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POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
flSTobodt  Jóssef  könyv- éa paplrkereakedéae, 
hová a lap szellemi részéi illető minden közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

= Telefon  hívószám 2. 

FELELŐS SZEItKESZTO: 
Dr. F E J É R A N T A L 

COYVÉD. 

TÁIISSZEHKKSZTÖ: 

Dr. ÉLTHES GYULA. 

Megjelenik minden a a e r d á n . 
Slöflaetéai  ér: Egész évre 8 kor. (Kolloidja) 12 koi 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdelési dijak a l e g o l o a ó b b a n i ' ' 

Kéziratok nem Hftnik  ' 

Béke vagy háború ? 
Lesz-e háború vagy uem ? még miu-

dig oly actualia kérdés, mely állandóan 
foglalkoztatja  a kedelyeket. 

Pedig e kérdésre felelni,  ma még 
a diplomaţia hivatott munkásai seui 
tudnak. 

Annyi azouban ma mar kétségtelen 
éa a nagyhatalmak közt lefolytatott  és 
u> iivánossiigrn jutott tárgyalásokból mint 
lesztlrt eredineny megállapítható, liogj 
a vita Monaruhiáuk és Szerbia közi 
alárendelt je lentőségű; csuk színpad 
Szerbia, inig a kuliszák mögött, a hát-
térben van az igazi, valódi drainui 
akció, és mások a szereplők, inasok 
az érdekek, uiiut amit a nagj közön-
ségnek nyílt szilien bemutatunk. 

I)e nem kevesebb bizonysággal álla-
pitható meg az is, hogy a uugyhutalinak 
különbözö gruppjai közt javában fulyú 
tusakodás, — a Monarchiának és Szerbia 
közti esetleges fegyveres  leszámolással 
el nem intézhető, és tniud pluusibisebb 
lesz a bizonyosság, bogy a keleteuropai 
couüictus csak* diplomutiui uton lesz 
megoldható. 

Mert feltételezve  egy fegyveres  el-
iutézést — annak utálnia egy oly hely-
zet áll eló, melynek megoldása diplo-
matiai útra fog  tartozni, és pedig auuál 
is iukább, mert a szerbkérdés inindin 
kább elvitázhatatlau európai jellegei 
kezd ölteni. 

A mi szempontunkból a jelen két-
ségtelen nagy jeleutösége mellett a jövő 
alukulása bír nagyobb fontossággal. 

Egy szerbháboru esetén, mely csak 
fegyverünk  győzelmével végződhetik — 
ennek ellenkezőjét még conibiiiatiotik 
körébe vonhatjuk — u szerb néptörzs 
meg fog  SZUDUÍ önálló állam ulk jtó lé 
nyezókéut szerepelni a Balkán szlávjai 
közt — és éppen ez veti fel  a kérdést 
quid tuuc ? Bár kétségtelen joga & 
győzelmes Monarchianak a megszállott 
és elfoglalt  területet a monarchia tes 
tébe bekebelezni, de kérdés, valjou azok 
nagyhataliuasságok, melyek mig 'egy 
részről monarchianak erögyarapodását 
és befolyását  az európai koncertben 
féltékeny  szemmel uózik, másrészt a 
pánszlávizmus uatioDalista ábrándjai alatt 
a saját önző törekvéseiket akarják meg 
valósítani — beleegyeznek-e Szerbiu 
occupalásába ? 

E kérdésre alig téved az, ki katego-
rikus iieimuel felel. 

Ily körülmények közt a Szerbia el-
leni temérdek pénz- és eselleg vérál 
dozattal viselt háború céltalan marad 
mert e ztllött, alig másfél  millió lakos-
ságú szegény országon hadi kárpótlást 
behajtani egyenlő a lehetetlenséggel. 

Értjük tehát mindazon békebaráto-
kat, kik a szerb háborút ellenzik és a 
kérdés megoldását a diplomáciára akar 

ják bízni. Álláspontjuk teljesen jogosult 
és korrekt. 

Ámde egy monarchiának, mely a 
nagyhatalmak közt tényező akar maradni, 
erkölcsi obligói is vannak. Nem enged-
heti meg, bogy öntudatából és fölényé-
ből folyó  természetes békés magatartá-
sát ellenségei a gyöngeség bélyegzőjé-
vel lássák el, mert ez egjenlö volna a 
megalázást, a megszégyenítés «eltűrésé-
vel Alinál kevésbe teheti ezt, mert a 
g jöngeség látszatával a józan megfon-
tolásra adott idő megmérhetetlen érté 
kek elnyelesu mellett epeit alkalm:is le-
het oly engedmények kicsikarására, me-
lyek szolgáltatása monarchiánk gazda-
sági erejet derekbati roppantanák szél 
akkor, mikor az ily kép megerősödött 
Szerbia részéről semmi garancia sem 
nyújtatnék jövő békés magatartását il-
letőleg, hanem fentnaradna.  sót a fel 
szított és Itadseiege most bevégzéséhe/, 
közeledő modern felszerelésével  fenlar 
lott harci kedv, mely a desperádok ka 
landor vágyainak örökös melegágya ál-
landóan felsziuen  tartaná az u. n. szerb 
kérdést, mely Bosznia és Hercegoviiéi, 
sót Horvátország es Délmagyarország 
erőszakos eltérését és Monarchiank ál-
landó fegyveres  békéjét jeleuteui. 

Eléggé érthető és uem kevéshbé 
indokolt az u. u. háború pártiak állás-
pontja is, kik a kellő időben inegvá 
lasztott fegyveres  beavatkozástól, az 
ország jövendő nyugalmát és olcsó bé 
kéjét reméllik megszerezhetni. 

A két szempont közlll az egyik, vagy 
másik győzelme jelenti a békét vagy 
háborút. 

Diplomatiánk feladata  a kellő pilla 
uatban dönteni. Diplomatiátik — minden 
elleutétes nézet dacára már a kialakult 
közvélemény szerint is hivatása magas-
laton áll s mig egyrészt a nagyhatalmi 
méltóságot mogörizte, addig másrészt 
uem ragadtatta magát szélsőségekbe és 
háborás kalandokba. Ez a mull adja 
meg bizalmunk alapját. 

8 most midőn aggódó szívvel néz-
zük fiainkat  a hosszú, véget nem érő 
katona vonatokon hadba iudului, azzal 
a megnyugtató tudattal intünk feléjük 
hucsut, hogy ha valamikor elérkezett 
a magyar hadi dicsőség napja, — a 
viszontlátáskor mint hósöket fogjuk  keb 
lünkre ölelni. 

Március 15-iki ünnepélyek. 
Szépvlzen. 

A szépvizi községi állami elemi népiskola tat) 
testülete és tanulói, a nemzeti újjászületésnek l»l-ik 
évfordulóját,  megható módon ünnepelte meg. Heg-
gel H lírakor templomim vonult a tantestület a 
növendékeivel, szent mise után pedig az iskolu 
helyiségélien a következő miisor mellett ünnepelt 
Himnusz eléneklése után tiábor líyula községi 
tanitií tartott iiuucpi felolvasást.  ..Talpra magyart" 
Iteeze Ferencz községi tanitó szavalta. „Tavasz 

( elmúlt' énekelte a liuosztály, harmoiiitnnou kisérte 
ittábor (iyula. „Klet vagy halál- ciinii költeményt 

szavalta Sándor Zsigmond róm. kath. kántor. ., Nagy-
niajtliinyi sikoii" eimii kiiriir-szólól énekelte Hozó 
Auna tanítónő 4., ."». osztályos leány-növendé-
kei. Vándor madár" Ábrányi Emiltől, szavalta 
Fejéi l'anuuska csengő hangon. „Március ír».1" 
Ábrányi Emiltől, szavalta Zakariás Hélus V. oszt. 
tanuló, tiszta, csengő hangon, kinek ügyességét a 
közönség kitűnő éjenzéssel honorálta. .. Honleány" 
Uudiiyánszki (iyulától. szavalta Martba -lulia VI. 
szt. tanuló. „Március l.V" líéiliger líizától. sza-
alta Fazakas József  IV. oszt. tanuló. „Kedves 

hun" szavalta .Miklós Ilonka a (iergelvé. „Szo-
lt oruaii i:zól inngyar nóta" énekelte u :{., 4.. 
.">. liil osztály énekkara. Bezáró beszédet 1 {irtott 
Hallba István igazgató-tnnitö. Az ünnepély pedig 
a „Kossuth- uóta hangja mellett oszlott szét. Az 
ünnepélyt hazntias hangulat jellemezte. 

Mindszenten. 
Folyó lui 14-én délután Csikiuiuilszenten. a 

rom. kath. elemi iskola növendékei, a március 
I ."i-ikét egy lioss/u programmal iinuépelték meg. 
A Himnusz eléneklése utáu Wéger Ferencz k. 
tanító szavalta l'etöli „Nemzeti dalát". Azután 

,Március 1">." czimii liazatias szintiarabot ad-
ták elő Czikó I.ászií. Iteilő Rálináu és Lndó líiíza 
V. uszt. növendékek, melynek végével II — IV. 
oszt. növendékek által előadott liazatias éuck és 
szavadat után Bíró András V. oszt. tanuló március 
l.Vuek jelentőségét ecsetelte. Az ünnepélyt a „Szó-
zat" eléueklésével fejezték  be. 

Cslkmadarason. 
Csikinadarnsoii a róm. kath. elemi népiskola 

növendékei a plébános és tanító vezetése alatt 
fényesen  sikerült liazatias ünnepélyt rendezlek. Az 
ünnepélyt megelőzőleg szent misérc vonult az iin 
ncplö közönség, uztitún pedig az iskolatereinhi 
gyülekezett, liol több éa vállog-.itott pontból össze 
állított ünnepély folyt  le. 

Qylmeslelsölokon. 
tiyimesfelsőlokiin  március lü-ét Kiirösv (ii'-z; 

plébános és Féli Lajos igazgutó-taiiítő vezetési 
alatt, az iskola növendékei a következő műsorral 
tartották mţg. Himnuszt énekelte az iskola növen-
dékei. Péli Lajos igazgató lelolvást tartott u uap 
történeti jelentőségéről. Ezután fölváltva  nemzeti 
dalokat énekeltek és alkalmi költeményeket szaval-
tak. Az ünnepély végével Körösy tiéza lelkész 
mondott köszönetet a sziilök nevében lYli és Já-
nosi tailitóknak az ünnepély rendezéséért. 

Cslkbalánbányán. 
Csiklialánbáliyáii március 15-ét. melven a bánva 

munkásuép. élén a tisztviselőkkel, nemzetiség és 
valláskülönbség lielkiil tckiutclvcs szaluban reszt 
veit. A következő műsorral tartatolt meg 1. líeggel 
'.I órakor isteni tisztelet, t . Megnyitóbeszéd, tartotta 
llajkő Tamás. il. „Isten áld meg a magyart*1 a 
lérlikar által kreálva. 4. Felolvasás előadva Bajkó 
Tamás áltul. 5. „Tavasz elmúlt., énekelte a fértikar. 
t>. „Talpra magyar* szavalta Szakács A. 7. „Kossuth-
nőtn" a gyermekek által énekelve. H. „A honleány" 
cimii költemény szavalta (irátl' Mariska k. n. il. 
.I,eng a loliogó- az iskolás gyermekek által elő-
adva. in. tiyermek-szavalatok. II. „Szózat" énekelte 
a lérlikar. 12. Záróbeszéd, tartotta Szakács Antal. 

Cslkszentgyörgyőn. 
A csikszeutgyörgyi róm. kath. elemi népiskola 

sikerült ünnepélyt rendezett az 1H4H. március 
15-iki események emlékére. írnuepélyes szentmise 
volt melyet két káplánja assistcntiájúval 
Incze Doniokos csikszeutgyörgyi plébános celebrált. 
A hallgatóság az ünnepélyek megtartásának állandó 
helyéül szolgáló terembe ment. Az ünnepélyt Csányi 
Kálmán s. lelkész talpraesett beszéddel nyitotta 
meg. Utána Füstös Sándor tHliitó ünnepi beszédet 
mondott. Az elemi iskola ifjúsága  énekelte a . Uá-
kóezi-ilidulőt". Az ünnepélyt lllcze Domokos lelkes 
szavai zárták be. 

Csikdelnén. 
A esikdelnei eletni népiskola szép iinnepélylyel 

iilte meg 1H4K.' március l&.ének évfordulóját.  Az 

iinnepi beszédet László Péter ottani tanitó nr 
mondotta, mely után hatásos szavalatok és ének-
számok buzdították az egybegyűlt közönséget a 
hazaszeretetre. 

Teaest Csiksomlyón. 
A Csiksomlyói Jótékony Nőegylet f.  hó 

13-án fényesen  sikerült teaestét rendezett. Az 
erkölcsi sikert már eleve biztosította azon kö-
rülmény. hogy az est mDsora oly pontból Il-
lőit, amely időszerűsége és érdekessége miatt 
mindenkinek méltán [elkeltette az érdeklődé-
sét. tíz Csató János tanárnak az előadása volt, 
akit mint ügyes előadót már régebből előnyö-
sen ismer közönségünk. Az érdeklődést leg-
jobban bizonyítja azon körülmény, — hogy 
dacára a kedvezőtlen időnek s annak, hogy az 
est két helyen folyt  le, mégis Csiksomlyó in-
telligenciája majdnem teljes számban megje-
lent az estén. Számszerűleg tüntetve fel  a 
megjelenteket, mintegy nyolcvanan voltak je-
len, ide nem számítva a gimnáziumi és képez-
dei ifjúságot,  akik a gimn. nagy termét zsú-
folásig  megtöltötték. Az érdekes előadást a 
közönség feszült  érdeklődéssel hallgatta végig 
s élénk figyelemmel  szemlélte a szebbnél szebb 
vetített képeket. Az előadás tulajdonképen két 
részből állott: a bevezető és a technikai föld-
rengést ismertető részből. 

A bevezető előadás eszmemenetét főbb 
vonásokban a következőkben vázolhatom: A 
földön  nincs megállapodás, minden átalakul 
és átváltozik. Földünkre nézve kétféle  itala-
kiló erőt különböztethetünk meg: kozmikus 
azaz a világűrből és tellurikus vagyis a föld 
anyagából származó erőt. Kozmikus erők: a 
naprendszer, főleg  a nap és a hold. Az égi 
testek egymásra hatásúból keletkezik a tengely 
körüli forgás  és a csillagoknak egymás körüli 
keringése. Ezenkivül a föld-anyagiban  moz-
gásokat és chémiai átváltozásokat is idéznek 
elő. Így a nap melege idézi elő a szelet, — 
amely a tengeren szélvihar (tájfum)  alakjában 
jelentkezik, a liomokpusztákon pedig elhordó 
erejével homokhegyeket épit és visz szerte-
széjjel. Ezek katasztrófit  is idézhetnek elő s föld-
rengéssel is járhatnak. A víz mechánikai ere-
jét is a nap melegének köszönheti, amely erő 
a hegyek tetejét szilárd víz alakjában koptatja, 
folyékony  állapotban ?"''itagokat (Niagara-víz-
esés) alkot, amely szi,. 1 lalajmozgással jár; 
medrekel rág a föld  felületén  magának s anya-
gát mélyebben fekvő  vidékekre hordja. A föld 
belsejéből szintén anyagot hord ki, aminek 
következtében üregek támadnak, amelyek be-
omolván földrengést  idéznek elő. A tellurikus 
vagyis a föld  anyagából származó erők is át-
alakulhatnak a földre.  — A föld  légnemű ál-
lapotból [okozatos kihűlés következtében kapta 
a maga alakját s amikor a kéregkeményedés 
beállott, a földkéreg  rugalmasságit fokozato-
san elveszítvén gyűrődések, vetődések, korló-
dások és repedések keletkeztek és keletkeznek, 
amelyek természetes súlyúknál fogva  tektoni-
kai változásokat idéznek elő, mivel a föld  belső 
magja és a kéreg közt különbség lévén ali-
sülyednek. Itt van a katasztrofális  földrengések 
székhelye. Ezzel azonban előadó bővebben 
nem foglalkozott,  mivel ez képezte anyagit a 
felolvasásnak. 

A föld  belsejében levő izzón folyó  anya-
got tektonika által előidézett repedéseken a 
gázok kihajtják, amit vulkánizmusnak neve-
zünk. Ez esetben a földrengés  csak addig tart, 
mig a láva a (öld felületén  megjelenik. 

Ezutin az embert ismerteti mint geologiai 
lényerőt. Ma mir iltalánossá kezd lenni az a 
felfogás,  hogy az ember mint geologiai erő 
szerepel. Prohiszka Ottókir székesfehérvári 
püspök egyik munkájában kijelenti, hogy »az 
ember is, a kultura is csupa erökészlet.» Az 
ember geologiai fényerőként  anynyiban szere-

Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
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litott. Vármegyénket érzékenyen érintette a tar-
talékosok behívása. Alig van község, melyet 
érintetlenfll  hagyott volna. Városunkból eddig 
9—10-en utaztak ezredükhöz, hogy tovább 
folytassák  utjukat Boszniába. Hogy a háboru 
tényleg kidt-e, azt e pillanatban még nem lehet 
megmondani, csupán a valószínűség szól mel-
lette. 

— A megyei polgári leányiskola tantes-
tülete idei április l-én d. e. 10 órától kezdö-
döleg, a gyermekvédő liga javára iskolai ünnep-
séget tart, az intézet nagytermében, a követ-
kező műsorral: 1. A dal, Mendelssohntól, énekli 
intézel növendékei. 2. Vig szánkázás, zongo-
rán előadják Lebovits nővérek. 3. Szavalat, 
Veress Paula. 4. Kettős (népdalok), előadja 
Nagy Margit és Tamás Berta, kiséri Osz Anna. 
5. Felolvasás az ünnepség céljáról, tartja özv. 
Risznerné, igazgatónő. 6. Himnusz, éneklik az 
intézet növendékei. Külön meghívók nem kül-
detnek szét, az érdeklődő közönség czulon 
tisztelettel mcgliivalik. 

— Brassóból liják, hogy a román király 
sürgönyileg rendelte el a predeáli, vöröstoronyi 
és gyimesi állomásoknak, hogy általános moz-
gósítás esetén a monarchia csapatai elölt nyis-
sák meg a romániai vasutakat. 

— Szerbia számokban kifejezve.  Szerbia 
területe 48.303 négyszögkilóméter, tehát akkora 
mint a Duna-Tisza köze (Bács-Bodrog, Csongrád 
Heves, Jász-Nagykuu-Szolnok és Pestvármegye 
a rajtuk levő törvényhatósági jogú városok 
területével együtt), hozzáadva Torontál és a 
kis Csanádvárniegyét, kisebb tehát Erdélynél. 
Lakosainak száma 1906-ban 2,735.147 lélek, 
annyi, mint Erdélyé. Nyolc városnak tizezren 
leiül van a lakosa, a fővárosnak,  Begrádnak 
80.747 lakosa van. Az idegen anyanyelvűek 
közül nagyobb tömeg csak román (90.000) és 
cigány (46.000) él Szerbiában. A lakosság 84 
százaléka állattenyésztéssel és löldmiveléssel 
foglalkozik.  A közszolgálati és szabad foglal-
kozást űzők közül van Szerbiában pl. Ügyvéd 
424, pap 1806, tanár 493, elemi iskolai tanitó 
és tanitónö 2194, orvos 257 (Budapesten 1300>, 
ujságiró 49, művész 9, színész és színésznő 169, 
nevelőnő 29 stb. Írni-olvasni tud a lakosságnak 
16.98 százaléka, a falusiak  közül azonban min-
den százból csak 15, a nők közül pedig csak 
hét. Elemi iskola van 123, (annyi, mint a Tisza-
Maros szögén, ide nem számítva Torontáli), 
középiskola pedig 18. Kórház 25 van Szerbiá-
ban (Budapesten 43). Bíróság 26, bíró 152. 
Pénzintézet vau (az 52 szövetkezetet is beszá-
mítva) 114. Templom van 781. Földbirtokos 
van 293.421, olyan azonban, akinek 2—300 
holdja lenne csak 5 akad, 300 holdon felüli 
birtoka pedig csak Káromnak van. Fő termé-
nyek: a tengeri, buza, rozs, árpa, zab. Bányász-
nak kőszenet és barna szenet, rezet, ólmot és 
antimont. Aranyat 1905-ben 87 kilogrammot 
termeltek, ezüstöt 10 klgrannnot. Gyár van 94 
(szövőgyár 5, bőrgyár 3, gépgyár 4'. Szerbia 
külkereskedelmi évi forgalmában  a behozatal 
összértéke volt 1905-ben (az utolsó, 1907-ben 
megjelent, szerb statisztikai évkönyv szerint) 
56 millió frank,  a kivitelé 72 millió. Főkiviteli 
cikkei: disznó (14 millió Iranki, buza, szarvas-
marha, szilva, nyersbőr. Fő behozatali cikkek: 
vas- és acél, pammul áruk, bőr, tengeri. — 
Szerbia összes külkereskedelmi forgalmának 
háromnegyede Ausztria-Magyarországgal bo-
nyoliltatik le. A kivitelének 89 százalékát mo-
narchiánk vette meg, mig behozatalának hat-
van százaléka ment ki tőlünk. Szerbia összes 
állami bevételei 88 millió frankra  rúgtak 1905. 
A bevételekből 19 millió esik az adóra, 25 
millió a monopóliumokra, 14 millió az állami 
javadalmakra. Az évi budget szerinti kiadásnak 

legnagyobb létele az államadósságra jut (24 
millió frank).  Ez után legtöbbet emészt meg 
a hadügyi tárca költségvetése: 18 és fél  millió 
frankot.  A hadsereg békelétszáma (1907-ben): 
35.580 ember, a hadilétszám: 353.122 ember. 
Az összes aktiv és tartalékos tisztek száma: 
3155 (8 tábornok, 54 ezredes, 1407 hadnagy). 
Szerbiáról elég ennyit tudni. 

— A tavaszi állatösszelrás. Darányi föld-
mivelésügyi miniszter körrendelete alapján a 
torvényhatóságok területén mosl folytatják  az 
1894. évi XII. törvénycikk alapján a haszon-
állatok összeírását. A szarvasmarhát, lovat, 
szamarai, öszvért, sertést, juhot és kecskét a 
legelőre kiliajtás előtt, de legkésőbb március 
végéig kell összeírni es állategészségügyi szem-
pontból megvizsgálni. 

— A községi legelók felosztása.  Felme-
rült konkrét esetből kifolyólag  elvi jelentőségű 
határozatban mondotta ki a földmivelésügyi 
miniszter, hogy : A községi tulajdont képező 
legelók is — ép ugy, mint a közbirtokossá-
gok — csak á földmivelésügyi  miniszter en-
gedélyével oszthatók fel. 

— A csíkszeredai képviselőválasztás epl 
logusa. Hü emlékezetünkben vau ínég az 190B. 
évi 1,-liruiir hú l-éu megtartott képviselőválasztás, 
amidén Hajnód Ignáczot ilr Nóvák Albeittel szent-
ben országgyűlési képviselőnek válnsztutták. A vá-
lasztást megelőző mozgalmak idatt történt, liogy 
dr Nóvák Alh'cil az egyik képviselőjelölt, midőn 
HION. évi jntmár hó 27-én több szomszédos köz-
ségben megtartott programmbeszédei után 'délután 
4—u óra között 25—30 fogatból  álló kíséretével 
Csíkszeredába a Vigadóban lévő szállására igye-
kezett, a Hajnód Ignácz képviselőjelölt pártjá-
hoz tartozók közül többen a város között az 
utcán őket megtámadták. E miatt a kir. ügyészség 
többek ellun. kik a támadásban részt vettek, magá-
uosok elleni erőszak büntette miatt vádat emelt 
és ezen ügyben lolyó évi március hó 20., 21. és 
22. napjain folyt  le a büntető főtárgyalás  törvény 
székünk előli, melynek eredményekép a bíróság 
többeket elitélt, többeket pedig felmentett.  Xein 
akui-unk a jogrend ellen lelszólului, de a válasz-
tásnak ez a szomorú epilógusa ma már mikor oly 
sok idő imdt el a válusztás óla, nem lehet meg-
torlása nz akkori választás izgalmai miatt elköve-
tett cselekményeknek, e helyett mindenesetre ha a 
jogremi megengudte volua. felednünk  kellet volna 
a multat és éluüuk a békés jelennek. 

— Zsögöd-türdó mint részvénytársaság. 
A zsögöili PunM tálnjilonosa Pásztori István aki 
már eddig is ezrekre menő beruházásokat és javí-
tásokat eszközölt a fürdő  területén, elhatározta, 
hogy részvénytársaságot fog  Hlakitani. E társaság 
lenne hivatvu a fürdőn  kiépíteni mindazon szüksé-
ges lakóházakat, amelyek hiánya miatt eddig igeu 
kevesen kereshették fel  a zsngödi fürdőt  állandó 
tartózkodásra. Az eszme igen szép s a kivitele 
sein késik soká. lliztos tudomásunk van, hogy 
már eddig is sokan jelentkeztek alapitókul, niert a 
részvény csekély értéke gyümölcsözőbb elhelyezést 
nem talált volna. Pásztory István a részvénytár-
saság megalakításával járó szükséges kezdő lépé-
seket dr Élthes Zoltán ügyvédet bizta incg és 
mindazok, akik részt venni óhajtanak jelentkezze-
nek az irodájában. 

— A székely kisgazdák gépvásárlása. Az 
erdélyrészi kirendeltség évek óta akként nép-
szerűsíti a székelyföldi  kisgazdák között a mo-
dern gazdálkodás vitelére szükséges gépek el-
terjedését, hogy évenként egy-egy községben 
különféle  gazdasági eszközöket oszt ki és ad 
kölcsönkép ingyenes használatra. A gazdasági 
év során a székely gazdák megismerik a gé-
pek és eszközök használatával járó előnyöket 
és a következő években — mint a múltban 
örömmel tapasztalták, — már a gazdák ma-

pei, amennyiben a föld  alakjának megváltozá-
sát idézi elő: u. i. az anyagot épületté ala-
kítja iPáris); tengerekre épít (Velence), tenger-
partokat kikötővé tesz (Fiumei, folyókon  át 
utal készít magának (a lánchíd), völgyeket át-
hidal (Gyimes felől  a vízválasztó az alagút), a 
földnek  anyagát kémiailag átváltoztatja (vas-
kohászat), amelyből különféle  eszközöket ké-
szil, bányákot nyit a föld  belsejében, hadi 
gépeivel erősségeket rombol össze, a földet 
aláaknázza s felrobbantja  stb. Ez utóbbiak is 
kisebbnemü földrengést  idéznek elő. Az em-
beriség a maga egészében szerepel mint geo-
logiai erő. de hogy ezen működését kifejt-
hesse, az éghajlati viszonyok, faji  sajátságok 
és megélhetés szerint kisebb csoportokra: 
nemzetekre oszlik, s ezeknek egymással szem-
ben kifejlett  küzdelmei habár tudtukon ki-
vül — erősebben fejtik  ki az emberiség ezen 
erőmüködését. Ily szempontból az oly egye-
nek is geologiai erőként szerepelnek, akik a 
kort megértve százezreket vezetnek epmás el-
len s bármily nagy mozgalomnak mint meg-
indítóiként szerepelnek. Ilyen volt pl. Kossuth 
Lajos is. 

Mikor Kossuth Lajos képe a vetítő leplen 
megjelent, a közönség pár pillanatig néma meg-
hatottsággal szemlélte, s azután kitörő lelkese-
déssel énekelte el a Kossutli-nótál. A bevezető 
előadást több mint 25 vetített képpel illuszt-
rálta. Amikor jól sikerült felvételben  a karakói 
híd s az alagút, amelyek előadó felvételei, 
lett látható, a közönség az előadót hosszasan 
megéljenezte. 

Ezután dr. Király Henrik tanár olvasta lel 
az •Urániá-tól beszerzett, a földrengésekről  és 
a messzinai katasztrófáról  szóló ismertetés rész-
ben átalakított szöveget. A felolvasási  60 kép 
illusztrálta, amelyeknek vetítéséi Csaló János 
tanár végezte. 

A képek világosak és élesek voltak. Az elő-
adásról mindenki a legnagyobb megelégedés-
sel távozott, sokan pedig azon nézetüket is 
kifejezték,  hogy jó volna az előadást megis-
mételni, esetleg a vidék érdeklődő közönsé-
gének bevonásával. 

Előadás után a közönség átvonult az elemi 
iskola termébe, ahol a nő rendezők Ambrus 
Dénesné és özv. Ádám Ferencné, Ambrus Ju-
liska és Kolonics Violka kisasszonyok segít-
ségével teával, és tésztával stb. szolgálták ki 
a vendégeket. A tombola 10 óra leié kezdő-
dött ; 31 értékes tárgy volt a nyeremény. A 
vendégek a lehető legjobban találták magukat, 
mindenki egy nagy család tagjának tekintette 
magát, s jókedvben, élénk beszélgetésben telt 
el az est. Sokan említették is, hogy ily jól 
Somlyón is régen mulattak. Ebben pedig leg-
nagyobb érdeme volt a két nőrendezőnek és 
a segítő kisasszonyoknak, akik minden lehetőt 
megtettek, hogy mindenki jól érezze magát. 
S ebbeli törekvésük sikerült is, mert jóval 
éjlélutánig mind együtt volt a közönség a 
legjobb hangulatban. A pénztámoki leendőket 
Szlávik Ferencné és Szabó István tanár telje-
sítették. Az est bevétele 101 K 38 f,  a kiadás 
58 K 19 f,[a  tiszta jövedelem tehát 43 K 19 I. 

Mindazoknak, akik az est sikerét közre-
működésükkel előmozdították, valamint terem 
átengedéseért a gimn. igazgatójának s az is-
kolaszék elnökének ez uton is köszönetet mond 
az egyesület nevében a rendezőség. —k. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi 

miniszter Dudutz Károly főerdészt  főerdömér-
nökké nevezte ki. 

— Tartalékosok behívása. A küszöbön 
levő háboru már eddig is sokakat hadba szó-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRQZÁJA. 
ÂM atelatf  U r é L 

Édes  Jenő! 
Levelével összeomlott a már felépített 

Kártyavár, amelynek minden kövét ugy hord-
tam össze, mint a méh a virágról a mézet. 
Minden szépet ami a lélekben teremni tud, 
beleépítettem boldogságunk kártyavárába, s 
íme levele, — mint a földrengés  szilaj ereje 
romba rázta össze azt. 

De nem irom le a pusztulást. Képzelje el 
mit érez a fecske,  mikor nyugtalan ut után, 
vihartól űzve, éhezve, fázva,  puha fészkéről 
álmodik, hol pihenni fognak  lankadt szárnyai, 
s amikor megérkezik látja, hogy fészke  paj-
kos gyermekek játékszere lelt. 

Nemes, férfiasan  kegyetlen, s mégis gyön-
géd lélekről tanúskodó sorai nem azért okoz-
nak nekem szenvedést, mert hozzám intézte, 
hanem azért, meri minden sorából végtelen 
gyötrelmet olvasok az irója lelkében. — Nem 
hozzám kegyetlen e levélben, hanem önmagá-. 
val szemben az, mert az én fájdalmam  csak 
az lehet, ami annak a fájdalma,  akit bálvá-
nyomnak fogadtam. 

Én gyenge nö vagyok — semmi más. A 
nőnek pedig abban merül ki egyénisége, hogy 
másokat felmelegítsen  lelke melegével, tudjon 
örülni az örvendökkel és sírjon ha simák sze-
rettei. Mit tagadnám, ugy szerettem, ahogy 
csak egyszer lehet szeretni. 

Ott a Tátra susogó fenyvesei  alatt bele-
költözött lelkembe az a csodás kimagyaráz-
haUtlan valami, amit sem a költő lantja, sem 
a művész húrja, sem a festő  ecsetje nem ké-

pes visszaadni, mert azt érezni kell. A resz-
kető rózsaszirma volt a lelkem, amelyre rásirta 
harmatát az ej. Ugy remeget mindenre sze-
gény szivem, ami magára emlékeztetett. Ha 
levelét olvastam erősebben dobogott, ha sza-
vát hallottam, — ha erős keze összeért az 
enyémmel . 

Csodálkozott ugye, hogy sohasem tártam 
fel  szivemet ily nyíltan. Nem azért hallgattam, 
mintha nem akartam volna, hogy tudja, de 
nem akartam ajkamon hordozni ezt a szól 
egy pillanatig sem. Hisz igy is megértette, 
igy is tudta, hogy minden gondolatom a magáé. 

Most azonban meg kell tudnia, hogy na-
gyon szerettem, s szeretni fogom,  amig csak 
reám borul az örök éjszaka. Szerelmem nem 
csökkent levelével, sót amióta feltárta  előttem, 
hogy közöltünk egy holt sir van, még hatvá-
nyozottabb mértékben fokozódott.  Eddig leg-
alább szerettem reménnyel és édes, ábrándos 
odaadással. Ezután ugy fogom  szeretni, mint 
a pásztorleány a királyliut, akik között egy 
korona, s ludom is én még mi van. Közöttünk 
is lesz egy korona, de ez a maga töviskoro-
nája, amelynek töviseitől már az én homlo-
kom is vérzik. 

— Nincs miért bocsánatomat kérnie, hisz 
a maga lelke bizonyára, kiolvasta szememből 
a bent zajló indulatot, s nem akarta, — hogy 
szenvedés jusson maga miatt, nem akarta, hogy 
reményeim oly korán lesárguljanak. Örömet 
akart szerezni, amikor oly édesen csevegett, 
velem. Gondolta, hogy majd ha az idő és 
távolság lesz közöttünk, majd akkor elmúlik a 
szalma láng. És nem mult el. Erős tűzzé nőtt 
Levele csak uj anyagot adott a tűznek; hogy 
aztán mi fog  megégni a tűzben, — azt Isten 

tudja. De mit bánom én, ha kiég is a sziv, 
ha fel  is törnek lelkembe a pokol lángjai; hisz 
még a gyötrelmes szerelem is édes, ha oly 
szent a tárgya, mint az én szerelmemnek. Le-
velében őszinteségért őszinteséget kért. Ime 
itt van az őszinte vallomás a maga vallomá-
sáért. Azt hiszem mindkettőnk vallomását a 
fájdalom  szülte. Az enyémet a reménytelen 
szerelem, a magáét a holt sziv fájdalma.  Az 
én kínjaim a szerelem kínjai, a magáé pedig 
az elhalt, megmerevedett, kiégett sziv kínjai, 
amelynek eltékozolta dobogását az, akit elő-
ször zárt magába. 

Maga legalább gyűlölheti azt, de én váljon 
tudnék-e mélységes szerelemnél egyébbel ál-
dozni, akit ugy ismertem, hogy nincs méltó 
asszony szerelmére — tudnám-e gyűlölni a ci-
gányt, aki tfegedűjén  elsírja, elzokogja a hu-
rok minden keservét, mert hallgatói lelkében 
kipsK árja dul. Tudnám-e váljon gyűlölni a 
kínok között nyögdécselő gerlét, amely hiába 
keresi, hiába sirja vissza párját, hisz ott fek-
szik az átlőtt, véres mellel a hűs forrás  fejé-
nél-, s nem nyújtja soha többé csókra csőrét. 
Igaza van. E két levél tartalma csak a mienk 
lehet. En örök emléket őrzök benne, amely ott 
lesz még a siri vánkosom alatt is, hogy még 
ott is érezzem az örök szerelem kínjait, s oly 
édes lesz akkor pihenni, ha kezevonásain ke-
resztül hallani fogom  szive -dobogását, ugy 
mint régen, amikor az erdő csendjét kettőnk 
szive dobbanása verte lel. Ugye majd ha fel-
dereng egy uj lét hajnala, — akkor boldogak 
leszünk, valahol a túlsó parton, ahová a bá-
nat, szenvedések tisztító tüzén, a könnyek ten-
gerén keresztül egy uj lét csolnakja röpit. — 
Erősen hiszem, el kell jönnie, mert nem lehet, 
hogy hiába vérezzen a sajgó sebektől a sziv. 

guktól alakítanak gépbeszerzö-szövetkezeteket, 
illetőleg egy-egy székely kisgazda udvarán a 
modem gazdasági eszközök hirdetik igen be-
szédesen, hogy a mezőgazdaság uj csapáson 
halad. Darányi földmivelésügyi  miniszter minél 
nagyobb lendületei akar adni a szépen mutat-
kozó gazdasági fejlődésnek,  azért elhatározta, 
hogy az erdélyrészi kirendeltségnek negyven-
ezer korona államsegélyt engedélyez. Felhívta 
a kirendeltséget, — hogy szövetkezeteknek és 
gazdaköröknek vetőgépek és egyéb gazdasági 
eszközök vételére, a vételár 30 százalékának 
erejéig, államsegélyt engedélyezzen. Az erdély-
részi kirendeltség jelentése örömkeltő. A szé-
kely kisgazdák oly nagy kedvvel fogadták  a 
miniszter intézkedését, hogy rövidesen a je-
lentkező szövetkezelek és körök a miniszteri 
segélyt igénybe vették s igy mintegy százezer 
koronát tesz ki a gépek vásárlására kiadott 
összeg a székely kisgazdák között. 

NYÍLTTÉR. 
|E rovatban közlőitekért uem felelős  a Rxerkeutő) 

N y i l a t k o z a t . 
Mint a t. olvasó közönség e lapok hasáb-

jain láthatta, egy nyilatkozatot közölt Gábor 
Gyula szépvizi tanitó s édes anyja szoknyája 
mögé rejtőzve, ugy tünteti fel  Hozó Anna kis-
asszonyt, egy társnőjét, egy uri leányt, aki 
neki megkért menyasszonya volt, mintha Hozó 
Anna a közölt nyilatkozatot adta volna nekik. 

Ez nem igaz. Ez a nyilatkozat az ő (Gá-
bor Gyula) tervezete volt. Azt Hozó Anna kis-
asszony nnm fogadta  el, illetve Gagyi István 
közs. jegyző összetépte; írathattak alá azon-
ban ez alkalommal egész sereg más írást is a 
lényegéből kiforgatott  szegény nővel, aláírat-
hatták ál-uton talán halálos ítéletét is. 

Szép és nemes dolog volt Gábor tanitó úr-
tól egy védtelen, támasznélkűli nőt igy meg-
hurcolni a világ előtt különösen akkor, mikor 
ezen tiszta és minden szenytől ment, talpig 
becsületes és uri leány neki megkért arája volt. 
Igazán férfihoz  illő lovagias eljárás 1 Ezt csak 
hős szerelmesek tehetik I 

Azonban honnan veszi Gábor ur az ily lo-
vagias bátorságot akkor, mikor ezen ügy nem 
békés uton — a közöli nyilatkozattal, — ha-
nem a kir. járásbíróság előtt lett elintézve ? A 
bírósági Ítélet előtt, ha ez jogerős, mindenki 
meghajlik, és ezt respektálja, ugy látszik csak 
Gábor ur a kedves hős szerelmes nem. Ezen 
kicsinységből oly nagyra felfujt  becsületbeli 
Ugy a kir. bíróság előtt intéztetett el. Gábor 
ur egy légből kapott nyilatkozattal azonban 
ezen ítéletnek föléje  helyezte magát, de hogy 
is ne, mikor ő hősszerelmes 1 ? 

A jó ízlésből igen keveset szedett magába, 
hős ur1 

Ezek után minőnek képzeli a m. t. olvasó 
közönség azon jövő nemzedéket, mely ily ta-
nítók keze alój kerül ki? Lesz-e a községben 
béke, fejlődés,  műveltség és jólét, ha a nö-
vendékek mindennap hallják az ilyféle  tanítók 
botrányos viselkedését és ebben a miliöban nő-
nek fel  ? 

Rég tarjak ezl, de már megtelt a pohár és 
ha illetékes helyen nem intézkednek, ugy in-
tézkedik maga a nép. 

Hogy jelen közlemény ez ideig nem látott 
napvilágot, oka az volt, hogy a dicső nyilat-
kozatra illetékesebb helyről váratott a válasz, 
de az még mai nap sem jelent meg, igy en-
nek közlése egy minden tekintetben uri leány 
becsületének megóvása kívánatossá tette. Ez 
azt hiszem ilőbb udvariasság, mint a Gábor 
ur hőstette. 

Szépvizen, 1909. március 22-én. 
Gagyi István. 

— Levélben kér, hogy tartsuk fenn  az ösz-
szeköttetés bizalmas, jó barátai legyünk egy-
másnak. Én nem ludom, mit írjak erre. Ugy 
szeretném megtartani azon a piadesztán, — 
amelyen most látom. Félek, hogy a nagy bi-
zalom, az apró titkok felfedezése  romba dönti 
tiszteletét irántam, s szerelmem lankad maga 
iránt másrészt szeretném, ha elmondaná le-
veleiben reményeit, s szenvedéseit, szeretném 
magam is néha barátságát tanácsadóul. De 
nem, — záruljon le e levéllel minden közöt-
tünk. Én csak szeretni fogom,  amely nem eny-
hülhet barátsággá, mert szeretni akarom. Éz 
minden tettem tanácsadója s bizonyára jó ta-
nácsadó lesz, mert igaz, mert ott született a 
szent természet ölén égig erő hegyek között 
A szelek susogták rá az igent 

Édes Jenő, bizonyára más választ várt le-
velére, szemrehányó, vádoló választ De én nö 
vagyok; gyenge s mégis annyi szenvedésre 
teremlett nö, akinek lelkét, vagy a mélységek, 
vagy a felszín  csapongásá fogja  körül, akinek 
sírni kell, ha sírnak szerettei. Nem vádolok, 
hisz magamat kellene vádolnom, különben a 
női voltom furiává  vedlenék át. A helyett szi-
vembe foglalom  képét Imáimba foglalom  nevét, 
hogy ami kiköltözött lelkéből, kárpótolja az 
élet más oldalon. Adjon helyébe dicsőséget s 
mident, mibe töltheti helyéi az igaz szeretet-
nek. Levelet nem várok, — tudom, hogy kí-
nos lenne a levélírás s nekem az olvasás. — 
Én majd megérzem, hogy merre jftr.  Lelkem 
mindig ott lesz maga körOl. Lesi majd telteit 
s nekem regélni fog  egy királyfiról,  kinek tövis 
volt a koronája s egy pisztoneányról, aki ugy 
szerette a tövis koronával a királyfit,  mint én 
ahogy magát, — némáa, titkosan, örökké...— 



13. szám. C S Í K I l a p o k 3-lk oldal. 

KÖZOAZDASÁO. 
A .MTMM* Magyar Altaltno* Váltóü/IM Rwi 
véiiyUrMtá|, BudipFtt, heti JatentéH a löndp-

forgileBKÓI  •• péniplaciril. 
Budapest, 1909. március 18. 

A tőzsde irányzata n lefolyt  héten a kedve-
zőtlen külpolitikai hirek. melyek a közeli háború-
nak veszedelmére engedtek következtetni, határo-
zottan lanyha volt. éB az összes forgalomba  került 
értékek lényeges árcsökkenést szenvedtek. 

A piarcra került áru nem csupán a közönség 
tényleges eladásaiból eredt, hanem igen nagy mér-
tékben spekulácionális conteminc eladások is eszkö-
zöltettek, és hogy az árhanvatlások dacára I-Tiiir', 
nagyobb arányokat nem öltöttek, ez jeléül szolgál 
azon ténynek, hogy tőzsde lappangó enga einenteok-
kai nem igen volt túlterhelve, és ennélfogva  a 
tőzsde alapja ez idő szerint egészségesnek mondható. 

A forgalom  egyes részleteiről külön beszámolni 
nem érdemes, miután a tőzsde ligyclmél kizárólag 
a külpolitikai helyzet egyes fázisai  kötötték le, 
egyéb mozzauatok egyáltalában nem kelte tek éplek-
lődéat. 

Annak megítélése, vájjon a Szerbiával támadt 
conflictus  csak háborúval lesz-e elintézhető, vngv 
pedig sikerül e még tizenkettedik órában a békés 
megoldásra módot találni, e pillanatban csaknem 
lehetetlen, de ka a logiku észszeriiség döntené el 
e kérdést, ngy a háboru veszedelme elhárítottnak 
volna tekintendő. 

Éppeo uia az esti órákban érkezik i'árishúl 
azon bir, liogy Franciaország. Anglia és Orosz 
ország, kikhez Németország is csatlakozik, a bék 
i'rdekében Belgrádban energikusan közbejárni ké-
szülne, felszólitván  Szerbiát, miszerint keressen 
utat arra. hogy Ausztria-Magyarországgal békés 
megegyezés létesíthető legyen a párisi értesítés 
egyben hozzálüzi. hogy ezen közös lépés kedvezi! 
eredmény kilátásával kecsegtet. 

Amennyiben a külpolitikai helyzet c által tisz-
tulást nyerne, ugy a tőzsdén rohamos javulás vár-
ható, melyet elősegítenék azon fedezeti  -. ásárliísok. 
melyeket az erősen előnyomult coiitreminc eszkö-
zölni kénytelen volna. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a kö-
vetkezők : Miire. 11. Mi'ilr. IH. 
4*/<i m. korona járadék - 411.110 !M >.:!.-, 
Magyar hitel részv — 7114. 715.70 
Magyar jelzáloghitel!», részv.— 4*21.75 41(2.75 
Kimaiuurányi vasmű részv. — 524.25 507.75 
Salgótarjáni kőszénb. részv. — 55ÍI.— 5HIÍ.50 
Beocsiní cementgyár részv. — Ii24.— .V.'T 
llanubins hajógyár részv. 26t>. - 35f>.— 
Budapesti közúti vasp. részv. 5KH.5II 551.50 
Adria tengerhajózási részv. — ililil.50 ÍIHÍJ. — 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentdomokosí közbirtokosság 

eladja nyílt árverésen a földmivulési 
miniszter ur 1)5130—908. számú rende-
letével megadott engedély ulapjáu a 
Csikmadarns II liatárrészben levő Kecs-
kehük és Kisáca nevU erdórészekben 
mintegy 553 y8 kat. holdon tőrzsenkinli 
felvétel  alapján kéreg nélkül és a ter-
melési és szállítási iipadékok levonásá-
val 129.715 köbméterre becsült lucfenyő 
haszonfa  tömegét. 

Megjegyeztetik, — hogy az 553 98 
holdból a Kisáca erdőségre esik 87.03 
kat. hold, a Kecskehük erdórészre pe-
dig 469-95 k. hold a 129.715 köbméter 
haszonfából  a Kisácza erdő részére esik 
16021, a Kecskebükki erdórészre pedig 
113.664 köbméter. 

Az összes kikiáltási ár 774.100 ko 
rona azaz hétszázhetvennégyezerszáz 
korona. Ebből esik a Kisácza S6.Î00, « 
Kecskebükki erdórészre pedig 687 400 
korona. Az értékesítés céljából 1909. 
évi március hó 24-én délután 2 órakor 
Csikszentdomokos község liázáuál nyil-
vános szó és zárt Írásbeli versenytár-
gyalás fog  tartatni. 

Árverezni lehet mindakét erdórészre 
együttesen és külön-külön is. A t'atö 
tneg áron alul nem adatik el. Utó uján-
latok nein fogadtatnak  el. Az Írásbeli 
ajánlatok ellátandók szubályszerü bé 
lyeggel és a kikiáltási úr 10 százalékát 
tevő összegnek a csíkszeredai kir. adó-
hivatal pénztáránál történt letélbe he 
lyezéséról szóló nyugtával. A szóbelileg 
árverezni kívánók, kötelesek :t kikiál-
tási ár 10 százalékát kitevő bánatpénzt 
a csíkszeredai m. kir adóhivatalnál le 
télbe helyezni és a letéti nyugtát az 
árverező bizottságnak bemutatni. Árve 
rezési és szerződési feltételek  megte 
kinihetók Csikszentdomokos község há* 
zánál és a járási erdőgondnokságnál 
Csíkszeredában. 

Csikszentdomokos, 1909. febr.  24 én 
Kurkó József,  Kurkó Ferenc, 
( bírt. jegyxA. 4—4 bírt. elnSk. 

Szám: 3118—909. tlkvi. 2—3 

Hirdetmény. 
Az arányosított Csikpálfalva  közhelyeket az 

általános helyszinlelési állapot szerint feltün-
tető Felső tölgyes 11. rész 7. sz. lljkve 3. 3/a—4., 
4/1., 5<2. hrsz., a csikpálvalvi 1. 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., 2660.. 2651., 2654.. 2655. hrsz. 

csikpálfalvi  II. r. 2. sz. tljkben 4 1. b. 
a/2., b. á;3., 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., 6l/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 csikcsoinortáni II. rész 
262. sz. Iljkvben 594., 596., 5U8/á., 598 b„ 
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. Iljkvben 10951. hrsz. 
ingatlanokra vonatkozólag átalakitlatik cs ezzel 
egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a 
melyekre az 1886. évi XXIV. az 1889., XXXVIII, 
és az 1891. XVI. t.-c. a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1802. 
XXIX. I.-cikkben szabályozott eljárás a telek-
könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolato-
san foganatosillalik. 

E célból az átalakítási olúmunkálal hitele-
sítésért! 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. Ivszéki albiró és szakközeg-
ből álló bizottság küldetik ki. 

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

tárgyaláson személyesen, vagy meghatalmai 
zolt által jelenjenek meg es az uj telekkönyv-
tervezet ellen nelaláni észrevételeiket annál bi-
zonyosabban adják elö, meri a régi telekköny-
vek, végleges átalakilása után a téves átveze-
tésből eredhető kifogásokat  jóhiszemű harma-
dik személyek irányában többé nem érvenye-
sithelik. — Felhivatnak továbbá; 

2. mindazok, akik telekjegyzökönyvekben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadalolt elő-
terjesztést kívánnak tenni, liogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje elölt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokai mu-
lassák fel.  — Továbbá felhívatnak  ; 

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

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 végetl a kiküldött 
elölt jelenjenek meg, mert elleneseiben a bé-
lyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csikszereda. 1909. évi lebruár hó 25-én. 

210— ttfi'.i.  végrh. sz. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó, nz 1H81. évi LX. 
t.-c. 1112. 3-u élteimében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csikszercdai kir. járásbíróság 1 l.Mll>. évi S|i. 
II. 241) számú végzése következtében dr Krős 
Vilmos i-sikszeredai ügyvéd által képviselt Sipos 
Mari lérje/.ett llombi lstvánné bmssói lakos javára 
300 kornna s jár. erejéig 1 !llI'.I. évi március hó 
1-én foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
lelbglHll és 7HIÍ koronára becsült következő ingó-
ságok n. ni. szobftbeli  lmtorok. 1 festett  nagy 
szekér, I lestett egy ló után való prieska-szekér, 
1 teriihonló-szekér, nyilvános árverésen eladatnak. 

.Mely árverésnek a rsikszeredai kir. járásbíróság 
1W.I. évi V. 2I1IÍ/1. szánul végzése folytán  3011 
korona tőkekövetelés, és pedig 51t korona ennek 
UHIH. évi január liö I. napjától és 1. járó 5"/o 
kamatai, '/a0., válrúdij és eddig összesen 24 kor. 
Ho tillérlieu bin'iil.Lg már inegállapított költségek 
erejfig  a végrehajtást szenvedett lakásán Csík-
Szere Iában leendő eszközlésére 1909. évi április 
hó 5. napjának délutáni 4 órája határidőül 
kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingó-
ságok az. 1HH1. évi I.X. t.-c. 1U7. és 1IW. şi-u 
értelmében késv.péntizetés mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek. szükség esetén. Iieesiiron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben a/, elárverezendő ingóságukat mások 
is le- és lelidlöglaltalták s nzokrii kielégítési .jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1HHI. évi LX. 
t.-c. 12". g. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

(,'sikszcretlu. l'.IOll. évi március hó 20. 
Molnár Sándor, 
kir bir. végrehajtó. 

Tanitó urak figyel mébel 
SZÉPÍRÁS! VIZSGALAPOK 

kaphatók 

SZVOBODA JÓZSEF 
könyv- és paplrkereskedésében. 

Szám 4 8 - 9 0 9 . 

Meghívó. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, liogy a csiksom-

lyói Szem Kerencreiidi szerzetház száutó 
és kaszáló ingniInnuit még pedig: 

1 - ti Várdolfulva,  Taplocu és Zsögöd 
községek határúiban fekvőket  1909. már 
cius 27-én délelőtt 8 órától kezdódőleg 
Várdutfalva  községházánál ; 

2. a Csobolfalva  község halárálmu 
fekvőket  1909. március 27-én délután 
2 órától kezdódőleg Csobotfalv.i  község 
házánál; 

3. a Csicsó község határában fek-
vőket 1909. március 29-én délelőtt 9 
órától kezdódőlegCsicsó község házánál; 

4. Delne község határábin fekvő 
ingatlanokat 1909. március 29-én dél-
után 3 órától kezdódőleg Delne köz-
ségházánál ; 

nyilvános önkénytes árverésen a leg 
többet ígéróneK eladjuk. 

A részletes árverési feltételek  s az 
eladás alá kerülő ingatlanok mindenik 
községházánál bármikor megtekinthetők 

Dr Fejér Antal, Paál K. János, 
n|iosloli hisyieüLus. zárduMnök. 

A „Kölosönpenztár mint szö-
vetkezet Békáson* cég rendes évi 
közgyűlését 1909. évi április hava 
7 én délelőtt 9 órától kezdódőleg, 
esetleg — ha a tagok nem jelennének 
meg kellő számban — 1 9 0 9 . é v i á p -
rilis 21-én délelőtt 9 órától kez-
dódőleg, saját hivatalos helyiségében 
fogja  megtartani, melyre annak üzlet-
részesei tisztelettel meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. liluöki megnyitó és a szavazati 

jogok számbavételére 3 tagu bizottság 
és jeg>zö kiküldése. 

2. Szavazatképesség esetén, a jegyző-
könyv hitelesítésére 2 tag kijelölése. 

3. Az 1908. évi zárszámadások elő-
terjesztése, az arra vonatkozó igazga-
tósági és felügyelóbizottsági  jelenté-
sekkel. 

4. Felmentvények megadása. 
á. Mandatuma lejárt 3, valamint 1 

leköszönt és esetleg leköszönendő igaz-
gatósági és felügyelöbizottsági  tagok 
helyében uj tagok választása. 

6. Görög Györgynek a mult köz-
gyűléshez intézett átiratának tárgyalása. 

7. Esetleges indítványok. 
Gyergyóbékás, 1909. március 20. 

A z igazgatóság. 
A szövetkezetnek 1907. év végével volt 

277 tagja 417 drb üzlelrészszel. 1908. év folya-
mán kilépett 19 tag 40 űzletrészszel és be-
lépett 14 tag 26 üzletrészszel. 1908. év végén 
tehát van 271 tag 403 űzletrészszel. 

A zárszámadások a közgyűlést megelőzőleg 
8 nappal, az intézet helyiségében közszemlére 
ki lesznek téve. 

Bocskor Antal, 
kir. trvszéki bíró. 

Gyáaikalapok állandó raktál a! 

Értesítés! 
Vnn szó re11csői 11 a ntigyérilemfl  kö-

zönség bccscs figyelmébe  ujúiilnni, mi-
szerint iiiurosvá<úr)iclyi és builnpesti 
tn pusztai nl ni inról visszatérve, a inni 
kor Igenveinok egv teljesen megfelelő 

NŐI-DIVAT-KALAP SZALONT 
rendesek be * inidöu erre bccscs 
ligyelmiiket íclbivni bálorkotkttm, tu» 
dalui kivüuom, hogy a legdivatosabb 
modellek, kalap állatok, gyúikft* 
lapok, mindenfele  sainâ fonatok, 
díszek, virágok és tollak találhatók. 

Elvállalok mindennemű átalakí-
tásokat, átvarrást, njradissitóst, ja-
vítást stb. smiután célom 11/, liogy 
min Jen egyes vcvAiucl a lcglelkiis-
me ret emebben kiszolgáljam, kérem SZÍ-
VOM és jóindultitii párt(ogn*iibnt, va-
gyok kiváló lis/.telcU«il 

3- özv. Nagy Jakabné, 
Calkeiereda, Mikó-utoa 253. 

Javltáaok éa Atalakitáaok! 

S 
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Faeladási hirdetmény. 
Vacsárcsi község „Csorgo" nevü 

erdejében törzsenkéilli lemérés utján 
14340 köbméterre becsült lucfenyő  ha 
szonfu,  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 
nyolcvunhatezerötszáz korona. 

Bánatpénz 8650 koroua. 
A futömeg  kikiáltási áron alül is el-

fog  adatni. 
Utóujánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az értékesítendő erdórész minden 

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

Az árverési és szerződési feltételek 
és a becslési kimutatás megtekinthetők 
a csikrákosí körjegyzői irodaban. 

Vacsárcsi, 1909. évi március 4 én. 

Mánya Antal, Biró Kálmán, 
körjegyző. k.-biró. 

E g y tiszta vérű mongolica 
= kari és egy bivalybilta = 

ELADÓ 
Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

Eladó birtok. 
A néhai Sána^r László féle 
cs.-szentmártoni, csikcseke-
falvi  és ostkbánfalvi  birtok, 
amely áll 3 belsőből, 1 ma-
lomból, 100 hold tagositott 
kaszálóból, 40 hold tagosi-
tott szántóból, továbbá er-
dei kaszálóból és legelőből 

örök áron eladó, 
esetleg bérbeadó. Értekezni 
Pap Domokosnál Csíkszere-
dában és dr Nagy Jenő ügy-
védnél Csikszentmártonon. 

2 - 3 

IMMgét, rekedtiég is hunt «DM legjobb a 
Réthy-féle  pemetefű  cukorka. 
Vásárlásait szoaban vigyáztunk is határo-
zottan Rithy-félit  kérjünk, mivel Mk basn»-
talaa utiazati van. - Egy Mez 60 ftlir. 
Osak Réthy-félét  fogadjunk  el. 
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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 

SEPSISZENTGYÖRGYÖN. 
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak, 
ágyteritök. függönyök és mátrácok stb. 

Zongorák és varrógépek ivs / Idl izr i rs iv is. 

H 

I H H m E B E K 

Gzell Frigyes és fiai 
es 

MEDGYES 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban. 
Kitűnő s a j á t t e rmésű borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

H P3 ra ea 0 ra ra 

M> ff  ifl  ifl  I f  ^ i f l i i j ^ i j p 

(SŐZ-, HÖLÉŐ ÉS (SyÓgyFÜRPŐ A SZOBÁBAN! 
Száz cs száz orvos korszakot alkotonak jelentette ki 
az e g é s z s e 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 a s u szer a hőfürdök 
:::: (gőz- hölég es gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás* szohafiirdő  készülékkel utiliun 
lakásának bármely szoliájaltan ;i leghata-
gosnlili göz- 68 hőlég fürdőt  készíti eti 
bárki. 5 perez :iI:i11 5 fillér  koltségitel. A 
lakásban a kenyelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha. torokfájás,  bél-
renyheség. álmatlansag eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Hasznalat után teljesen összehajt-
ható es valamely szekrény mögé állítható. 

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

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanitás" szobagőzfürdő-
készülék egyeJüll gyártója. 

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

l5ili3lEÍUifllBlEÍl!jfln^ 

Legtökéletesebb s legerősebb a 
Í R Ó G É P 
Teljesen látható irás. szí 
Iáid szerkezet, könnyű ke 
zelés, kicserélhető betűka-
rok, különböző szinti írás, 
legnagyobb átütő képesség, 
rovatolás és vonatozás, ön 
működő sormegujitáb stb. 
előn> ök. díjmentesen bemu-
ial ja Lukács és Schwarcz, 
Budapest, Váczi-körut 60., 

vagy a 
Csikvármegye kepviselője: 

Állandó nagy rak-
tár mindenfele  mű-
szaki es villany cik-
kekben. Optikai 
felszerelesek,  k e 
r e k p a r o k , alkat-
részek. Mezőgazda-
sági gépek legjobb 
beszerzesi ügynök-
sége. Legnagyobb 
szakműhely motor-
erőre borendozve. 
Külőnfűlo  modern 
világítások, vízve-
zeték es egveb e 
szakba vngo beren 
dezegek vallalata. 
Költsogvetes- éa szak-
velemenyekeL dijmen-

teaea easköeöl: 

] ) lx bZ H K R A N T A L 
SÖRGYÁRI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KŐBÁNYA. 

Van szerencsém a n. é közönségnek szíves 
tudomására áilni. hogy a Magyarui szagon első 
ratlgtinak elismeri es az összes vi lágkia I li 1 á 
s o k o n l e g n a g y o b b d i j a k k a l k i liln t e t e i t 

DRÉHER-féle KŐBÁNYAI SÖR 
helyi eladásával Gál Ferenc sörgyáros urat 
bíztam nie<; kérem a I. vevő közönséget 
szükséglét esetén öt sörremlelésekkel teljes 
bizalommal megkeresni. A magam részéről 
lirassóban e téren 3(1 éves működésem kipróbált 
gyakorlatával és a legújabb műszaki eszközök 
alkalmazása mellen .szigorúan pontos és tiszta 
kezeléssel fogom  Gál Ferenc urat llzleti mű-
ködésében támogatni. lYl.ies tisztelettel: 

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

lISlIflBilöigigiaijjflEifii^ 

H E R C Z K A GY., C S Í K S Z E R E D A , 
5 - ELEKTROTECHNIK A1 ÉS MŰSZAKI ÜZLET. KM 

AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 
legjobb az ákáeviiág-krem. 
amely az arcbőrt rövid iilo 
alatt llééve és széppé leszi, 
a niájfoltot,  szeplő! és más 
kiütést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapható a készítőnél 
és postait is megrendellieiö 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

H I R D E T E S E K 
olcso árszamitás u.ellett 
közöltetnek s felvetetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

í HOVÁ MENJÜNK BORT VÁSÁROLNI?! • 
• ZSÖGÖDpÜRDÖRE, PASZTORY ISTVflfí  PljíGÉJÉBE. X 
* ! — • — s + 
• A innlt evi okiobei' és novemberi szűrei alkalmából. Szekszárdon,  A 

Magyarádou, Kisküküllö-megyebeD, Tokaji Bortermelők • ^ Társaságatol (2 putonyos) kitűnő minőségű M M M ^ 

• VÖRÖS, FEHÉR 0- ÉS UJ-RIZLING S AS -Zü GYÖGYBOROKAT • 
^ vasároltam be a helyszínen személyesen, melyek eredeti ^ 
^ tiszta minősegükben Zsögödfürdó  vendeglőmben, vagy ^ 
^ házhoz hordva az itteni borok piaci- á r a b a n kapha tók . ^ 
^ IM  l i t e r r é t é i n é l l i t e ţ & n f c i i u t  m á t 8 IkHéx  e n g e d i B a a y » ^ 

^ Minthogy tudtommal ily kitűnő minőségű boron, a helyi Ă 

•
borpincek egyikeben sem allanak a melyen tisztelt közön-
seg rendelkezésere, b o r a i m r a a nagyerdemű közönség 

^ becses figyelmet  ez uton felhívni  bátorkodom. — Ismét 
A eladóknak jelentekeny arengedmeny. — Kiváló tisztelettel: 

^ Pásztory István Zsögödfürdó  tulajdonosa, (Csikmegye). 

Nyomatot' ««vot**!» ,lAx«»f  kAo?vn?n»i<14|Ah«n, (Vki<«.rwUl>Mi. 1909 




