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Kósiratok nem Unfairt  vlsaaa. 

A hármas szövetség. 
Most már mindenki elölt világos, Iiogy 

Anglia a nagy játékos keveri ;i kártyái 
a Balkánon. 

Egyetlen nagy hatalom, kinek érde-
kében áll az európai háború. Révaii 
bnrálja, ha egy európai háborúban el 
nyeri a második, mukdeni babért, sza 
Imdkezet kap Ázsiában és Perzsiáru, 
melyet inár felosztott  Oroszországgal, a 
kedvező pillanatban rá teheti kezét és a 
perzsiai öböl urává lesz. 

Ha pedig a kedves rokon, kivel u 
minap csókolózott össze találomra egy 
megfordított  tedeuinra ugy a flotta-
politika milliárdokat eluyeló actiója jó 
hosszú időre — talán örökre — az an 
gol külügyi hivatal irattárában lalálna 
rég óhajtott nyugalomra 

E nagy hatalom, mely ragyogó te-
hetségek, mérhetetlen gazdaságok felett 
rendelkezik s melynek geuialis diploma 
tája maga a király, most is bebizonyí-
totta, hogy mennyire igaza volt a közép-
európai állam férfiaknak  akkor, mikor 
a hármas szövetség megalkotásával az 
európai béke könnyelmű megboutói 
ellen békeszövelséget kötöttek. S meny-
nyire igaza volt Andráasy Gyulának, 
mikor a felhívott  orosz barátság belyett 
éppen most 30 éve a nemzet szövetsé-
gese felé  nyújtotta kezét. 

A hármas szövetség 30 éve alutt 
magyar részről ia sok táátadásban ré-
szesült. Szilárdan kiállott minden táma-
dást, és itne most az események e szö-
vetség védőinek adtak igazat s ma 
nincs oly hang az országban, mely ellen 
felemelni  merészkednék. 

Németországot a kis szerb állam vak-
merő piovokatioja alkalmából egész szu-
rony erdejével mögénk állította s haOrosz-
orszíg belátta, Iiogy vakmerő játékában a 
nemzet ágyukkal fog  találkozni, ugy azt a 
hármas szövetségnek köszönhetjük. 

A német hűség fényesen  ragyogott 
fel  a mai európai váltság alkalmával; 
valahányszor Oroszország intrikal, mo 

narcliiánkat megalázni akarta, az éles-
szemll neinzetkancellár megszólaltatta 
a jó öreg Kreutz Zeitungot és a diwlo 
mutiánk éjiére tornyosult lellfők  nyom 
hun eloszoltak, igy volt az midőn a 
nagyhatalmak collektiv közbelépésével 
Bécsben és Belgrádban monarchiánkat 
Belgráddal egy sziuvonalraukarták Orosz-
ország jú voltából sülyeszteni, igy volt 
tnidón Szerbia territoriális és politikai 
compensátiókról nem akart lemondani, 
mikról a nemzetet az áiryuk réme ábrándí-
totta ki és igy van ma, midőn monarc-
hiánk és Szerbia közli közvetlen tárgya-
lásokat lzvolszky monarchiánk megalá 
zásával meghiúsítani törekszik és ti 
gazdasági és kereskedelmi kérdések 
lelett, melyek csak a két államot érdek 
lik — idegen nagyhatalomnak akar be-
eszólást juttatni, mintegy gyámság alti 

helyezvén monarchiánkat, mely balkán 
félszigeti  befolyásunk  végrombolásával 
lenne egyenlő s ha ebben sem sikerül 
az izzó gyűlölettel külügyminiszterünk 
ellen eltöltött orosz állam férd  terve, 
azt is csak a hármas szövetségnek, első 
sorban Németország hűségének togjuk 
köszönhetni. 

Ámde a hármas szövetségbeu helyt 
foglaló  és sok tekintetben érdekellen-
tétben álló Olaszország ha uem is te-
hette az irredentizmus befolyása  miatt 
hogy uii velünk álljon, mindenesetre 
semlegesen viselkedett, pedig dinasztiá-
ját rokoni kötelékek fűzik  Moutenegró, 
a iiiásik szerb államocska népéhez. Ez 
a semlegesség a mai viszonyok között 
felér  egy aciiv barátsággal. 

Monarchiánk hűséges kitartása — az 
angol fondorkodások  dacára, melyek 
el akarták tépni a hármas szövetség kö 
leiékét — bőven találja meg jutalmát 
Németország hűségében. 

S ha fiaink  vére nem fogja  pirosra 
festeni  a balkán hegyek szikla lejtőit, 
ugy azt a 60 éves uralkodásában szer-
zett élettapasztalatokban és bölcsesség-
ben oly gazdag ősz uralkodónknak kö-
szönhetjük. 

Levél Marosvásárhelyről. 
Ilin Dr. Sándor QábQr. 

Erdély kies fekvési)  és gyönyörű városá-
ban, a megdicsőült fejedelmek  egykori kirán-
duló helyén, a szabadságharc fényes  korsza-
kának emlékei közöli, a hazai kuliura ősrégi 
őrhelyén, itt a székelyek fővárosában  időzve, 
a minket csikiakal is érdeklő szomszéd vár-
megye éleiének megfigyelésével  szerzett ta-
pasztalataimról számolok be olvasóimnak. 

Mint valóságos panoplilkumban vonultak 
el rövid ittlétein alatt szemeim előtt az alakok, 
helyzetek, viszonyok, szokások és felfogások, 
ugy a mult, mint a jelenből. 

A múltnak egyrésze a mélységes humo> 
miatt, mely ez előtt pár héttel a következ-
ményeként szereplő törvényszéki főtárgyaláson 
a maga valójában bemulattatott, egyenest a 
lőcsei kalendariumba való, - másik részük 
meg, a bennök megnyilatkozó közerkölcs hiány 
ijesztő mérve miatt, megdöbbentően szomorú. 

A jelenben pedig itt is oly egyének álla-
nak a vármegye élén, kiknek szivét a magyar 
testvériség nemes érzése dagasztja, a kik a 
haza s a vármegye közjavának, szellemi és 
erkölcsi sikereinek elérésére buzgón töreked-
nek, a kiknek jelszava : -laboré ad salulem !• 

A darabont korszak bukásával Marostorda 
bottal verte ki a hires Vozáriakal, de azért e 
vármegye részére csak látszólag hozta meg az 
átalakulásnak hajnalát, a nap ébredését. 

A nap kibontakozó fényes  sugarai csendes 
és nyugodt időt ígérnek, a természet munká-
sai teljes reményét érzik munkásságuk sike-
rének s mintegy biztos képe tUnik eléjök Iá 
radtságuk jutalmának, mely jólétet igét árasz 
tani a családra. De ki hinné, hogy a fellegte-
len s teljes pompájában feltetsző  s csendes 
időt igérő hajnal a nap. forró  hevében terhes 
féílegekel  rejthet magában ? Ki hinné, hogy 
a kitörendő vihar letarol és pusztává tehet 
mindent ? 

Így volt ez Marostordában is. A nemzeti 
kormány által küldött főispán  megbuktatására 
a kardinális tisztviselőkkel az élén megalakult 
az autonom párt. Egy darab Ázsiát insceni-
roztak Erdély e legáldottabb vidékére. Fel volt 
az tarkitva peisa strapákkal, hajbokoló, akarat 
nélküli khinai mandarinokkal, — semmit ellen 
nem őrző képviselő testülettel. Egy kis állam 
volt ez magában az államban. A tisztviselők 
a kormány rendeleteit nem foganatosították, 
tettek ad akta. Az alispán (Nagy József)  és 
főjegyző  (Erösdyi az összes megyei alantas 
tisztviselőket állásuktól felfüggesztették,  hogy 
majd ők előre látott felfüggesztésük  esetén ne 
legyen ki őket helyettesítse ; a. belügyminisz-

tertől leküldött felfüggesztő  határozatot nem 
akceptálták. A vármegyei közgyűlésen a főis-
pán általi kézbesítés átvételét megtagadták s 
mikor a közgyűlés fenyegető  fellépésére  az 
elnöklő főispán  helyét elhagyta, a miniszter 
állal felfüggesztett  alispán az elnöki széket el-
foglalta  s az indítványokra határozatként enun-
ciálta, hogy a közgyűlés megtiltja ugy az al-
ispán, mint a főjegyzőnek  a hivataluknak a 
főispán  által kinevezett helyettes részére való 
átadását és a főispánnak  bizalmatlanságot sza-
vaztak. 

Hát nem kedélyes Ázsia volt ez ? Nem hi-
ányzott még a harakiri sem! Ily időben és 
viszonyok közölt állottak össze a megyebeli 
mágnások és notabilitások s a leküldött bei-
ügyi államtitkárral együtt követték meg me-
gyénk fiát  Köllő Ignácot: hadd vállalná el Maros-
torda vezetését, fogadná  el az alispáni székel. 

Es hogy ez az ember, megyénknek büsz-
kesége tiláni erővel mily helyzetet teremtett 
meg, tényként beszéli el a f.  év február  27-iki 
vármegyei közgyűlés. 

Valóságos miniatűré kiadású parlament tűnt 
a szemlélő elé a vármegyeház odon nagyter-
mében. Körülbelül 400 bizottsági tag jelent 
meg a közgyűlésen; érezte az idegen is, — 
hogy máma valami korszak alkotó dolgok 
fognak  itt történni. 

A zöld asztal körűi lehetett látni a gróf 
Belhlenekel, báró Bálintitt, gróf  Toldalaghyak, 
gróf  Telekiek, Bodó Sándor főügyész,  dr. Po-
soni Gábor törvényszéki elnök, Csongvay La-
jos ügyvédi kamarai elnök stb. stb. országos 
nevU nagyokat. 

Köllö Ignác alispánnak a terembe való lé-
pésével fül-sivitó  éljenzés és taps-vihar tört ki. 

Elfoglalva  az alispáni székét, felkérte'  a 
bizottsági tagokat, hogy a mai gyűlésen vé-
gig maradjanak ott, mert olyan sok fontoslár-
gya van a közgyűlésnek, hogy szinte azt le-
hel mondani, hogy a megye közgazdasági éle-
tére nézve egész uj kor következik a mai köz-
gyűlésből kifolyólag. 

A parlamenti nivón álló közgyűlésen szebb-
nél szebb, tartalmas beszédeket lehetett hallani. 
Az interpelláltakká! kezdődölt. Gróf  Teleki 
Domokos Erdély leggazdagabb mágnása, a 
designált földmivelésügyi  miniszter interpel-
lált legelőbb a sáromberki Maros-hidnak az 
árvíz által való elvitele miatt. S utánna jöttek 
a közigazgatás mindennemű ágába eső, állam-
épilészel, erdő, mezőgazdaság, ipar, szegény-
ügy ; és büszkén elmondhatjuk, hogy minden 
egyes kérdésre egyenkint és összesen az al-
ispán maga adta meg a felvilágosítást  ugy, 
hogy a gyűlés egyhangú lelkesedéssel és meg-
nyugvással vette azokat tudomásul. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Ii e • é &. 

fileu  Ilonka! 
Az 1908. év sírjánál én is megállottam egy 

pilanatra, egy olyan bucsu pillantásra, amilyen-
nel elszoktuk kísérni az elrobogó vonatot. — 
A tova iramodó időt én is könnyes szemekkel 
siratom vissza. — Ilyenkor ó év végén oly 
felemelő  mérlegre rakni azt, amit teltünk s oly 
édes érzés tudni azt, hogy a mérlegnek a jobb 
fele  kilendíti az egyensúlyból az egymással 
küzdő serpenyőket. Mérleget készítettem én is. 
Hisz ezt teszi most kereskedő s mindenki, aki 
fáradságának  gyümölcsét ismerni akarja. Nem 
ölel fel  az én mérlegem milliós összegeket; 
az én mérlegemben foglaltak  nincsenek nagy 
árulárakban felhalmazva,  és mégis mégis nem 
adnám oda egyik bankár mérlegéért sem. Pe-
dig van abban bűn is, szenvedés is. 

— Bizonyára csodálkozik, hogy miért kell 
mindezeket tudnia, de torelem lluska, mindjárt 
elmondom, mert amit olvasni fog  e levélben, 
összefügg  nagyon az eddigiekkel. 

— Mondám, hogy a mérlegre került bün is. 
Igen Ilonka ezt tudnia kell magának, hogy 

én nem vagyok az, akinek ismert s akinek én 
it szeretném' magamat ismerni. S a mérleg 
egyik oldalán ez is oda kernlt, mert amig 
hasonligatom, méregetem tetteimet, felmerül 
augusztus s egy kedves kép emelkedik ki a 
mult kődéből, egy kép, amelynek hátterét levél-
kék teszik zajossá. 

— Mondanom sem kell ugye, hogy kik 
voltak e képen a föadatok  s mi volt e levél-
kék cime. No de világosabb leszek. Ez előtt 
egy pár évvel azt hittem, hogy feltaláltam  azt, 
akiért érdemes a tiszta, üde gyermeklélek min-

den szép gondolatát, minden ábrándját, min-
den édes bus sejtelmes érzelmét feláldozni. 
Akkor e -valaki, lábai elé raktam egész lel-
kemet, aki aztán ráhágott es eltaposta azt. 
Tépeti rongyokat mentettem csak meg lelkem-
ből, pedig még gyermek valék, bohó, járatlan 
gyermek. Ez akkor volt, amikor örülnie kell 
mindenkinek. Első lépések voltak az életben 
s az amúgy is bizonytalan lépteimet igy tel-
tem meg. Azután egymásután hulltak halomra, 
porba hitem s bizalmam az emberek iránt. 

— Lélekben fáradtam,  megtörve indultam 
neki az életnek, hogy versenyezzek azokkal, 
akik megtartották lelkűk ifjúságát. 

Két év pergelt le azóta s e két év a jnunka 
a feledés,  tehát a könyvek ideje volt s egy-
szerre csak jött a Tátra s találkoztunk.... 

— Az örök hó honában, — hittem, — hogy 
máskép süt a nap, máskép dobog a sziv, ró-
zsának néztem a gyapárt s én balga lélek azt 
reméltem, hogy ami megdermedt a forró  ho-
mokkal hintett kalászos síkokon, majd felolvad 
a bótakarta bérceken. 

— Ma elviselhetetlen súllyal nehezedik lel-
kemre az a gondolat, hogy ámítottam lluskát 
és ámítottam magamat. Nem viselem tovább 
hát e gyötrő rémét az életnek, ma az év utolsó 
napján, a számadások napján gondoltam, hogy 
törlesztem a felrakott  adósságot, megkönnyit-
tem lelkemet, oda állok az Ilonka elé s meg-
mondom, hogy — én nem tudok szeretni. — 
Tudom, hogy galamb lelkét e rövid mondat, 
a vijjogó sas megfogja  rémíteni, hogy csapon-
gó képzeletét, álmait zavarom, — de nem bí-
rom tovább elfojtani  a lélek fájdalmát,  pedig 
nekem is fáj,  hogy sebet kell Qtnöm azon a 
szivem, mţly talán értem dobog, amely egye-
dül, de későn'szeretett engem, akkor, amikor 
én nem tudok viszont szeretni, amikor már 

kiégett, eltűnt minden szép belőlem, amikor 
mar lába szennyét hordja egy régen imádott 
•valakinek» a lelkem. 

Szentebb előttem Ilonka tisztasága, sem 
hogy tovább tanyát találhatnék szivébe. Kiköl-
tözöm hál onnan talán még lehet anélkül, 
hogy magammal vinném az edes leány álmo-
kat, a nyugalmat s hiszem, hogy békét hagyok 
hátra magam után s ha néha néha kél is só-
haj az ajkain, nem lesznek azok a melyen 
fájó  emlékek sóhajai, hanem a gyengéd szere-
retet visszaemlékezései. 

Adósa voltam ezzel, mit tehetnék hát egye-
bet, mint azt, hogy lábai elé csúszom s bocsá-
natáért könyörgök, hogy az én üres hideg 
szivemmel közelébe mertem menni s kísérle-
tezni akartam, hogy felgyuladjon. 

Szavaim olyanok — jól tudom — mint az 
elsülyedt koporsón a fagyos  rögök zubogó 
dobogása, hisz a levéllel én temetek mindent, 
amiért érdemes élni, mert nem élet az amely-
ben nem tudunk örülni a szeretet fehér  virá-
gainak. 

Édes Ilonka, bugn, fehér  galamb talán nem 
fog  megérteni, talán [élve fog  érteni, keresni 
fogja  önmagában sötét levelem okát s nem 
fogja  megtalálni. Gondolni fog  — tudom — 
aria is, hogy hátha egy más, hátha egy uj van 
a játékban, de nem, én régen eljátszottam játé-
kaimat. Vétkem csak az, hogy az üzlet klasz-
szikus korszakában egyszer hittem s hogy ez 
egyszer tört le hitem keresztfája  s mert e 
íelépithetetlcn riinok hevernek utamban min-
denütt s ha néha nem tudok ellenállni a világme-
zőknek s letérek, újból visszaűz a lelkiismeret 
oda, ahol a haraszt zokogó zörgése s az ősz 
halotti sírásra hallik unos-untalan. 

Gondoljon vissza Ilonka a csoda szép Tát-
rára, ahol kicseréltük a titkainkot. Emlékszik 

még ugye, hogy ezeket elmondottam volt már, 
elmondottam volt azt is, hogy kihűlt a szivem. 

Azóta ámítottam magamat, szerettem volna 
örülni még csak egyszer a tavasznak, napsu-
gárt, illatot, reményt akartam csepegtetni a 
lelkembe, de már késő s ma ugy érzem, hogy 
ismételnem kell a Tátrában elmondottakat. 

Ami e két vallomás között történt bocsássa 
meg nekem. Ha fájt  valami az életben, ugy ez 
fáj,  lelkét meg kell szomoritanom, de köteles-
ségéin feltárni  a valót. 

Vérzik a szivem, amikor e sorokat írom, 
mert látom vigasztalom jövőmet, amelyben a 
szeretet nem alkot illatos keretet életemhez, 
de tartozást rovok le, megállok azon az uton, 
amelyre annyi reménnyel léptem s letérek arra, 
amelyen egy másik, egy hideg fényű  északi 
csillag vezet. Lehet, hogy e csillag a dicsősége, 
lehel hogy a megaláztalások-é, de hideg a 
fénye  mindkét esetben s mikor világánál útra 
indulok csak az vigasztal, hogy megkímélek 
másokat a fájdalmaktól  s ha engem elis zsib-
baszt a fájdalom,  mit bánja azt az önző világ. 

Aranyos Ilonka, nem irom iovább. 
Tudom, hogy minden szavam sújtja szerető 

szivét, bocsássa meg, amit tettem, amikor fel-
szítottam szivében a lappangó tüzet s ha ma-
radt fenn  e levél nyomán is lelkében irántam 
egy parányi tisztelet, e levél tartalmát őrizze 
meg. 

Nem szántam nyilvánosságnak s más nem 
értené meg, hisz a honnan e levél tartalma 
elő tört, az a lemondás a fájdalom  világa. Te-
kintse ugy e levelet, mint amilyen, amely nem 
akart fájdalmat  okozni, hanem a férfi  megtört 
lelkének egyenes megnyilatkozása. 

Utolsó levelében azt kérdezte, hogy miért 
utazom el.. Hát megmondom, elmondom ugy, 
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A tárgysorozat rendjén legfontosabbnak 
lOnl fel  a »tüzkirügy«. Az Dgy abból áll, a 

mennyire kivehettem a tárgyalásából, — hogy 
Marostorda vármegye 30 évre 10—10 éves 
cyklusok szerint felmondható  hatálylyal keze-
lésbe adja az eddig házilag kezeli •Marostor-
damegyei ált tQzkárbiztositó intézetet* az >Első 
magy. ált. biztosító intézet«-nek oly formán, 
bogy az kezeli a tdzbiztositási agyleteket s az 
igy kezelt ügyletek ulán lizet a megyének 20 
százalék jutalékot és az elérendő tiszta ha-
szonból 50 százalékot. Ez a kötés ilyen for-
mában évente mintegy 20 ezer korona tiszta 
bevételt biztosit a vármegyének, dacára annak, 
hogy maguk a biztosító Telek is mig eddig 
100 korona után 80 fillért  fizettek,  addig jö-
vőre eme fizetség  47 fillér  lesz. A jutalékként 
kapandó 20 százalék felosztása  pedig ugy tör-
ténik, hogy 15 százalék a vármegyeház épí-
tési alap javára megy, 2 százalék a körjegy-
zők nyugdijegylete segítő alapja javára, — a 
fennmaradó  3 százalék biztosítási dijat lizető 
felek  javára megy jutalékul. 

Ez a tiszta telivér, oekonomikus vénára 
valló alkotás kizárólag Köllö alispán munkája. 
Az uj megyeház nélkolözhetetlen szükség s ő 
frappánsan  megtalálta azonnal a szükséges 
pénz-forrást. 

Ez ügy ellen izgattak hallomásom szerint 
hónapokon keresztül, a kik nem voltak tisztá-
ban a lényegével s erre vonultatták fel  a volt 
autonom-párt frakcióját  is. 

Köllö alispán szavaiból megértvén mind-
nyájan a vármegye gazdaságára oly nagy ha-
tással lévő nagy alkotást, nem találtatott senki, 
ki el nem fogadta  volna s magok az ellen-
zésre bejött bizottsági tagok is személyesen 
fejezték  ki lelkes ovációjukat eme tüzkárügy 
létrehozásáért. 

Eme ovációt látva, mindjárt egy kép jutott 
eszembe. Lerajzolom. 

Épen a perzsa háborúk idején történt. — 
Mardonios egy arkadiai szökevénynyel ilyforma 
párbeszédet folytatott:  »Mit csinálnak most a 
hellének?» -Olympia ünnepét ülik, a pálya-
versenyeket és kocsijátékokat nézik.* -Hát 
micsoda e versenyek jutalma ?• -Egy olajág.» 
Erre egy előkelő perzsa ember a hadvezérhez 
fordulva  igy kiálltolt fel:  -Jaj nekünk Már-
donios! Micsoda férfiak  ellen vezettél te min-
ket, a kik nem arany és ezüstért, hanem fér* 
fierényért  versenyeznek.» 

E versenyjátékokkal óhajtom én az itteni 
vármegyei életet összehasonlítani, — hogy itt 
Köllö Ignác vármegyénk fia,  bámulatos tett-
erővel, oly helyzetet, viszonyt és felfogást  ala-
kított ki, a hová a bizottsági tagok komoly 
előkészülettel közelednek, a hol a kőznek a 
javáért lelkesednek s minden személyes érde-
ket, vagy könnyelmű pártoskodást kizárnak és 
a honnan a résztvevők az eszmék győzelmé-
vel s a béke olajágával térnek haza. 

Köllö alispán, mintha csak azt vallaná, — 
hogy a felsőbb  hatóság felelőssége  absorbeálja 
az alárendelt orgánum felelősségét,  minden 
határozat s az alantas tisztikar minden tény-
kedései elleni támadásokkul szemben ő kel 
sikra; makacs logikával, nagy jogászéllel fűzi 
az érveket egymás mellé, valóságos fallanzot 
állit az igazság tényeiből a támadások elé. 

De azért ez látszólag sem a kényuralom 
elvének a követése, mert minden megfigyelő-
jénél önkénytelenül szűlemlik meg az a tudat, 
hogy nélküle és kívüle a megyének élet-erei-
ben semmi sem történik, minden előbb az ő 
szellemi retoráján átmegy s csak azután válik 
testé. 

Áll is 6 a megyében oly sziklaszilárdan 
akár csak a Sión hegye. 

S méltán 1 Hiszen megyénk e szolöltje tár-
saságában élni, az ő baráti vonzalmát birni, 
vele gondolatokban és cselekvésekbe^ osztoz-
kodni szive által felmelegfllni  és eszméi ha-
tásán lelkesülni nemzetünk szebb és jobb jö-
vőjéért, ez oly gyönyörűség, a mi férfi  lelke-
ket a közpályán szive gyökéréig áthathat. 

Jámi vele érzései és gondolkodása tiszta 
utjain, kövebii őt a jó és nemes, a szükséges, 
meg a szép keresésben, felemelkedni  oldalán 
az ideális nemzeti törekvések magasába, ez oly 
foglalkozás  minden/törekvő ifjú  számára, a ki 
a közéletben már gondolatilag is nem az egyéni 
célt keresi s nem a szolgai ellátás boldogu 
lását óhajtja, a minőt a mi, Csíkból kikerült 
neves embereink egyike sem nyújthat, csak 
ép Köllö Ignác. 

Vajha eljönne az idő, hogy ez ember az 
önzetlen szive és termékeny lelke minden kin-
csét Csikmegye javára fordítaná! 

S váljon szülemlik-e olyan szeretet, hála 
és elismerés, a melylyel megbírják fizetni  az 
ily nagy emberek mérhetetlen jó cselekedeteit 
azok, a kik a béke és haladás áldásaiban va-
gyont halmaznak maguk körül és édes jóllét-
ben sütkéreznek a termékeny napsugárban. 

A költő mondja : 
.Hantra (1A1 a pásztor s fntyűrés/ve  legelteti nyálát 
És riom tu.lju, kinek hős porit nyug9/ik alant.-

amint van. Nekem az élet egy hosszú színda-
rab, amelynek minden jelenetét ezerszer kell 
végig néznem. 

Most meguntam a régi díszleteket s me-
gyek egy országgal odébb, ahol jóllehet ugyan-
azt fogom  látni majd, amit itt, de legaláb má-
sok is a színészek. Én csak néző leszek, amig 
lesz érdemes jelenete az éleinek addig meg-
elégedett, de azután boldogtalan. 

Ne szakítsuk meg Iluska az összeköttetést. 
Maradjunk jó barátok s engedje meg, hogy e 
címen megtarthassam leveleit, hogy az azokból 
kiáradó jóságos szellem, hadd kísérjen el min-
denüvé s hadd tartsa fenn  azoknak az óráknak 
az emlékét, amelyben még én is reméltem. 

Most pedig még hő imában kérem a min-
denség jóságos Istenét, hogy azt a szenvedést 
amit e levél okoz szivének, azt a borús felle-
get, amelyből hullni fog  a könnyek zápora, 
derengje át a megnyugtató napsugár. 

Még egy hónapig maradok itt, akkor Né-
metországba megyek s ha büszkesége megen-
gedi, keressen fel  e hó alatt levelével s irja 
meg, hogy szabad lesz-e tovább is fenntarta-
nom a jevelezést s hogy megirhatom-e címe-
met majd ha innen messze leszek. 

Még sokat írhatnék. Ezek, amiket elmou-
dottam csak holdsugári borongó lelkemnek. 

Gondoljon néha rám s olykor küldjön egy-
egy fohászt  utánam, aki imáiba azt foglalom, 
hon boldogsága akkora legyen, mint az én.... 
boldogtalanságom. 

Kezeit csókolja, levelét nagyon várja, 
Kovácspatak, (Nográdm.) 1909. február  18. 

Tisztelője igaz barátja 
Rnsztem. 

Március 15-iki ünnepélyek. 
Csíkszeredában. 

Csíkszereda város hazafias  közönsége, a 
délelőtt fél  10 órakor megtartandó szent mise 
végeztéve', Csiszeredában, a városháza előtti 
téren (kedvezőtlen idő esetén a városháza ta-
nácskozási termében), 1909. évi március 15-én, 
hétfőn  d. e. fél  11 órakor, a magyar nemzet 
újjászületésének 61 -ik évfordulóján  emlékünne-
pélyt rendez, a következő müsorTal: 1. Himnusz, 
ének unisono. 2. Megnyitó beszéd, tartja Haj-
nód Ignácz országgyűlési képviselő. 3. Talpra 
magyar, szavalja dr Gaal Endre vm. aljegyző 
4. Ünnepi beszéd, tartja Takács Károly ev. ref. 
lelkész. 5. Alkalmi költemény, szavalja ifj.  Dá-
vid Ignácz. 6. Bezáró beszéd, tartja dr Ujfalusi 
Jenő polgármester. 7. Szózat, ének unisono. 

Csiksomlyón. 
.-I rúkmmlyói  róm. I:*ith.  fótfimnázinm  Önkép-

zőköre az 1848. évi március 15.-Í események em-
lékére f.  hó 15-én d. u. ',,4 órakor a gimnázium 
nagy termében ünnepséget rendez a következő 
műsorral: 1. Megnyitó zene előadja az ifj. 
zénekar. 2. Ünnepi beszédet mond László An-
tal, az Önképzőkör elnöke. 3. A szabad sajtó, 
énekli a férfikar  harmónium kísérettel. 4. 'Pe-
tőfi  : Nemzeti dal, szavalja Barabás János VIII. 
o. t. 5. Alföldi  bucsuhangok, hegedűszóló har-
munium kísérettel, Kéler Bélától; előadja Fe-
kete Endre III. o. t. 6. Alkalmi leiolvasást tart 
Karda Ferenc VI. o. 1. 7. Kurucdalok, előadja 
a férfikar  harmónium kísérettel. 8. Czuczor 
Gergely : Riadó, szavalja Bemád Ágoston VIII. 
o. L 9. Merengéz, előadja az ifj.  zenekar. 

— .4 csikstnnlyói  róni. kath.  taui/nLrju'u  in-
tézet  Önképzőköre ünnepségét d. e. 8 órakor 
tartja a gyakorlóiskola termében. Hét órakor 
az ifjúság  szent misét hallgat. Az ünnepség mű-
sora a következő: 1. Kurucdalok, előadja az 
intézet zenekara. 2. Megnyitó beszédet mond 
Sárpátky János IV. é. n. 3. Hymnus, négyes 
kar. 4. Petöii: Nemzett dal, szavalja Málé 
Albert II. é. n. 5. Hegedű-négyes előadják 
Fejér Dezső II., György Áron III. Bálint Ákos 
és Lakatos Miklós 1. é. n.'6. Arany: Széchenyi 
emlékezete, szavalja Tamási Sándor II. é. n. 
7. Kurucdalok, előadja az énnekkar. 8. Ünnepi 
beszédet mond Szabó Béla IV. é. n. 9. Ábrányi 
E.: Márciusi eskü, szavalja Bara Ignác IV. é. 
n. 10. Hunyadi induló, előadja az Önképzőkör 
zenekara. 11. Szózat, unisono. 

— .4 tanitóképzöinlézet  gyakorló-iskolájának 
tanulói d. e. 11 órakor tartják meg ünnepsé-
güket az iskola termében a következő műsor-
ral: 1. Hymnus. 2. Az 1848-iki eseményeket 
ismerteti Xántus Elek s.-tanár. 3. Petőfi:  Nem-
zeti dal, szavalja Bodó Lajos. 4. Kossuth nóta. 
5. Petőfi:  Négy nap dörgött az ágyú, szavalja 
Péter Sándor. 6. Ének szóló, énekli Gergely 
József  kép. n., harmoniumon kiséri |Székely 
András kép. n. 7. Petőfi:  Csatában, szavalja 
Péter István. 8. Szaval Xántus Mariska. 9. Kos-
suth Lajos azt izente. 10. Petőfi:  Sóhajtás, 
szavalja Balázs József.  11. Fel-fel  vitézek a 
csatára. 

— A várdotfalri  róm. kath.  elemi iskola  ün-
nepségét a gazdakörrel együtt rendezi, amely 
kedvező idő esetén a községháza előtt, ellen-
kező esetben az iskola termében lesz d. e. 8 
órakor a következő műsorral: 1. Hymnus. 
2. Petőfi:  Nemzeti dal, szavalja Orbán Béla 
V. o. 3. Alkalmi beszédei mond Péter Sándor 
tanító. 4. Fel, trombita szól. 5. Petőfi:  A ma-
gyar nép, szavalja Timár Mari V. o. 6. Kos-
suth Lajos azt izente. 7. Petőfi:  Kemény szél 
fuj,  szavalja Bálint József  IV. o. 8. Fél hazám-
nak. . . 9. Petőfi:  Péter bátya, szavalja László 
Anna IV. o. 10. Tavasz elmúlt... Petőfi:  Csa-
tában, szavalja Bartalis József  111. o. 12. Szózat. 

Cslkszentmártonban. 
Csikszentmárton hazafias  közönsége, a ma-

gyar nemzet újjászületésének 61-ik évforduló-
ját a következő műsorral ünnepli meg: 1. 0. e. 

fél  10 órakor gyülekezés az olvasókör helyi-
ségében. 2. d. e. 10 órakor ünnepélyes isteni 
tisztelet a róm. kath. templomban. 3. Himnusz, 
énekli a közönség. 4. Megnyitó beszéd, tartja 
Nagy Antal. 5. Honfidal,  éneklik az elemi is-
kola növendékei. 6. Talpra magyar, szavalja 
Gábor JJános. 7. A honvéd-tüzér temetése, 
éneklik az elemi iskola növendékei. 8. Onnepi 
beszéd, tartja dr Nagy György országgyűlési 
képviselő. 9. Kossuth nóta, énekli a közönség. 
10. Magyar zászló, szavalja Péter István V. 
elemi oszt. növendék. 11. Záró beszéd, tartja 
Cseh Vilmos. 12. Szózat, énekli a közönség. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lelkigyakorlatok Csiksomlyón. A csik-

somlyói róm. kath. főgimnáziumban  az idei 
lelkigyakorlatok f.  hó 17—21. napján lesznek. 
Lclkivezetó: P. Baer Mátyás jézustársasági 
atya. Mivel a lelkigyakorlatokon a tanulókon 
és tanárokon kívül kath. urak is résztvehetnek, 
azért közöljük a lelkigyakorlatok egész rend-
jét: márc. 17-én d. u. ',*5 órakor bevezető 
szentbeszéd; 18-án és 19-én d. e. 8 órakor 
szentmise, '/«9. ' i l l , '/,3 és Ví5 órakor szent-
beszéd ; 20-án d. e. V.9, ' »11 és 2 órakor 
szentbeszéd, utána gyónás; 21-én d. e. Bóra-
kor szentbeszéd, . szentmise és közös szent-
áldozás. Ugyanezen napokon lesznek a tanító-
képző intézetben is a lelkigyakorlatok, ame-
lyeknek vezetője Oláh Dániel kadicsfalvi  plé-
bános. 

— Kamarai közgyűlés. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és i| arkatnaru folyó  évi IVlinnír *2l»-án 
közgyűlést tartott, Tauszik U. Hugó kir. tunácsos-
elniik vezetésével. N'apirend előtt melegen emléke-
zett meg Szterényi Józsel" li. t. t. államtitkárnak 
Marosvásárhely sz. kir. város díszpolgárává történt 
választásáról és bejelenti. Iiogy ezen alkalomból a 
kiiimim nevében táviratilag üdvözölte nz uj dísz-
polgárt. Az államtitkár erre szintén meleg hangú 
sürgönyheti köszönte meg uz üdvözlést, kifejezvén 
hogy u megtiszteltetés, mely Marosvásávbely város 
közönsége részéről érte. még gzorosubhâ tlizi azt 
a kötelék -t. negyedszázad óta a székelységbez 
filzi.  s mely kötelékben u székelységnek lehető 
legmesszebbmenő liuszuárn lmini mimlt-nkor törek-
szik. Azután n keresk. alkalmazottak védelméről 
szóló törvényjavaslat tárgyalására a kamura kép-
viseletében kiküldettek: Tauszik II. Hugó elnök. 
Uiirger Albert és Petl'i Zsigmond alelnökök. "Sz. 
Szakáts Péter és l.ás/ló (Jyula titknrak. Örven-
iletes tuibiiiiásul vétetett. Iiogy a keresk. miniszter 
textilipari tanulmányi ösztöndíjat létesít és bogy 

kamara kerületből az idén is négy iparos-segédet 
jutalmazott mrg. munkában való álladóságtikért. 
K jutalmak közelebb lógnak kiadatni. Tudomásul 
vették, Iiogy 'i keresk. miniszter a kamara 1!>0'J. 
évi költségvetést jóváhagyta. Köszönetet szavaztak 
ugyancsak a kereskedelmi miniszternek, a Maros-
Vásárhelyre 15(HI00 korona költséggel felállítandó 
közmühelyért. Nagyobb vila fejlődött  ki az állami 
támogatásért folyamodott  kisiparosok kérésének el-
látása körül. Hosszabb eszmecsere után töitént. 
elvi megállapodások szerint fogja  u kamura uzt uz 
ügyet tovább kéretni. Folytatólag a pénztái keze-
léséről szolé jelentések olvastattak fel.  minek kap-
csán a kamara 1908. évi számadása elfogadtatott 
és jóváhagyás végett a kereskedelmi miniszterhez 
felterjesztetik.  Ez a gyűlés foglalkozott  a kamara-
székház építésének kénlésével is. Határozatilag ki-
mondotta, hogy kamara-székházul még ebben az 
évken megépítteti és megbízta elnökséget, hogy a 
jóváhagyást felsőbb  helyen kieszközölje és egyben 
szakbizottságot választott n továbbiak megléteiére. 
A székely inas elhelyezése ügyében tett elnöki 
intézkedések jóváhagyó tudomásul vétettek. Pár-
toló felirattal  támogatják több társkamara közér-
dekű mozgalmát: néhány község husvágási sza-
bályzatát módosításokkal elfogadtuk  és megerősí-
tésre ajánlják. A korondi aragonit kő csiszolásá-
nak a nép körében leendő terjesztése s a kész 
áruk értékesítése, s igy a nép keresetének foko-
zása érdekébep Kerezsi Lajos tanító javaslutnra 
megfelelő  lépéseket tesz a kamara. Meg több ki-
sebb jelentőségű ügy eliutézése után a gyűlés 
véget ért. 

— A József  Főherceg Szanatórium helyi 
blzotságának elnöksége forró  háláját  fejezi  ki 
mindazon  hölgyeknek  és uraknak,  akik  a tí-án 
tartott  estély  sikerét  fáradozásaikkal  emelni ke-
gyesek  voltak. 

— A közigazgatási bizottság ülése. A 
vármegye közigazgatási bizottsága f.  hó 8-án 
tartotta Kállay Ubul főispán  elnöklete mellett 
rendes havi ülését. Az ülésnek különösebb ér-
deklődésl keltő tárgya nem volt. Á bizottság 
az előadók havi jelentéseit tudomásul vette. 
Említésre méltó, hogy a vallás- és közokta-
tásügyi mi iszter Veresmorteán Nicefor  ká-
szonimpéri gör. kalh, tanítónak állásától való 
elmozdítására vonatkozó fegyelmi  határozatot 
jóváhagyta és a Truca Miklós gyergyóhollói 
gör. kath. tanító ellen elrendelt fegyelmi  vizs-
gálat teljesítésével a bizottságot megbízta. A 
törvényhatósági állatorvos jelentése szerint a 
vármegyében a takonykór terjed, már eddig 
megtörténi, hogy két lovat, melyekről a bon-
colás a betegséget megállapította, le kellett 
bunkózni. A megfelelő  óvintézkedések meg-
tételét a bizottság elrendelte. 

— Halálozás. Szisz Jánosné szül. Naey 
Zsuzsa 56 éves korában Csikszentléleken f 
hó 7-én elhalt. 

— Ismeretterjesztő előadás Csiksomlyón. 
IA Csiksomlyói Jótékony Nőegylet f.  hó 13-án 

ismeretterjesztő előadással és tombolával egy-
bekötött teaestét rendez, amelyre az érdeklő-
dőket ez uton hivja meg a rendezőség. Kez-
dete fél  8 órakor. Az ismeretterjesztő előadást 
— aminl már jeleztük is — Csató János ta-
nár fogja  tartani a földrengésről.  Előadásiban 
ismertetni fogja  tbldrengés keletkezésének okait, 
a földrengések  fajait;  képekben fogja  bemu-
tatni a homokpusztán működő szél erejét, a 
víz kimosó hatását a földből,  az embert és az 
universumot mint geologiai erőt stb. — Ezen 
bevezető után a délolaszországi földrengéssel 
kapcsolatban 60 vetített képben bemutatja a 
tektonikai földrengést.  A képek közül felem-
ütjük a következőket: vulkánikus kitörés, a 
Mont-Peleé kitörése, Messina és Catania a 
földrengés  előtt, a messinaiak menekülése, a 
messinai kikötő a földrengés  ulán stb. — Az 
előadás a gimnázium nagy termében lesz, a 
tulajdonképeni teaest pedig, amely közvetle-
nül az előadás után kezdődik, a róm. kath. 
elemi iskola termében. A teaestre a belépődíj: 
tetszés szerinti. A befolyó  összeget a kiadások 
fedezésére  fordítjuk..  A teaest rendezői: Amb-
rus Dénesné, özv. Ádám Ferencné és Szlávik 
Ferenc. 

Eljegyzés. Erőss Domokos csiksomlyói la-
kós lolyó hó 7-én eljegyezte Előtár Veronkát, 
Taplocáról. 

— A József  Főherceg Szanatórium helyi 
bizottsága által 1909. évi március hó 6-án rész-
ben a csiki tüdőbetegek, részben a létesítendő 
sétatér alap javára rendezett tea-estélyen felül-
fizettek:  dr Zalán István 30 korona, Killay 
Ubul 16 korona. Lázár Miklós, Janovilz Jó-
zsef  10-10 korona, Fejér Sándor, dr Harmat 
Leo 6-6 korona, Szvoboda József,  Pototzky 
Márton, Lázár Gyula, dr Fejér Antal, dr Györ-
pál Domokos, Józsa Géza 5-5 korona, Miske 
László, Fritz Henrikné, dr Fejér Mihály 4-4 k.. 
Erős József,  Éllhes Zsigmond 3-3 korona, dr 
Veres Sándor, Soós András, Botár Bela, Fodor 
Jenő, Báldi Aurél, Czikó Sándomé.^dr Dóczi 
Kálmán, N. N. /dr Zakariás Manó, dr Nagy 
Béni 2-2 korona, Demph István, Endes Jó-
zsefné,  N. N., Hajnód László l-l korona. — 
Összesen 150 korona. A részletes elszámolást, 
miután az még befejezve  nincs, az elnökség 
a következő számban fogja  közölni. 

— A községi jegyzők kedvezményes 
vasúti jegye. A fővárosi  lapokból örömmel 
értesülünk, hogy Kossuth Feren:z kereske-
delmi miniszter -a jegyzők részére a fél-
áru vasúti arcképes igazolványok kiadását en-
gedélyezte. A jegyzői kar egy évtizeden át nem 
szűnt meg e kérdést napirenden tartani, — s 
midőn már majdnem reményét vesztette — 
részesült e kedvezményben, melyet a jegyzői 
kar a legnagyobb örömmel logadolt, — mint 
értesülünk Pálffy  András a vármegyei jegyzői 
egylet elnöke Kossuth Ferenc kereskedelmi 
miniszterhez üdvözlő táviratot küldött. 

N YILTTÉR 
tE roviitbun közlötte'tért nem felelős  a szerkesztő). 

A'i/UváiUM  kösxöiiei. 
Mindazok, kik férjem  halála alkalmával rész-

vélnyilatkozatukkal felkeresni  szívesek voltak, 
fogadják  ez ulon legőszintébb köszönetemet 

Csiksomlyó, 1909. március 4. 
özv. Lakatos lrráné. 

Kömöuet  ti i/UváiiitáH. 
Mindazok, akik szeretett jó férjem  elhalá-

lozása alkalmából részvét soraikkal fejkerestek 
s ezáltal férjem  elhunyta feletti  nagy bánatom-
ban osztoztak, fogadják  ez uton őszinte hilis 
köszönetemet. 

Csikmenaság, 1909. március 8. 
özv. Benedek  Oáborné. 

Nyilatkozat. 
A Ráduly Kálmán, Részegh Gáspár és Botár 

llyés madéfalvi  lakósok ellen a csendőrök előtt 
tett az a feljelentésem,  hogy 432 koronámat 
ők vitték el, tévedésen alapult s ezen alapta-
lan feljelentésemért  tőlük ezúton is bocsánatot 
kérek. 

Csíkszereda, 1909. mircius 5. 
Kovát»  Dénes. 

KÖZGAZDASÁG. 
A . H m m ' Magyar Altalina VáttMiM Ráaz 
veoytaraaaag, Badapaat, heti jetateae a t t a d a -

forgalaartl  es péniptactrü. 
Budapest, 1909. mArcius 4. 

A budapesti értéktőzsdének az elmúlt hét 
folyamán  bőven kijutott az izgalmas esemé-
nyekből, — minek folytán  a tőzsde hangulata 
nem volt állandó, hanem a hét elején Orosz-
országnak a többi nagyhatalmakkal egyértelmű 
állásfoglalásának  hírére szilárd irányzatot kö-
vetett, majd utóbb Szerbiinak a háború ve-
szedelmét felidéző  viselkedésére újból el-
lanyhnlL 

A tőzsdén f.  hó 3-án Szerbia megatartásá-
ról felolvasott  távirat kedvezőtlen hatással volt 
a tőzsde hangulatira, és bár a vezető értékek 
árfolyama  hirtelenül jelentékenyen csökkent, 
nagyobbszabásu árcsökkenés meg sem állott 
be, minthogy a sürgöny felolvasása  közvetle-
nül a déli zirlat előtt történt. Ezen tivirat 
adatai nem nyertek igazolást, sőt a mai napon 
ujabb hivatalos értesítés érkezett a tőzsdére, 
mely szerint Szerbia országának sorsit a nagy-



11. Biám. 

hatalmak kezébe teszi le. Ennek folytán  ismét 
barátságos hangulat lépeti előtérbe és az ár-
folyamok  a minap szenvedett csőkkenést maid-
nem teljesen behozták. 

A háboru eshetősége miatti aggodalom mel-
lett még a bankkérdés bonyadalma is akadá-
lyozza az Ozlet fellendülését  és ezzel kapcso-
latban az árfolyamok  emelkedését. 

Élénk kereslet tárgyát képeztek az elmúlt 
hét folyamán  kütönösen a téglagyári részvé-
nyek, melyeknek árfolyama  lényegesen javult, 
úgyszintén nagyobb üzlet volt 4 százalék ma-
gyar koronajáradékban is, melynek árfolyama 
nem tüntet fel  különösebb változást. Általában 
a helyi értékek árfolyamai  jól tartották magu-
kat és a nagyobb árhullámzásban csak a ve-
zető értékek vettek részL 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: 

ícbr. 26. niá'C 4. 
4«/, m. koronajárailék — 9085 9135 
magyar hitel részvény — 722. - 73075 
k6szénliányu és téglagyár részvény 445.50 452 
rimomuránvi vaamQ részvény — — 518.75 524.25 
Adria tengerhajózási részvény — 394.— 384.50 

C S Í K I t j a P O K 9-ik oldal. 

Szám: 3118—909. tlkvi. 1 - 3 

Hirdetmény. 
Az arányosított Csikpálfalva  közhelyeket az 

általános helyszinlelési állapot szerint feltün-
tető Felső tölgyes II. rész 7. sz. tljkve 3. 3 a—4., 
4/1., 5/2. hrsz., a csikpálvalvi I. rész 180. 
tljkben 602., 604., 689., 738., 961., 1059., 1108., 
1772/9., 1777., 1796., 2026., 2029., 2030., 2198., 
2202., 2229., 2299/1., 2307., 2314., 2315., 2326., 
2327., 2328., 2345., 2346., 2372/8., 2374., 
2379., 2540., 2543., 2550., 2551., 2573., 2574., 
2598., 2604., 2606., 2607., 2608.. 2609., 2612., 
2613., 2617., 2618., 2619., 2620., 2621., 2622., 
2623., 2624., 2625., 2626.. 2631., 2632., 2633., 
2634., 2635., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640, 
2643., 2646., 2650., 2651., 2654., 2655. hrsz. 
— a csikpálfalvi  II. r. 2. sz. tljkben 4/1. b. 
a/2., b. 43., b. á/4„ b. á 5., b. á,6„ b. á/7., 
b. á/8., 8., 10 b.. 11., 40/á., 41., 42 á„ 42,b„ 
43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52, 
53., 54., 55., 56., 57., 58.,59., 60., 61/a., 61/b., 
62., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72/1. 
1. rsz. hrsz. a csikpálfalvi  II. rész 7. sz. tjkvben 
33., 63., 73. hrsz. a csikcsomortáni II. rész 
202. sz. tljkvben 594., 596., 598/á., 598/h, 
699., 564., 566., 567., 568., 569/á„ 569 b., 570/á„ 
570/b., 571., 572., 573/á„ 573/b„ 575. hrsz. 
a csiktaploczai 1027. sz. tljkvben 10951. hrsz. 
ingatlanokra vonatkozólag átalakittatik és ezzel 
egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a 
melyekre az 1886. évi XXIV. az 1889., XXXVIII. 
é3 az 1891. XVI. L-c. a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás a telek-
könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolato-
san foganatosittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hitele-
sítésére és a helyszíni eljárás Csikpálfalva 
községben 1909. évi április hó 5-ik napján 
fog  kezdődni. 

A tervezet hitelesítésének, valamint általá-
ban a helyszíni eljárásnak foganatosítása  végett 
Császár László kir. tvszéki albiró és szakközeg-
ből álló bizottság küldetik ki. 

Ennélfogva  felhivatnak: 
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen, vagy meghatalma-
zott által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi 
tervezet ellen nelaláni észrevételeiket annál bi-
zonyosabban adják elő, mert a régi telekköny-
vek, végleges átalakítása után a téves átveze-
tésből eredhető kifogásokat  jóhiszemű harma-
dik személyek irányában többé nem érvénye-
síthetik. — Felhivatnak továbbá; 

2. mindazok, akik telekjegyzökönyvekben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatoll elő-
terjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött halárnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mu 
tassák fel.  — Továbbá felhivatnak; 

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebele 
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírás az 1886. XXIX. t.-c. 15—18. és az 1889. 
XXXVIII. t.-c. 5„ 6„ 7„ 9. §-ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazol-
ják, avagy odahassanak, hogy az átruházó 
telekkönyvi tulajdonos átruházás létrejöttét a 
kiküldött előtt szóval ismerje el és a tulajdon-
jog bekebelezésére engedélyét nyilvánítja, mert 
különben jogaikai ezen az uton nem érvénye-
síthetik és a bélyeg és illeték elengedési ked 
vezményétől is elesnek és végül felhivatnak; 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be 
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetőleg, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bé 
lyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1909. évi február  hó 25-én. 

Bocskor Antal, 
kir. trruékl biró. 

Szitu 1227—908. m. j. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavaiuak igaz-

gatósága közhírré teszi, liogy a vár-
megye magántulajdonát képező Gyergyó-
Felsótőlgyes I. határrészben fekvő  .Ba 
raszó völgy" nevll erdőrészben, a m. kir. 
Köldmivelésügyi Miniszter urnák 84972 
—903. számú engedménye alapján — 
mintegy 1996-83 kat. hóidon, összesen 
mintegy 95.333 km* luc- és jegenye-
fenyő  haszonfára  valamint 800 km1 bükk-
fára  becsült futömeg,  négyszázhetven-
hétezer (477.000) korona kikiáltási ár-
ban, 1909. évi április hó 19-ik napján 
délelőtt 10 órakor' a vármegye magáu-
javai igazgatóságának irodájában (Csík-
szereda, vármcgyeház)-inegtartandó nyil-
vános szó és írásbeli versenytárgyaláson 
a legtöbbet Ígérőnek el fog  udatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzül az árverés megkezdése előtt az 
árverési bizottság kezéhez leteendő. 

A szabályszerű bélyeggel ellátott 
irá&belí zárt ajánlatok u megajánlott vé-
telár 10 százalékát kitevő bánatpénz-
zel, vagy megfelelő  óvadék képes ér 
tékpapirral látandók el és tartalmazniuk 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket  ismeri s magát azoknak 
aláveti. 

Elkésett és utóajánlatok nem fogad-
tatnak el. 

Az erdő fatömege  u kikiáltási áron 
alól uem fog  eladatni. 

A kihasználási idö hat (6) évig tarthat. 
A vágásterület középpontja a Gyer-

gyótölgyesi tulajrakparttól és fapiactól 
mintegy tíz (10) kim. távolságra fekszik. 

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

Csikszereda, 1909. február  20-án. 
Dr. Cslky József, 

Pályázat. 
Csíkszereda város r. kath. egyház-

tanácsa a megüresedett kántori állásra 
pályázatot hirdet, a kántor jövedelme: 

1 Évi 1000 (egyezer) koronái utóla 
gos havi részletekben a városi adópénz-" 
tárból; 
• 2. Egyebekből 384 korona 12 fillér, 
összesen: 13a4 korona 12 fillér. 

3. Természetbeni lakás, kert, gazda-
sági épületek és egy kaszáló. 

Kötelessége vaéár- és ünnepnapokon, 
valamint a hétköznapi isteni tisztelete-
ken a kántori funktiók  pontos végzése. 
Kellően felszerelt  lolyamodványok a 
csíkszeredai r. kaili. plébániához folyó 
év március hó 30-lg adandók be; próba 
április 4-én délután 3 órától, melyre 
a személyes megjelenés föltétlenül  meg-
kívántatik, a választás április 13-áról 
a közbejött akadályok iniatt bizonytalan 
időre elnapohatott. Az ujabbi határnap-
ról a pályázók értesíttetni fognak. 

Csikszereda, 1909. február  22-éu. 
id. Dávid Ignác, Szigethy Gyula, 

lögoniliiok. 1.'Ikész, o. t. etuök. 

2 - 2 iguzgalo. 

Szám 166—909 m. j . 

Árverési hirdetmény. 
ICözhrré teszem, hogy Csikvármegye 

magán tulajdonát képező Bojtorjánop, 
Tarliavas, Nagymagyarós, Vámkui. Füs 
tölökert, Haragos, Kisliavas, Czibles, 
Fejérhavas, Vereskó, Komárnék, Ko-
párhegy, Tölgyes sarok, Nagysarok, 
Czirjáksarok, Veresmart, Csiblesályi 
rét, Kikötök, Kisrét, Pojánai fűrészek, 
és kaszálók, Táhlasarok Balázssarok, 
Hegyeshavas, Csiszérsarok. II Kísbük-
kös, KöszörUkópatak 3 kert, Tölgyesi 
mészégetésijog és mésztelep nevű ka-
száló és legelő birtokok, illetve jogok 
1909. évi március hó 17-én délelőtt 
8 órakor Gyergyótölgyesen 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 Oyergyótólgyes gazdatiszti 
irodában a hivatalos órák alatt bárki 
betekintheti. 

Csikvármegye magánjavainak igaz 
gatósága. 

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

2—2 Igazgató. 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszeredában, a KoBsuth-

Lajos-ntcában fekvő  telkemről, 
(a hol es előtt a Szabó Miklós 
üzlete volt), a kőhazat, a fabol 
épült házat és a ostLt, f.  hő 16-an, 
delelőtt 0 órakor, - irodamban 
megtartandó Árverésen eladom 

Dr. gAgAMÁs MANÓ. 

Gyáaskatapok állandó raktál a! 

Értesítés 1 
Vau szeieucséin a nagyérdemű kö-

zöuség beescs ligyelinebc ajánlani, mi-
szerint marosvásárhelyi éw budapesti 
tapasztalataimról visszatérve, a inni 
bor igényciueb egy teljcneu megfelelő 

NOI-DIVÁT-KALAP SZALONT 
rendesek be s inidön erre becses 
tigyelmllkct felhívni  bátorkodtam, tu-
dúlni kívánom, liogy a legdivatosabb 
modellek, kalap állások, gyásska-
lapok, mindenféle  átinti fonatok. 
dissek, virágok éa tollak találhatók. 

Elvállalok mindennemű átilaki-
táaokat, átvarrást, ujradtaaltest, ja. 
vitást stb. smiulán célom uz. liogy 
minJen egyes vevőmet H lcglflkiis-
mereleseboen kiszolgáljam, kérem szí-
ves és jóindulutu pártfogásukat,  vu-
gyolc kiváló tiszleletli'l 

2- özv. Nagy Jakabné. 
Csiksmereda, Mikó-utea 253. 

Javítások és átalakítások! 

Szám 97—1909. 2 - 2 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy Csikszentpé-

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

Az értékesítés alá bocsátott összes 
fenyő  haszonfa  tömeg 2280 köbméter. 

Ennek kikiáltási ára 10446, azaz 
Tizezernégyszáznegyvenhat korona. 

A fatömeg  a kikiáltási áron alul 
eladatni nem fog. 

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

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

Csiksomlyón, 1909. február  24-én. 
Bálint Lajos s. k. Csiszár Pál s. k. 

plébános cluök. gondnok. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikazeiitdomokosi közbirtokosság 

eladja nyílt árverésen a földmivelési 
miniszter ur 95130 90«. száinu rende-
letével megadott engedély alapján a 
Csikmadaras II határrészben levő Kecs-
kebük és Kisáca uevü erdörészekben 
mintegy 553 98 kat. holdon tőrzsenkinli 
felvétel  alapján kéreg nélkül és a ter-
melési és szállítási apadékok levonásá-
val 129.715 köbméterre becsült lucfenyő 
haszonfa  tömegét. 

Megjegyeztetik, — hogy uz 553 98 
holdból a Kisáca erdőségre esik 87.03 
kat. hold, a Kecskebak erdőrészre pe-
dig 469-95 k. hold a 129.715 köbméter 
haszoiif'ából  a Kisácza erdő részére esik 
16021, a Kecskebükki erdórészre pedig 
113.064 köbméter. 

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

Árverezni lehet mindakét erdőrészre 
együttesen és külön-külön is. A fatö-
meg úrou alul uem adatik el. Utó aján-
latok nem fogadtatuak  el. Az írásbeli 
ajánlatok ellátandók szabályszerű bé 
lyeggel és a kikiáltási ár 10 százalékát 
tevó 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 szerződesi feltételek  megte 
kinthetők Csikszentdomokos község há 
zánál és a j.írási erdőgondnokságnál 
Csíkszeredában. 

Csikszentdomokos, 1909. febr.  24 én 
Kurkó József,  Kurkó Ferenc, 

bírt, jegysó. 2—4 bírt. elnök. 

Anyalöiyratő ural fiiyelBébe. 
A 4010-1908. a a. ai. rendelettel elrendelt 

anyakönyvi pénanaploból a saükaéges mennyisé-
get, tisstelettel kérem egy leveleaó-láp uţjân meg-
rendelni, melyet a hivatalos minta aaerint a leg-
rövidebb idö alutt aa állíthatok. 

Tisztelettel: 
Ssvoboda Jóasef. 

r í 71 r j A egy teljesen uj Kállai 
LLnl/U  Lajos-féle  10 lóerejü 

Cséplőgép. 
Öt évi részletfizetésre.  — Tuda-
kozódni lehet a kiadóhivatalnál. 

A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS 
• lllatszertérában, Csíkszereda 

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

virágszappanok. 
Az Inda-sósborszesz ffilerakata. 
Petrol-hajszesa korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
az öszUló hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thyaiol ás Stonatfai  fogápoló  sze-
rek • legjobbak. A TriMoun (kaj-
petrol) htlgyakmk állaadó hajápo-
láshoz aélkOlöihotatlsa. — A Honey 

Jelly a legjobb kézflnowltö. 
Vidéki meeradelések letpofitaMiu  euUsOltetiek. 

389—1909. szám. ki. 1—3 

Faeladási hirdetmény. 
Vacsárcsi község „Csorgo" nevü 

erdejében törzsenkénti lemérés utján 
14340 köbméterre becsült lucfenyő  ha-
szonfa,  tömeg értékesítése céljából folyó 
évi április hó 5-én délelőtt 9 órakor 
Vacsárcsi községházánál nyilvános szó 
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár 86500 korona, azaz 
nyolcvanhatezerötszáz korona. 

Bánatpénz 8650 korona. 
A fatömeg  kikiáltási áron alül is el-

fog  adatni. -
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az értékesítendő erdórész minden 

befektetés  nélkül télen, nyáron szállít-
ható. Jó karban lévő mezei ut vezet az 
erdőtől a csíkszentmihályi állomásig, 
melytől mintegy 10 kilóm, távolságra 
fekszik. 

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

Vacsárcsi, 1909. évi március 4-én. 

Mánya Antal, 
körjegyzu. 

Biró Kálmán, 
k.-biró. 
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DKEHER ANTAL 
SÖRGYÁRI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KŐBÁNYA. 

Van szerencsém a n. é. közönségnek szíves 
tudomására adni, hogy n Magyarországon első 
rangúnak elismert és uz összes világkiállitá 
sokon a legnagyobb dijakk»I kitüntetett 

DRÉHER-féle KŐBÁNYA I S Ö R 
helyi eludásával Gál Ferenc sörgyáros unit 
biztHin meg és kérem u t. vcvö közönséget 
szükséglet esetén ör sflrrendelésekkel  teljes 
bizalommal megkeresni. — A magam részéről 
Brassóban e téren 30 éves működésem kipróbált 
gyakorlatával és a legújabb műszaki eszközök 
ulkalmazásu mellett szigorúim pontos ós tisziu 
kezeléssel fogom  Gál Ferenc urut üzleti mű-
ködésében támogatni. Teljes tisztelettel: 

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

>U> vll. \U-\li< >11. \li/xlt >11» \11/xll< 

£ 

m 

gőz-, HÓLÉŐ ÉS gyÓgYFÜRPÓ A SZOBÁBAN] 
Sz&z es száz orvos korszakot alkotonak jelentette 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 höfürdők 
:::: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás' szobafiirdö  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb göz- éa hdlég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer naiha, tnrokfájás,  bél-
renyheség. álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állítható. 

Legtökéletesebb s legerősebb a 

I R O G É P 
Teljesen látható irás, szi-
tuid szerkezet, könny!) ke 
zelés, kicserélhető betűka-
rok. különböző színű irás, 
legnagyobb átütő képesség, 
rovatolás és vonatozás, ötl-
niUköiló sormegujirns stb. 
előny ük. dijinpiitesen beinti-
intja Lukács és Schwarcz, 
Budapest, Váczi-körut 60., 

vagy a 
C s i k v á r m e g y e k e p v i s e l ö j e : 

Állandó nagy rak-
t á r mindenfele  mű-
szaki es villany oik-
kekben. — Optikai 
felszerelesek,  k e -
r e k p a r o k , alkat-
részek. Mezőgazda-
Bagi gépek legjobb 
beszerzési ügynök-
ségé. Legnagyobb 
szakműhely motor-
erőre berendezve, 
Különfele  modern 
világítások, vizve-
zeték én egyéb e 
szakba văgo berea 
dezesek vallalata. 
Költaegvetófl-  éa aaak-
vélemenyeket díjmen-

tesen eaakőaöl: 

H E R C Z K A G Y „ C S Í K S Z E R E D A , 
3— ELEKTHOTECHNIKAI És MŰSZAKI ÜZLET. 

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 részletlizetésrc is. 
fc-ÖS 
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A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sót 
kívánatra háznál Is bcnuilaltatlk. 

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanitás" szobagőzíürdő-
készülék egyedüli gyártója. 

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

AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 
legjobb az ákiieviiiig-kréin. 
mnely az aiehörl rövid idn 
iilatr Ucévé és széppé teszi, 
u máj foilor,  szeplót és >n:is 
kiütést eltávolitju. Ára I ko-
rona. Kupható a készítőnél 
és postán is megrendelhető 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

0 0 0 0 i 0 j 0 0 0 | 

Czell Frigyes és Fiai 
bornankereskeilöt és bornagytermelöt 

MEDGYES. 
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. 

t 3 H 0 H : 0 H H H 

H I R D E T É S E K 
olcso arszamitás n.ellett 
közöltetnek s felvetetnek 

A KIADÓHIVATALBAN'. 

W H I M I I M I M H W I H M M W H H M M 

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

EGY FIATAL KERESKEDÖSEGÉD 
AZONNAL FELVETETIK. 

fNaptárak  az 1909. évre! 
• nagy választékban kaphatók ţ 
ţ S z v o b o d a Józse f  könyv- és á 
f  papirűzletében, Csikszereda. | 

Hosszurovó Cement T ö d élese 
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 . 

serép l 
Iroda: Kapu-utca Tí^sz! I 

Nyomatoti Hzroho4a Jázsel kftnyvoynmiUjAUaji,  Caiks-iv<Ub.»>, 'l!'09 




