ügyelő a községek részére a tenyészbikákat 
a felhajtáshoz  és szükséglethez képest lehető-
leg ezen vásáron fogja  beszerezni s azok árát 
az arra igényt tartó községek helyett 10 szá-
zalék árkedvezmény és három félévi  kamat-
mentes részlet fizetés  engedélyezése mellett 
kiutalni. A községek részére vásárolt bikák 
az 'átvétel napjától számított egy évre állam-
költségen biztosíttatnak. A kiállításra hajtott 
kOzségi bikák gondozói érdemükhöz képest 
jutalomban részesittetnek. A bíráló bizottság 
csak olyan tenyésztők bikáit vizsgálja meg 
díjtalanul, kik az egyesületnek legalább évdijas 
"tagjai. Azók, kik az egyesületnek nem tagjai, 
hi tenyészbikájukra igazolványt akarnak nyerni, 
kötelesek az egyesület pénztárába 6 koronát 
a vizsgálat megkezdése előtt belizetni az erről 
szóló nyuglatványt a helyszínén felmutatni. 
Azon községi Gazdakörök tagjai, melyek a 
Oazdasági Egyesületbe tagul fel  vannak véve, 
ha gazdaköri tagságukról Írásbeli igazolványt 
mutatnák fel,  az előbbi feltétel  mellett csak 
3 korona fizetésre  kötelesek. Azon községek 
elöljárói, vagy megbízottai, melyek részletfize-
tésire kívánnak tenyészbikákat vásárolni, ezen 
szándékukat előlegesen az egyesületi iródában 
(vármegyeház) jelentsék be, avagy legkésőbb 
a Vásár napján reggel 8 órakor az irodában 
jelentkezzenek s hozzák magukkal a község 
pecsétjét. Eladók, ha a Gazdasági Egyesület-
nek nem tagja, kötelesek a vásár megkötésé-
nél az eladási ár 2 százalékát a Gazdasági 
Egyesület pénztárába nyomban lefizetni.  A bí-
rálatokat és a vásár ügyeit az állattenyész-
tési szakosztály a kerületi m. kir. gazdasági 
felügyelővel  intézi.. Csikszereda, 1909. február 
17-éit A'Gazdasági Egyesület Igazgatósága. 

— Számadás. A csikdelnei ifjúsági  egyesü-
let által február  13-in tartott műkedvelői elő-
adásból bejött 253 korona 60 fillér,  melyből a 
költségek levonása után maradt tiszta jövede-
lem 199 korona 24 fillér.  Ez alkalommal felűl-
fizettek  : Incze Domokos plébános 4 korona 40 

fillér.  Szebeni Menyhért és Fehér Károly szín-
igazgató 4—4 korona. Ábrahám István 3 korona 
20 fillér.  Korodi Mihály plébános 3 korona 20 
fillér.  Gábosi Dénes plébános 2 korona 40 fillér. 
Kovács Mihály plébános, Deák Elek, Erőss 
Béla, Gál Gyula, Gál Lajos, Búzás József  2—2 
korona. Péter János, Császár Donátné, György-
pál Árpád, Balog Elek, Miklós Gergelyné, 
Deák Kálmán, Szabó Ferenc, Szabó N., Kele-
men Elek, Simon Edéné, Karácsony József, 
Kónya Keresztes 1 — 1 korona. Barlis Domokos, 
Incze Dénes, „Zöld Ferenc 80—80 fillér.  Gál 
István, Ferencz János, Fried József,  Csató.Julcsa 
60 - 60 fillér.  Kénesi Gergely, Czáka Béláné 
50- 50 fillér,  Kánya Ferenc 60 fillér.  Biró Jó-
zsef,  Veress Árpád, Incze Andor, Lázár Ádám, 
Tamás Balázs, Sánlha Péter, Zöld Domokos, 
Péter Mózes, Ruczuj György, Balla János, Ke-
lemen Józref  40—40 filléf.  Péter György, 
Bocskor Béni, özv. Kovács Józsefné,  Becze 
Alajos, Zöld Véró, Benő Teréz, Ladó Erzsi, 
Bocskor Imre, Ba|la Albert 20-20 fillért.  A 
jótékonycél érdekében hozott áldozatáért ezú-
ton mond köszönetet a rendezőség. 

— Nyilvános elszámolás. Csikszentmihály 
közönsége állal február  hó 6-án rendezett tánc-
mulatság összes bevétele volt: 460 korona 
80 fillér,  kiadás: 172 korona 73 fillér.  Tiszta 
jövcdelnm maradi az uj harang beszerzése ja-
vára: 288 korona 7 fillér.  Felüliizeitek : Böjthy 
Gábor 11 korona; Zakariás L. Antal, Török' 
Ferencz 10—10 korona; Komlós Nándor, Dájbu-
kát Gerő, Mcisel Bernát 6 —6 korona; Pâl 
Dénes, Kállay Ferencz, dr Kászonyi Alajos 
5—5 korona; Winkler Mór, Domby Sándor, 
Ferencz István, Zakariás D. Antal, Szcbcny 
Péter, Balló János, Fodor Miklós, Szemerjai 
Lajos 4—4 korona; Bocskor Antal Kóstelek, 
Minier Albert, Jakab Lajos, Ligeti Ignácz, Dáj-
bukát D. Antal, Kovács Mihály, Lehner Antal 
3—3 korona ; Császár Dónáth, Krausz Mihály, 
Krasovszky Béla, Lukács Vilmos. Trohán Béla, 
Antal Péter, Fenncz József,  Hankó Antal, ifj. 
Mihály István, Anlal Gyula, Pálosi Géza, Lázár 
Árpád, Mánya Kristóf,  Bálint Vilmos, Lelinet 
Márton, Meskó Pál, György llyés, Zakariás 
Geró, Csedő Antal, Györgypál János, Gábosi 
Dénes, Szvoboda József,  Cserghőfi  István, Deák 
Kálmán, Veres Árpád, Búzás Mihály, Kósa 
Joachim, Koncz Ignácz, Trohán Jenő, Vitos 
Ferencz, ifj.  Antal Áibcrl, özv. Minier Gáborné 
Kovács György, Geczó Béla, dr Filep Sándor, 
Bálint Oszkár, Dobál Gergely, Zakariás P. 
Antal 2—2 korona; Györgypúi Károly. Vend-
riusky Antal, Szakács Károly, Hamar Karola, 
Szarka lika, Dsokebin Kalicza, Káplán, Solnai 
Dénes, Vitos Berta, Vitos Anna, Szántus Dá-
vid, Daszbck Sándor, Ráduly Benjamin, Krausz 
János, Ferencz János, Bara Márton, Bara János, 
Ágvston József,  Vlllmann Géza, Paláncz Sán-
dor, Györpál Berta, Rács Béla, Becze Béla, 
Pál Lajos, Vorzsák Ferencz, N. N., N. N., 
Lelmcr Gyula, özv. Lelmcr Venczelné, Imecs 
Mózes, Szebeni Antal, Márkos Endre, Ferencz 
Lajos, Antal Domokos, Szőcs Lajos, Deák 
Elek, Szász István, Töke Géza, György Borbála, 
Csiky János, Szőcs András, Gagyi István, 
Belházi János, Demény Elek, Péter Mózes, 
Lukács István, Petres Márton, Koncz Antal, 
Nedelka János, Sándor Zsigmond, Kristó Do-
mokos, Bartis Lajos, László Berta, Resch Ká-
roly, Dávid István, Zakariás K. Antal, Zakariás 
János, Dobál Antal, Kovács Gyárfás  1 — 1 ko-
rona; N. N., Koncz Tamás 40—40 fillér. 

— Törvényhatósági bizottsági tagok. A 
tusnádi megsemmisített törvényhatósági válasz-
tást a mult hónapban tartották meg. Megvá-
lasztatott az 1907. ősZ£n megtartott általános 
választáson : Lőrincz János, Gyarmathy Károly 
és Korodi Lájos Bálinté. A választás alaki 
okokból megsemmisíttetvén, az uj választás 
élénk conslernatiót keltett. Meglepetésben nem 
is volt hiány; a régiek legnagyobb erőfeszíté-
sük dacára kibuktak, csupán Lőrincz János a 
kozmási községi jegyző maradt meg. Uj tagok-
nak nagy többséggel megválasztattak: Koncz 
István alesperes-plebános és Márkos János 
nyugalm. tanitó, kik a községnek évtizedek 
óta vezérférfiai  és a közéri tetemes anyagi 
áldozatokat is hoztak. A választás eredményét 
örömmel regisztráljuk annál is inkább, mert 
tudvalevő dolog, hogy mindkét megválasztott 
uj tag Tusnád, Ujtusnád, és Verebes kulturá-
lis és politikai életében nevezetes szerepet töl-
tenek be. Igy közbeszéd tárgya, hogy Koncz 
István 40 éves tusnádi lelkészkedése óla a 
három község tanulóinak összes iskolai tanköny-
veit sajátjából fedezi.  Márkos János pedig leg-
utóbb is 1300 koronás harangot ajándékozott 
az egyházközségnek. A választást Gyarmathy 
Károly megfelebbezte. 

— Érdél  úréiul oivxii F/ OH VWUírok.  3-án 
Alsóvince, Brullya, Dés, Zilah; 4-én Medgyes ; 
5-én Alamor; 8-án Nagysink ; 9-én Hadad ; 
10-én Sepsiszentgyörgy. 

— Nyilvános számadás. Karcfalván,  1909. 
január 16-án megtartott jótékonycélu estélyen 
— a már közölteken kivül felülfizeltek  még : 
Dr Kászonyi Alajos plébános 24 K., Smilovics 
gyimesi lakercskedó cég 15 K., Singer Mór 
(Brassó,) 10 K. Hesshaimer, Schezcr, Spitz A. 
brassói cégek 5—5 koronát A szíves felülfi-
zetésekért ezúton is hálás köszönetet mond a 
rendezőség. 

— Elszámolás és köszönetnyilvánítás. A 
•Szépvizi Műkedvelő és Szinpártoló Társulat, 
által folyó  év február  hó 20-án táncestélylyel 
egybekötött műkedvelői előadás ugy anyagilag, 

mint szellemileg szépen sikerült. Összes be-
vétel 313 korona 56 fillér  volt. Felűlfizettek: 
Smilovits Márton 5 K. Középlok, Deáki János 
4 K. Gyimes, Kovács Mihály 3 K. Szépviz, 
dr Vassermann Simon, Smilovics Jakab 3—3 
K. Középlok, Zakariás Gerő Csicsó 2 K. Ja-
kab Lajos Csikszentmihály 2 K- 40 fill.  Dobos 
Dénes, Pál Dénes Csikszentmihály, Zakariás 
Andor Szépviz, Zimmermann N. Brassó, Dobál 
Antal, Schiller Károly Középlok, Nagy Galaci 
János Gyimes, Gábosi Dénes Delne, Fejér Já-
nos Szépviz, Péter József  Taplocza, Puskás 
Tamás Szépviz 2 -2 K. Szakács Balázs Csik-
szentiniklós 1 K. 80 fill.  György llyés Szép-
viz 1 K 70 fill.  Zakariás János, Demény Elek, 
Szakács János Szépviz 1 K. 20 fill.  Péter Mó-
zes Pálfalva,  László Péter Delne, Csiszér Pető 
Várdotfalva,  Nagy István, Péter Anlal, Balla 
Lajos Delne, Léhner Antal, özv. Léhner Ven-
celné. Csutak István Rákos, László Márton, 
Erdélyi Ákos Madélalva, Konya Elek Közép-
lok, Koncz Tamás, Lakatos Károly Csicsó, 
Rácz József  Csikszentmihály, Balog Vendel 
Borzsova, Tankó István Középlok, Szász Ist-
ván, Teusch György, Gergely György, Szabó 
Béni, Kovács Lajos, Szépviz 1 — 1 K. Ferencz 
Ignácz Szépviz 60 fill.  Becze József  Szépviz 
60 fill.  Lukács Kristóf  Középlok 40 fill.  Szo-
tyori János Szépviz 80 fill.  Péter András Szép-
viz 1 K. Gagyi István Szépviz 60 fill.  Imre 
Tivadar Szépviz 50 fill.  Deák Veronika, Csá 
szár Joákhim, Hoch János, Balázs Lajosné, 
Miklós Jakab Szépviz 40—40 fill.  Bardoci Ká-
roly Delne 60 fill.  Asztalos Béla Karcfalva  40 
fill.  Dregán János, Miklós Ignác, Imre Gyula, 
Szalmári Elek Szépviz 20—20 fillért,  Potoczky 
Alajos Szépviz 40 fill.  Fogadják a nemes szivü 
adakozók a közművelődés oltárára hozott szí-
ves adakozásukért a társulatnak hálás és őszinte 
köszönetét. 

— Kfínxlhiet  H!iil»niilt<ÍM.  A Báthory ká-
polna javára Csikszentdomokoson február  20-án 
tartott bálon felűlfizettek  : Török Feren • kép-
viselj, Krausz Mihály 10—10 korona; Lukács 
Vilmos, Vilmán Géza 7—7 korona; Csomor-
táni Ferenc 4 korona; Császár Donát, Kedves 
István, Berényi Béla 3—3 korona; Ferenc Já-
nos, Kovács Béni 2—2 korona; Lakatos Gás-
pár, Fovika János, Karácson Gergely, Boriszák 
Márton, Vitos Berta, Györpál Berta, Krausz 
János, Kurkó József,  Karda Mihály, Orbán 
András, Antal Dénes, Mihály Islván, Györpál 
Árpád 1 — 1 korona ; Dsokebiu Katalin, Sáska 
Kálmán, Méder Gyula, László Kálmán, Vajda 
Mihály, Fülöp Ferenc, Dombi János, Voloncs 
Sándor, Goldslcin Mór, Antal Gyula, Fábián 
Károly 40—40 fillért.  Fogadják a nemes szivü 
felülfizetők  a rendezőség köszönetét. 

— A kialyiixyiitÚMl  tintfolf/nm  »•/;*-
ffáló  blztiltMíf/úuuk  klnerexéne.  Andrássy 
Gyula gróf  belügyminiszter a marosvásárhelyi 
közigazgatási tanfolyam  1909. évi vizsgáló bi-
zottságát következőképen szervezte: Elnök ifj. 
Ugrón Gábor főispán;  helyelles elnök Láni 
Oszkár dr; kérdezőtagok az előadókon kivül 
Bakó András marosszentkirályi körjegyző ; 
Brada Sándor dr ügyvéd; Dósa László kir. 
főmérnök;  Deák Lajos kir. tanácsos, tanfel-
ügyelő ; Jakab Rudolf  kúriai biró ; Sebess Jenő 
dr. ügyvéd; Szenner József  dr. vármegyei fl. 
aljegyző; Szenner János nagyemyei községi 
jegyző; Udvarhelyi Dezső kir. ügyész. 

— Székely furfang.  Vármegyénk egyik köz-
ségének lakossága egy darab erdőt eladván, 
soká tanakodtak miievők legyenek a kapott 
nagy summa pénzzel. Az akkori pénzintézeti 
válságos idők miatt a takarékpénztárt nem 
tartották eléggé biztos helynek, miért is elha-
tározták, hogy a községházán őriztetik vagyo-
nukat. Vasabroncsos ládát rendeltek e célra 
és melléje két felfegyverkezett  őrt állítottak. 
Megérkezik a főszolgabíró  s látva a két őrt, 
oda szól a bírónak: Ugyan, ugyan bíró uram, 
hát azt hiszi, hogy egy furfangos  rabló most 
már nem tud pénzhez jutni ? — Hiszen 
az igazi rablók oly ügyesek, hogy esetleg al-
tató porral el is tudják altatni a két őrt és 
aztán ládástul együtt elviszi a pénzüket. ' — 
Gondoltunk mi erre — szól ravasz mosoly-
lyal a bíró. Akkor is csak az üres ládát ra-
bolja el, mert a pénzt más helyre lejtettük 
ám el. 

— ínség Széna. A nagy takarmány hiányon 
enyhítendő niég a mult év nyarán felhívta  a mi-
niszter a gazdusági egyesületeket, hogy írják öszze 
a körükbe tartozó gazadakőrök a szükséges takar-
mán-féléket,  hogy kellő időben gondoskodhaBsék 
azok heszerzésérő és elküldéséről. Azóta számta-
lanszor hangzott löl gazdáink ajkáról a panasz, 
hogy kénytelennek állataikat vagy potom áron 
eladni, vagy Uütetni, mivel abban a reményben, 
hogy az állam az előjegyzett menuyiséget kellő 
időben ellogja küldeni: nem gondoskodtak állata-
iknuk szükséges takarmányról s ma már alig, vagy 
ha igen is, oly méreg drágán kell rzt brszerez-
niök, hogy anyagi erejöket teljesen fölülmúlja  s 
igy a legtöbb gnzda kénytelen állatjától megválni, 
ami pedig óriási káros a mezőgazdaságra nézve. 
Annál örveiuletesebb tehát az a hir, hogy az elő-
jegyzett takarmány mennyiséget gazdáink a na-
púkban megkapják 8 hir szerint a székely kil-en* 
deltség már intézkedett arról hogy az illető gazdák 
erről értesítést nyeljenek. 

— Székely erdőipar részvénytársaság. A 
Berliner Handelsgesellschaftnak  a Societa Ano-
nyma Riccard Gualino per lcgnani et cementi 
casalemonferatói  céggel létesített megállapo-

dása folytán,  a Székely erdőipar részvénytár-
saság részvényeit, amelyek 3 mi lió korona 
névértékűek és a melyeket a Berliner Handels-
gesellschaft  a Magyar általános takarékpénztár 
részvénytársasággal finanszírozott  teljesen a 
nevezett olasz részvénytársaság vette á t A 
Székely erdőipar részvénytársaság'igazgatósá-
gának ennek folytán  szükséges újjászervezését 
a legközelebb egybehívandó rendkívüli köz-
gyűlésen fogják  eszközölni. E transakció foly-
tán az emiitett két pénzintézet ángpázsmája 
teljesen lebonyolódott. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Harmat* Magyar Általinoa ValtMilet Reei 
venytariaatg, Budapett, heti jelentese • ttaáa-

forgalomröl et peniplacirM. 
Budapest, 1909. február  26. 

Az értéktőzsdét az elmúlt hét folyamán  azon 
hirek befolyásolták,  melyek a külpolitikai helyzetre 
vonatkozólag felmerültek,  és tekintettel arra, hogy 
azok még mindig nem voltak alkalmaeak teljes 
megnyugvást kelteni, a tőzsdei körök, valamint a 
kivül álló közönség is. inkább eladásokat eszközöl-
tek, melyek az árfolyam  színvonalát — különösen 
a intemationális értékeknél — leszorították. Mind-
azonálral cnnstatálható, hogy a. tőzsde aránylagos 
szilárdság jelét mlra. amennyiben a helyi értékek-
ben csuk mérsékelt kin-ilat mutatkozott és ennek 
következtében ezen értékpapirnemek árfolyamai 
— csekély kivételtől eltekintve — csak kisebb 
mérvű hanyatlást szenvedtek. 

Éppen ezen tünetek arra engedtek következtetni, 
hogy amennyiben a külpolitikai helyzet békés meg-
oldást uyer. a tőzsde sziláid alaphangulata az ár-
folyamoknak  nagyobb- mérvű emelkedésében fog  ki-
fejezésre  jutni, aunál is inkább, miután az egyre-
taitó pénzbőség is a betektetést kereső köröket 
értékpapírok vásárlására serkentené. 

Áttérve a torgaloin egyes részleteire jelentjük, 
hogy pld. a 4*/'o magyar koronajáradék kb. s/4

0/Q-nyi 
áresést szenvedett, továbbá a magyar hitel részvé-
nyek 17 koronával, a magyar jelzálog hitelbanki 
részvények 14 koronával, a riniamarányi vasmű 
rés/.véuyek 10 korouával mentek vissza, a régi 
árfolyamukat  szilár lan megtartották a fegyver  és 
gépgyári, valamint a Danubius hajógyári részvények, 
inely utübiak beavatott oldalról állandóan kereslet 
tárgyát képezték. 

A sorsjegypiacnak legutóbbi jelentésünkben 
vázolt sziláidság dacára a tőzsde egyébkénti lany-
haságáuak nem szenvedett változást éa különösen 
a magyar jelzálog hitelbanki converzionális nyere-
ménykötvények változatlauál tartották árfolyamokat 
azon nagy kereslet folytán,  mely a sonsjegyek ho-
zása alkalmából minden oldalról mutatkozott. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a követ-
kezők voltak: 

febr.  19. febr.26 
4 °/ t magyar koronajáradék — 91.55 90.65 
Magyar hitel részvény — — 739.— 722.— 
Magyar jelzálog hitelbanki részv. 428.— 414.— 
Rimamurányi vasmű réazvény — 629.— fil9.— 
Magyar vasúti forgalmi  részvény 370.— 362.— 

Az Agrár  Takarékpénztár  Részvénytársaság 
Marosvásárhelyt,  mely a magyar vidéki pénzinté-
zetük kőzött az elsők közé tartozik és az enlélyi 
részekben különösen a székelyföldön  a mezőgazda-
sági, ipari és kereskedelmi hiteligények méltányos 
kielégítése tekintetében uagyszabáso fiókintézeti 
hálózata közreműködésével, missiót tölt be lolyó 
évi február  21-én tartotta meg Xll-ik  rendes köz-
gyűlését Báró Kemény Ákos elnöklete alatt 

Az 1908-ik évi zárszámadás, az igazgatóaági 
és felügyelő  bizottsági jelentésével együtt örven-
detes tudomásul vétetvéu, a közgyűlés elfogadta  a 
1U4KÎ2 korona 71 tillér nyereség felosztására  vo-
natkozó javaslatot mely szerint kiutaltatott: 

7 százalék osztalék fejében  105000 korona, 
minél fogva  február  22-ikétől kezdve az osztalék 
szelvények 14 koronával fognak  beváltatni. 

Tartalékba helyeztetett 40080 korona 45 fillér. 
Nyugdíjalapba 5000 korona. Szabályszerű dotátiókra 
24144 korona HU lillér. Köz- és jótékonyoélokra 
3000 korona és ezenkivül a détolaszországi föld-
rengés károsultjainak 300 korona, továbbá az ajkai 
és a resicai bányakataaztrófák  áldozatainak 100-100 
korona. A lennmaradó 164371 korona 46 fillér  az 
1909-ik üzletév javára áthozatik. A zárszámadás 
tanúságot tesz az intézet nagyarányú üzleti tevé-
kenységéről. 

Kihelyezései meghaladják a 18 milliü koronát 
és uz 1500000 korona befizetett  tészvénytAke mel-
lett még 418774 korona 63 fillér  tartalék és 99697 
korona 16 fillér  nyugdijalappal rendelkezik. Aa 
1 yOH-ik évi összforgalom  pedig 547 millióra rúgott 

A közgyűlés az igazgatóságnak éa különösen 
Tauszik ti. Hugó kir. tanácsos vezérigazgatónak, 
továbbá a telügyelő bizottságnak és az öaaiee 
tisztviselőknek odaadó éa sikerdus működésüket 
elismerést nyilvánítva a felmentvényt  egyhangolag 
megadta. Az igazgatóságból kilépő Báró Kemény 
Ákos, dr Bernády György, Fábry Semn, báró 
Kemény Kálmán és Sándor Jánoa, valamint e felfi-
gyelő bizottságba Deák Lajos, Dániel Fenne, Fe-
kete Jakab, Schvvatz Zsigmond, Sándor Kálmán éa 
Szathmáry Gyula egyhangúlag ojra megválasztattak. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kárdeaöskfidó.  Az Idei ffcorosások  sorreudje 

lapunk különféléi  kdzStt olvasható. 
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Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tesszük, bogy Csikszentpé-

ter egyházmegye .Kis aranyos" nevü 
legelőjén a 97-903. számú P. M. ren-
delettel engedélyezett fahasználat  érté-
kesítése céljából folyó  évi március hó 
16-án délután 2 órakor Csiksomlyón 
u róm. kath. plébánia hivatalnál nyil-
vános szó és zárt Írásbeli versenytár-
gyalás fog  tartatni. 

Az értékesítés alá bocsátott Összes 
fenyő  haszonfa  tömeg 2290 köbméter. 

Ennek kikiáltási ára 10446, azaz 
Tiiesernégyszáznegyvenhat koroua. 

A fatOmeg  a kikiáltási áron alul 
eladatni nem fog. 

Az eladás tárgyát képező fahaszná-
lat Bálványos-patak fejében  a gyimesi 
állami úttól 6 kilómé erre fekvő  legelő 
területen van s a fa  minden befektetés 
nélkül télen njáron kihordható. 

A részletes árverési és szerződési 
feltételek  megtekinthetők Csiksomlyón 
a plébánia hivatalnál. 

Csiksomlyón, 1909. február  24-én 
Bájint bajos s. k. Qslszir Pál a. k. 

pteţ>4uo4 eldőli. gondnok. 

P tyáa t 
CsIkBiereda város r. kath. egyházi-

taoácsa a megüresedett kántori állagra 
pályázatot hirdet a káutor Jövedelme : 

1. Évi 1000 egyezer korona utóla-
gos havi részletekben a városi adópénz-
tárból; 

2. Egyebektől 384 kor. 12 fill.  ösz-
Bzesen: 1384 kor. 12 fill. 

O. Ţefffl0s;ethşuj  lakás, kert, gazda-
sági épületek ed egy kaszáló. 

Kötelessége v^sár- és ünnepqauoi 
fcop  va|aqiipt a hétköznapi Isteni tisz 
tplptekeu a kantpri fynktiok  pontos veg 
lése. Kellóep felszerelt  folyamodványok 
» psiksferedai  Fk. plébániához folyó 
ţv nţârcius hó 30-ig adandók be; próba 
április 4-én délután 3 órától, melyre 
• ssemelyes megjelenes föltétlenül  mog-
kívántatik, a választás április 13-án 
tartaiiL mei, 

(fciksfereda,  1909. februar  22-eq. 

Qyáaakalapok állandó raktál*! 

Értesítés 1 
Van ssereocsâm a nagyérdemű kö-

aAmág becses figyelmébe  ajánlani, ral-
aserlnt marosvásárhelyi és budapesti 
tspssztalataimról visszatérve, a mnl 
kor Igényelnek egy teljesen megfelelő 

HÖI-MT-KALAP SZALONT 
rendesek be a mid/ín erre becses 
lipyelmQket felhívni  bátorkodtam, tu-
datnl kívánom, hogy a legdlvatoHahb 
modellek, kalap állások, fyáaaka-
lapok, mlndanríle ndnfl  fonatok. 
diauk, virágok ét tollak találhatók. 

Elvállalok mindennemű átalakí-
tásokat, átvarráat, ojradlaaltést, ja-
vítást stb. suilután célom uz, hogy 
minden egyes vcvüinet u lcglclltii». 
meretesebuen kiszolgáljam, kérem szí-
ves és jóindulatu partfogó-sukat,  va-
gyok kiváló tisztelettel 
i- özv. Nagy Jakabné, 

Cslkaaereda, Mlkó-utoa 258. 
Javítások éa átalakítások! 

K&hlgái, rekedttág és hurut ellen legjobb a 

Réthy-féle  pemetefű  cukorka. 
Y&tárlaiial azonban vigyáztunk éa határo-
zottan Rethy-felet kérjünk, mivel ţok hanoit* 
taiaa utánzata van. - így doboz 60 flilér. 
Osak Rétby-félét  fogadjunk  el. 

Faeladási hirdetmény. 

|d, M«id ignácz, 
ÍAgondnon. 

Siljetby Gyula, 
lelatsax e. X.  elnök. 

Pályázat 
A csikszenţdoipokpsi róm. kath. kán-

ţori állasra pályázatot hirdetek. 
J á r a n d ó s á g a i : 

1. 800 korona készpénz, utólagos 
félévi  résiletekben a kepe alapból. 

2. 110 terű lágy tüzira és 40 gya-
log napszţiq. 

3. Stóla körülbelül 400 korona, egy-
harmádrész azonban a segédkántort illeti. 

Mise alapítványi kamatokból 9 
kor. 40 UUér. 

6. ötven koronás regále-kötvény ka-
mata. 

6. 13 hold és 415 D-ől területű 
szántó és kassâţdbirtolţ, 

7. Természetben kényelmes lakás, 
mely áll 2 szoba, konyha, kamra, pince 
és sütőházból; továbbá a szükséges 
gazdasági épületekből. Kötelessége az 
összes kántori teendőket lelkjjamere» 
tespp végesni ós a hitoktatót — szük-
ség esetén helyettesíteni. 

Pályázati határidő március 21. Csak 
okleveles-kántorok kérése vétetik figye? 
leipbe. 

Pályázók kéretnek, hogy az ének-
és orgonapróbára március 21-én dél-
előtt 10 órakor ssiveskedjenek meg 
jelenői. 

Csikszentdomokos, 1009- március 1 
Lukács Vilmos, 
róm. kath. plébános. 

Hr>i a s e b é r u é a a é a a a r j u 

E L A D Ó 3-3 
Goldsteln Samunál Mlkóujfalun. N H M N W 

A csikszeuti|oaiako3Í közbirtokosság 
eladja nyilt árverésen h földiuivelósi 
miniszter ur U5>30 908. számú rende-
letivel megadott engvdcly alnpjftn  a 
Csikmadaras II liatárrészbeu levő Kecs-
kebük és Kisáca nevü erdörószekben 
miutegy 553 98 kai. holdon törzseukiuti 
felvetel  alapján kéreg uelkül és u ter 
melési és szállítási apadt'kok levunásá-
val 129.715 köbméterre becsült lucfenyő 
haszonfa  tömegét. 

Megjegyeztetik, — hogy az 553-98 
holdból a Kisáca erdőségre esik 87.03 
kat. hold, a Kecskehük erdőrészre pe-
dig 469-95 k. hold a 129.715 köbméter 
haszonfából  a Kisácza erdő részérc esik 
16021, a KecskebUkki erdőrészre pedig 
113 664 köbméter 

Az összes kikiáltási ár 774.100 ko 
róna azaz hétszázhetvennégyezerszáz 
korona. Ebből esik a Kisácza 86.700, a 
Kecskebükki erdőrészre pedig 687.400 
korona. Az értékesítés céljából 1909. 
évi március hó 24-én délután 2 órakor 
Csikszentdomokos község házánál nyil-
vános szó és zárt írásbeli versenytár 
gyalás fog  tartatni. 

Árverezni lehet mindakét erdőrészre 
együttesen és külön-külön is. A fatő-
meg áron alul nem adatik el. Utó aján 
latok nem fogadtatuak  el. Az Írásbeli 
ajánlatok ellátandók szabályszerű bé 
lyeggel és a kikiáltási ár 10 százalékát 
tevő összegnek a csíkszeredai kir. adó-
hivatal pénztáránál történt letétbe he-
lyezéséről szóló nyugtával. A szóbelileg 
árverezni kívánók, kötelesek a kikiál 
tási ár 10 százalékát kitevő bánatpénzt 
a csíkszeredai m. kir adóhivatalnál le 
tétbe helyezni és a letéti nyugtát az 
árverező bizottságnak bemutatni. Árve 
rezési és szerződési feltételek  megte 
kinthetók Csikszentdomokos község liá 
zánál és a járási eídőgondnokságnál 
Csíkszeredában. 

Csikszentdomokos, 1909. febr.  24 én. 

Kurkó József,  Kurkó Ferenc, 
bírt. jegyai. l-A bírt. elnSk. 

Szállj 1227—908. m. j . 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavainak igaz-

gatósága közhírré teszi, hogy a vár-
megye magántulajdonát képező Gyergyó-
Kelsótölgyes I. határrészben fekvő  .Ba-
raszóvólgy" nevü erdőrészben, a in. kir. 
Köldmivelésügyi Miniszter urnák 84972 
—903. számú engedménye alapjáu — 
mintegy 1996-83 kat. hóidon, összesen 
mintegy 95.333 km* luc- és jegenye-
fenyő  haszonfára  valamint 800 km* bükk-
fára  becsült fatőmeg,  négyszázhetven 
hétezer (477.000) korona kikiáltási ár-
bun, 1909. évi április hó 19-ik napján 
délelőtt 10 órakor a vármegye magán-
javui Igazgató -ágiinak irodájában (Csík-
szereda, vármegyeház) megtartandó nyil-
vános szó és írásbeli versenytárgyalásos 
a legtöbbet Ígérőnek el fog  udatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzül az árverés megkezdése előtt'az 
Árverési bizottság kezéhez leteen^. 

A szabályszerű bélyeggel ellátott 
Írásbeli zárt ajánlatok a megajánlott vé-
telár 10 százalékát kitevő bánatpénz-
zel, vagy megfelelő  óvadék ktues ór 
tékpapirra) látandók «! ós tartalmazótok 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési 
teltételeket ismeri s magát azoknak 
aláveti. 

Elkésett és utóajánlatok uem fogad-
tutuak ol. 

Az erdő fatömege  a kikiáltási áron 
alól uem fog  eladatni. 

A kihaszuálási Idő hat. (6) évig tarthat. 
A vágásterület középpontja a Gyer-

gyótólgyesi tutnjrakparttól és fapiactól 
mintegy tíz (10) kim. távolságra fekszik. 

Az árverési és szerződési feitételek, 
valamint a becslésre vonatkozó köze-
lebbi adutok Csikvármegye magáujavá-
nak igazgatóságánál (Csíkszereda vár-
megyeház) a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 
Csikvármegye magánjavai igazgatósága. 

Csíkszereda, 1909. február  20-án. 
Dr. Csiky József, 

1— t ' Igazgató. 

Szam 28784. IX A—2. 

Pályázati hirdetmény. 
A gödutiot aUumi meheszeti gazda-

ságban az 1909. év folyamán  hat idő-
szaki tanfolyam  fog  tartatni a követ-
kező beosztás mellett május 1 —18 ig 
földmivesgazdák,  május 24-tól junius 
10 ig erdóórök, junius 14—27-ig lelké 
szek, julius 1 — lo ig női hallgatók ré 
szére. 

Céljuk ezen tanlolyamokuak, hogy 
az azokon résztvevők a. méhtenyésztés 
elméleti és gyakorlati ismereteit elsa-
játítsák, valamint hogy a méhkaptárak-
nak és méhészeti segédeszközöknek há-
zilag való elkészítését is megtanulják. 

Minden taufolyam  hallgatói annak 
tartama alatt teljes ellátásbau díjtalanul 
részesülnek és ezenkívül, azok részére, 

kik pályázati kérvényükben szorult 
anyagi helyzetüket igazolják s a m . kir. 
államvasutaknak a távolsági forgalom 
7—16 vonalszakaszai között lévő vala-
melyik állomásról jüunek, a személy és 
vegyes vonatok III. kocsiosztályában 
érvényes féláru  menetjegy váltásra jo-
gosító igazolvány küldetik, — melynek 
ára a visszautazás költségeivel együtt 
a tanfolyamról  való utazáskor fog  meg-
téríttetni. 

Minden egyes tanfolyamra  20—20 
hallgató vétetik fel.  A pályázni szán 
dékozók felhívatnak,  hogy a foglalko-
zásuknak megfelelő  tanfolyamra  való 
felvételt  kérelmező egy koronás bé 
lyeggel ellátott folyamodványukban  a 
varmegye lakóhely, utóposta és vas-
pálya állomást pontosan megjelölve azt 
a m. kir. földmivelésügyi  miniszterhez 
címzetten felettes  hatóságuk utján, az 
állandó alkalmaztatásban nem lévők pe-
dig illetékes községi elöljáróságuk lát-
tamozásával az illető tanfolyam  kezdete 
előtt legalább egy hónappal előbb nyújt-
sák be. 

Budapest, 1909. február  11-én. 
jl. kir. löldmlvelésügyi miniszter. 

Szám 166—909. m. j. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Csikvármegye 

magán tulajdouát képező Bojtorjános, 
Tarbavas, Nagymagyarós, Vámkut, Füs-
tölőkért, Haragos, Kishavas, Czibles, 
Kejérhavas, Vereskő, Komálnék, Ko-
párhegy, Tölgyes sarok, Nagysarok, 
Czirjáksarok, Vereamart, Csiblesalyi 
rét, Kikötők, Kisrét, Pojánai fűrészek, 
és kaszálók, Táblasarok Balázsearok, 
Hegyeshavas, Csiszérsarok. II. Kisbttk-
kös, Köszörükőpatak 3 kert, Tölgyesi 
mészégetésijog és mésztelep nevü ka-
száló és legeld birtokok, illetve jogok 
1909. évi március hó 17-én délelőtt 
8 órakor Gyergyótőlgyesen a gazda-
tiszti irodában megtartandó nyilvános 
szóbeli és zárt írásbeli versenytárgya-
lás alkalmával fognak  az 1909. évre 
haszonbérbe adatni. 

A feltételek  szerinti kikiáltási ár 
10—10 százaléka az árverező bizottság 
kezébe az árverés megkezdése előtt 
bánatpénz fejében  leteendő. Utóajánla-
tok nem fogadtatnak  el. 

Az árverést általános- és részletes 
feltételeket  a Gyergyótölgyes gazdatiszti 
irodábau a hivatalos órák alatt bárki 
betekiutheti. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1909. február  9-én. 
Dr. Csiky József, 

1—2 Igazgató. 

Szám 234—909. 2 ~ 2 

Hirdetmény. 
Karcfalva  község alulírott elöljárósága 

képviselő testületnek folyó  évi február 
hó 16-án hozott határozata alapján köz-
zéteszi : 

hogy 1909. március 6-án délelőtt 
9 órától kezdódőleg a községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen, három 
évi időtartamra haszonbérbe adja a köz-
ségi korcsmahelyiséget, a hozzátartozó 
melléképületekkel együtt. 

Kikiáltási ár 600 korona, továbbá az 
iskola alatt levő bolthelyiséget. 

Kikiáltási ára 120 korona. 
A szokásos bánatpénz az árverés meg-

nyitása előtt leteendő. Árverési feltételek 
a községházánál a hivatalos órák alatt 
betekinthetök. 

Karcfalva,  1909. február  21:én. 
Bocskor, Kosza András, 
k. jegyző. biró. 

• A legolcsóbb bevásárlási forrás 

E K E T E V I L M O S 
• illatszertárában, Cslksztreda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
(lekagramooként éa mindennemű 
arez- éa kézápoló szerek. Gyógy- és 
= virágszappanok. 
Az Inda-sósborszesz fAlerakata. 
Petrol-hajszesz korpa és hajki-
hulláa ellen Hajrák-regenerátor 
az Ö9ZÜIÖ hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol ét Stonatlo fogápoió  az»-
rek a legjobbak. A Trlfolean  (haj-
petrol) hölgyeknek állaadé hajápo-
láshoz aelkülAzhetstlm. — A Money 

JeHy a legjobb kézflnoaité. 
Vidéki megrendelések lemoitoultu müiiltttieL 

Jó karban levő üzleti berendezés 

E L A D Ó . 
Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 
Pl 7 \nn teljesen iţj Kállal 
LLHL/U Lajos-féle 10 lóerejü 

Cséplőgép. 
öt évi részletfizetésre.  — Tuda-
kozódni lehet a kiadóhivatalnél. 
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DHÉHEK ANTAL 
SÖRGYÁRI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KŐBÁNYA. 

Van szerencséin »• é. közönségnek szíves 
tudomására adni, liogy u Miigyiiiui-szágoii első 
ranguunk elismeri és az összes viliijíUiiilliiá 
sokon H legnagyobb dijaikkal kitüntetett 

DRÉHER-féle KŐBÁNYAI SÖR 
helyi eladásával Gál Ferenc sörgyáros tn.ti 
biztiim meg és kérem ;i r. vevő közönséget 
sztlkséglet esetén ö' siirreinlelesekUel teljes 
bizHloiiiinul megkeresni. — A inasain részéről 
Brassóhun e téren 3(1 éves iiillköiles.'in kipróbált 
gyHkorlitáviil és u legújabb műszaki eszkiizük 
alkalmazása melleit szigni uaii pontos és tiszta 
kezeléssel fogom  Gál Ferenc utal üzleti inll-
küdésében támogatni. Teljes li-zteletlel: 

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

Legtökéletesebb s legerősebb a 

3 3 I R O G É P 
Teljesen látható ini>. szi-
lárd szerkezei, lumii} il ke 
z<'!és, kiCseivllietu betűka-
rok. különböző szinti iras, 
legnaujobli ál illó képesség, 
ni\aic>las es vonalozâs. ön 
mliluMo soniK'fílljitás  sth. 
elun} ui;, di jiiii-ntesen lienui 
ia .ja Lukács és Schwarcz, 
Budapest, Váczi-körut 60., 

vagy d 

Caikvaimegye képviselője: 

Állandó nagy rak-
tár mindenfele  mű-
szaki es villany cik-
kekben. - Optikai 
felszereleaek,  k e -
r e k p a r o k , alkat-
részek. Mezőgazda-
sági gépek legjobb 
beszerzesi Ügynök-
ségé. Legnagyobb 
szakműhely motor-
erőre berendezve. 
Külonfele  modern 
világítások, vizve-
zeteu es egyeb e 
szakba vago beren-
dezések valiaiata. 
KöllaegveCbS- és M«aa-
velemenyeket díjmen-

tesen esBkŐBÖl: 

H E R C Z K A G Y „ C S Í K S Z E R E D A 
t L E K T H O T : . C H N I K A I ÉS MŰSZAKI Ü Z L E T . ' 

M M w j f w ® 1 

(SŐZ-, HÓLÉ6 ÉS gyÓgyFÜRPŐ A SZOBÁBAN! 
Száz es sz&z orvos korszakot alkotonak jelentet te ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ 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 köl'ardök 
:::: (göz- hölég és gyógyfürdők)  rendszeres hasznalata:::: 

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

A „Sanitás' szobafiinlü  készüiékki-1 otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb göz- oa höleg fürdőt  koszit' eti 
bárki, 5 perez alatt ö Hll. r kültsésgfl.  A 
hikáslimi a kényelem neiovablija. Kipróbált 
biztos hatású szít nalha, i<>nikfújas.  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben. stli. Nél-
külözhetetlen minilen epészseiírs. ember-
nek is. Használat után li-lji si-n o.-szehnji-
liató és valamely szekrény mögé állítható. 

FORSTNER ALADAR 
a „Sanitás" szobagőzlürdó-
készülék egyeJüll gyártója. 

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

T 1 , — • 1 I J « 

MiNDI-.NNEMÜ B Ú T O R ELŐNYŐS FEL-

to t . í ' l e m e l l e t t k a p h a t ó 

I:( x;( )L\ÁN ENDRE 
újonnan kibővített butarraktárában 

G E ? S í 8 Z S N T G Y Ö R GYÖ N. 
Tcljss menyasszonyi kelengyék, vásznak, 
i.gyteritük. függönyök  és mátrácok stb. 

Z o n j o r á k ós varrógépek ívszlciíizcií'-siv is. 
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ELISMERT LE6HIRE5EB 
CSÉPLÖKÉSZLETEK, 

TELJES JQTÁLA 
ÜZEMBEN 
BÁRMIKOR^ 
MEGTEHI 
HETÖH. 

EL5ÖDENDU 
PSziWjbKTEUKII 

ÜZEMKÖLTSÉG. rLÓ£RÖ ÓBÁNHINT 
HB. 1\*2FILLÉR 

' Ü Z E M Z A V A R O K KIZÁRVA. 
ÁRJEGYZÉK IN6YEN. 

AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 
legjobb uz ákaeviníg-krein. 
amely az arcbőrt rövid itló 
alatt (lilévé és széppé teszi, 
a májfoltot,  szeplőr és inas 
kintést eliavoli'ju. Ára I ko-
rona. Kapható a készítőnél 
és postán is megrendelhető 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

0 a ® a ® 

Czell Frigyes és Fiai 
íkeresfeeüöfc  és bonaotermelök 

M E D G Y E S . 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban. 
Kitűnő s a j á t t e r m é s ű borok. 

Különlegesség kiváló finom  Vörös borokban. 

0 ® i 59 ." 53 5 63 

H I R D E T E S E K 
olcso árszamitás níellett 
közöltetnek s felvetetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

• • i n t • • • • • • • • • • « • • • • 

C S E R G Ö F Y J E N Ő 
vegyeskereskedésében Csik-fllenaságon 

EGY FIATAL KERESKEDÖSEGÉD 
AZONNAL FELVBTETIK. 

•> . . ; 

5 ttaptárak az 1909. évre i 
á nagy választékban kaphatók | 
ţ S z v o b o d a Józse f  könyv- és h 
ţ papirúzletében, Csikszereda. | 
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Hosszurovó Cement Födélcserép! 
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