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Munkásházak. 
Hazaszerte szép akció folyik  a gaz 

da.-tngi munkások erde'*ében. (")ríint(lukr>-
szolgál, bogy ebben az emberbaráti cse 
lekedetbeu varmegyénk is reszt vesz 
Nem tlliljuk elégge elismerni ez irányit 
szociális tevékenységét mivel a ber 
liázban nyomorgó munkások erdekében 
ugy n mi városunk, mi községeink szin-
ten k ö z i e i n i i k ö d h e l n e k . j ó n a k latjuk 
azokra a nagy érdekekre lekiniellel, 
melyeket a gazdasági niiinknsházakiól 
szóló tétveny érint, - a törvényt ismer-
teim s mindenki), aki a liekes pacifiká-
eiónak barátja, ezen sorainkra melegen 
fölhívni. 

A gazdasági ntiinkáshazakiol való 
törvény szerint iniinkash.izak azokon a 
helyeken épülnek, ahol legalább tiz 
munkáscsalád jelentkezik üvegből, hogy 
szerelne saját otlhonaba junii, ü e ezek 
csak az elsó lé|K's. A jelentkező mun-
kásoknak ezt uz ilgyét a képviselőtes-
tületnek magáévá is kell tenni. Kövei 
kezik tehát, hogy uliol tiiuiikásliázak 
épülnek, ott u munkásság a birtokos 
osztály között egyetérlés és kölcsönös 
méltányosság legyen. Kzt a munkatok 
jól felfogott  érdekébuti kívánjuk. Meri 
u dolog ugy áll, iiogy a munkásházakat 
kölcsönből építik és a munkás, akinek 
nincs hitele, hogyan kap kölcsönt ? Csak 
ugy kap kölcsönt, hogyha a községi 
képviselőtestület, avagy a' vármegye 
értük kezességei vállal 

A kölcsönt a községi képviselőtes-
tület, avagy maga a törvényhatóság 
szavazza meg s veszi föl  a itniukáshá-
zakra. A törvény pedig ezt azzal teszi 
mindenütt lehetővé, hogy fölhatalmazta 

a föidinivelésügyi  minisztert, hogy a 
konvertált kölcsönök kainatterheböl. va-
lameddig a köic.sön fennáll.  '2°  "-ut 
elv'ârii.r:' Az ""eddig fölvett  mutikMsMzi 
kölcsönöknél a munkásra a kölcsön tör-
lesztésnek lehat kél harmada Italul : 
nyilvánvaló. Iiogy midőn a maga kis 
fészkébe  a munkás bevonul, nem fizet 
többet, mint amennyit eddig bérházban 
li/.etett. 

Mivel u képviselőtestületben a gaz-
dák ülnek, akiknek a IJIvett kölcsönért 
jot kell allaniok, mar ebből is nyilván-
va ó, liugy a munkásosztály nak igenis 
szükségé van azoknak jóindulatain, akik 
sajat olt hon megszerzeseben őket gyá-
molítani hivaloltak. Nem lehel el sem 
képzelni, Iiogy ahol a munkásosztály 
valami lázongó, önmagával ineghasoiilo't, 
meserii lelkű ember illan indul es a tar 
sadalmi ineghasonlásnak annyi kellemet 
leit magját elhinti, Iiogy otí. mikor a 
munkásosztálynak annyira égető ügyé-
ről, a saját otthona szerzéséről legyen 
szó. — valami nagy szereltel karolnák 
föl  azt és a rájuk köveket dobókat, 
kenyérrel hajítanák vissza. Az emberi 
természet ily nagylelkűségekről uem 
akar tudni. Jó bánás, liekesseg, szeretet 
hasonló virtusokat fakaszt.  Hekétlenseg. 
méltatlanság, gyűlölség pedig elhidegiti 
a sziveket. Azért legyünk bár akármi 
foglalkozási  sorban : becsüljük meg egy-
mást; legy ünk egymás iránt méltányosak 
és igazságosuk. 

Viszont u gazda osztály liuz is kérő 
szóval vagyunk. .Jó munkást, akit lete-
lepítenek, akinek utihont adtak, aki 
Amerikára uem gondol, — ugy lehet 
kapni, ha utl, ahol a belső ingatlan 
szerzése a munkásra meg van nehezítve, 

az áldott törvény nyomán szeretettel 
foglalkozunk  a munkásoknak építendő 
hí zókkal. Meg kell nézni Szentes, Mukó, 
líttlüiezovásái hely, _Zeula munkásnegye-
dét. 1£ helyeken egész munkás város-
negyedek épüllek vagy épülnek. Üröm-
mel megy végig pl. uz ember Szentesen 
a Darányi uicán, ahol a népjólétnek 
kedves jelenségeivel találkozik, ahol 
ezer és ezer kis existeucia keserű lei-
kél lorditutta meg a törvényhozás gon-
dossága és miniszter nepszeretete. 

Szinte azt szeretnők mondani ma-
gistruliisunknak : menjenek oda lauulni 
a társadalmi pacilikáció müvét. 

Végtelenül örülnénk, ha hirlapirói 
tollúnk egy nagy közkérdés ütetére 
tapintón volna és cikkünk nyomán e 
szociá'is teren kezdeményező muukás-
sag következnek ! 

Rólunk nálunk nélkül. 
Hol legyen a székely kamara ? Ml a Szé-

kelyföld  érdeke? 
A kereskedelmi kormány ügyeimébe. 

(—</''> A székelyföldi  kereskedelmi és ipar-
kamara Maros-Vásárhelyen nincs a Székelylöld 
geográfia  közép pontján. Ez) igy tudja még 
a negyedik elemi osztályos tanuló gyermek 
is, aki Magyarország térképéről tájékozva 
van 

De azért a marosvásárhelyi urak kierősza 
kolvák, hogy olt nálunk legyen a -központ». 
Oda viszik, oda összpontosítják minden oly 
közintézményünkéi, tnely a Székelylöld ösz 
szes varmegyéinek lakosságát érdekeli. Oda 
visznek mindent nagyzási hóbortból és fukar 
kapzsiság miatt is. 

Azt akarják, hogy Maros-Vásárhely még 
nagyobb város legyen és a Székelyföld  más 
városai neki mind leigázotl alattvalói maradja-
nak. Azt akarják, hogy a Székelyföld  lakossága 

Megjelenik minden s z e r d á n . 
Előfizetési  ár: Egész érre 8 kor. (Külföldié)  12 kor 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési d í jak* l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 

Kontrátok nem i d i t u k r í n i a . 

nekik adózzon és igy keserves filléreivel  az ő 
tekintélyüket, vagyonosodásukat emelje. 

Meg sem kérdezik a Székelyföld  egyetemes 
többségét, hogy mit kíván, mi a véleménye, 
hanem egyszerűen határoznak rólunk - ná-
lunk nélkül. 

Hál ez — engedelmet kérünk — löbb a 
soknál. Ilyen csalafintaságot  a Székelyföld  egye-
temes többsége nem tűrhet. Ez ellen teljes 
erőnkből tiltakoznunk kell. 

Arról van szó ugyanis, hogy a székelyföldi 
(és nem a marosvásárhelyi, mert hiszen az 
egész Székelyföld  lakossága fizeti  a kamarai 
illetékeket) kereskedelmi és iparkamara állandó 
zékházát hol építsük fel  ? 

Jól vigyázzon minden székely: most van 
szó a kamarai székház felépítéséről!  S ha egy-
szer ott felépítették,  akkor űrökre Maros-Vá-
sárhelyé lesz, mert hiszen ő ajánlott lel 800 
négyzetméter házhelyet valahol — a város 
félreeső  zugában, hol neki a telek legolcsóbb. 

Vigyáznunk kell pedig azért, mert a kamara 
eddig is legnagyobb részben Marosvásárhely 
ipari és kereskedelmi érdekeit szolgálta ; noha 
az egész Székelylöld kamarai illeték cimen 
befizetett  adójából tartotta és jövőre is abból 
lógja lönlarlani magát. Ha a székház felépíté-
sével jobban oda polgárosodik, oda lekötik, 
akkor aztán még távolabbról látjuk érettünk 
való eddig is sovány tevékenységét. 

De vigyáznunk kell azért is, mert az eddig 
tapasztaltak mindnyájunkat arról győztek meg, 
hogy — általánosságban szólva — az egész 
kamarai intézmény valósággal Marosvásárhely 
szolgálatában állott és a .Székelyföld  más vá-
rosait csak holmi perifériáknak  tekintette. 

Ugy véljük, hogy ha már ez intézményt 
az egész Székelyföld  (Csik-, Háromszék-, Ma-
rostorda- és Udvarhelyvármegyék) kereskedő 
és iparos adózó polgársága tartja lenn, akkor 
e közös dolog felett  nem egyedül és kizárólag 
Marosvásárhely, hanem osztatlanul az egyete-
mes székelyföldi  közönség határozhat. 

Ezt parancsolja a Szekelyföld  legsajátabb 
érdeke, mely mellett az egyetlen város, Maros-
Vásárhely akarnoksága mélyen eltörpül és el 
is kell törpüljön. 

Hiszen a túlnyomó többség — ha megsza-
vaztatjuk -- bizonyára nem a szélét, Maros-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A I«al£y  l&ayete. 

1 i-t ii: Tomori Jenö. 
A Laky-ház leje kerek száz esztendőt hor-

dott reszketeg vállain. Az üszbcborult, magá-
val jó lehetetlen aggastyánt egész misztikus 
legendakör veszi körül. Súgva adják a szól 
róla, hogy fiatal  korában egyszeri! oláli pásztor-
leg ny volt, mig társául nem választolta a 
havasok romantikus íöuri kalandora, az aranyra 
és a csókra egyaránt szomjai l'aíia-Negra. li 
félelmes  rabló lovag nem mindig éppen gáláns 
kalandjaiban vetődött meg a Laky-ház alapja, 
ami azonban lehet csak fantasztikus  rege és 
seniinicsetre sem feltétlen  hiteles. 

Hanem az asszonyát, a/ elsőt, tényleg ugy 
szerezte középkori módra l.aky üergely, el-
ragadva sötél zivataros éjszakán a szülői ház-
ból gyorslábú kesely paripáján. A menyecské-
nek nagyon megtetszhetett az éjféli  páros lovag-
lás, mert férje  urát is hasonló tnödon hagyta 
faképnél,  egy ismert erdélyi mágnás nyergebefi. 

Laky Gergely bosszul lihegve indult a szö-
kevények nyomán s ki ludja, Iiogy inily rémes 
tragédiával végződik az asszonyszöktetés, ha 
a gróf  jószágigazgatója szépen csengő aranyak-
kal le nem fegyverzi  a vérrel szomjazót. 

A szép vagyon mellé aztán persze, hogy 
kapott még sokkal szemrevalóbb hitestársai s 
a deresedő fürtök  sem mentették meg a Laky-
liázal, hogy a piros-csőrit madár szapora egy-
másutánban ne kelepeljen a kémény ielett. A 
rossz, melyek ugyan máig is rebesgetnek va-
lami daliás indigena huszárkapitányról, aki az 
asszonynak kísérő árnyéka volt s akinek sötét 
bronz arcszíne szakasztottan feltalálható  a lá-
nyok olajbarna profilján. 

Zajos, vidám életbe sziilellek a Laky gye-
rekek. A nyitóit kapus udvarháznál ki nem lo-
gyolt a vendég, olyan marasztaló volt a ki-
apadhatatlan pince és a szép asszony parázs 
szeme. A folytonos  mulatozás közt az anya 
természetesen mindennel ráért törődni, csak 
gyermekeivel nem, kiknek a jó Istenen kiviil 
egy-egy kis pesztra volt a földi  gondozójuk. 

Lakynéra a legkellemesebb napok akkor 
derüllek, mikor a nyakára serdülő leányokai 
a városba adhatta iskolázni. A kis városka 
leányiskolájának évkönyveiben a legcsiutala-
nabb lapokai a Laky lányok viseli dolgai ké-
pezik. Az is statisztikailag konstatál! tény, hogy 
mióta ezek a villogó szeinü kis ördögök a vá-
roska utcáin megjelentek, a kollégium felsőbb 
ifjainak  elbukási kvótája ijesztően felszökött. 

Tudós professzorok  okozati összefüggést 

véllek felfedezni  a kél lenti körülmény között 
és nem is minden alap nélkül. 

A kisebb lányokkal már Lakyék is beköl-
tözlek a diákvárosba. Az adósság özöne csak-
nem elragadta a sehogy sem kezelt nagy bir-
tokol, mikor azt haszonbérbe oda hagyták. 

Az Alszeg-ulca, hol egy szerény kis fészket 
verlek, hallotlan forgalmi  lendületet vett azóta 
a nap minden órájában. Erősen kiskorú ifjak 
tartották megszállva az egész utcát s ha vala-
melyik Laki lány élénk szinti ruhája megvillan!; 
az egész gárda rohant kíséretül szegődni. Meri 
ezek a hevülő, ideális jó fiuk  képezték a szép-
séges Laky lányoknak egész udvarát. 

Pedig a kél nagyobbiknál ugyancsak elfért 
volna egy-két komoly udvarló is. 

Erzsébet inár löbb ízben ünnepelte meg 
sztik családi körben a 20-ik születése napját. 
Rendkívül érdekes, sugár szép barna leány 
volt. Felséges, észvesztő szemeiben a déli vér 
minden forrósága  olt csillogott. A modorában 
egészen férfias.  A hangja mindig olyan reked-
ten éles voll, miiillia egy lovasségi escadront 
vezényelne és nyíltan cigarettázott. Szóval kül-
sőségekben adta a jukker-láuyt. csakhogy lűány-
zatt belőle az igazi jukker-lány szeretetremél-
tósága. Legtöbbször angol lovagló ruhát viselt, 
melyet a kisvárosi nöszabó raffináll  ízlése kom-

ponált össze s hosszú dragonyos lépteit alig 
tudta követni a kurtább lábu ifjúság  az esti 
promenádon. Ezeknek a hodoló gyerekeknek 
csoda dolgokat tudott Erzsébet elbeszélni, az ő 
soha nem létezett, beképzelt viszonyairól. Em-
legetett fényes,  csillogó daliákat, kik elbódult 
fővel  hevertek előtte a pórban, mig ő király-
nőként gázolt az összetört sziveken keresztül. 
Az ilyen és ehhez hasonló kalandos regék, 
persze prózaibb alakban, de mégis elterjedtek 
s a szegény Erzsébet rettentő rossz hirbe jött, 
anélkül, hogy valaha igazán rossz lett volna. 

Már sokkal pozitivebb pletykák keringtek 
Katinkáról, erről a pikáns arcú gömbölyű szép-
ségről. Különösen egy regényes kalandját em-
legették sokat, még csitri iskolás leány korá-
ból, inikor valami érdemes szücsmeslemél 
kvártélyozott. A jámbor cívis korán feküdt,  az 
utca-ajtót gondosan elzárta s igy Katinka és 
szerelmes lovagja sokáig csak a kerítés rácsán 
keresztül válthattak érzelmes légi csókokat és 
sóhajokat. De csakhamar pártfogójukká  szegő-
dött a terebélyes eperfa,  melynek egy vaskos 
ága keresztül hajolt a kerítésen. ErTe a hiva-
talos ágra kapaszkodott fel  szép holdas nyári 
estéken a sziv kiskorú vetése s Katinka is 
mellé telepedvén, a kc szerelem minden mé-
zének kizsákmányolásává tultettek a világhírt! 
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vásárhelyet, hanem a Székelyfold  természetes, 
geografiailag  is tényleges középpontját fogja 
központnak elfogadni. 

Ilyen központ pedig csakis egy van a Szé-
kely löldön s ez a székelység ősi fészke:  Szé-
kelyudvarhely, honnan az Összes székely vár-
megyék — közvetlen határolván őket — leg-
inkább megközelíthetők. Következésképpen te-
hát a székelyföldi  (és nem a marosvásárhelyi) 
kereskedelmi és iparkamarának Székelyudvar-
helyt van a helye. 

Tiltakozunk a kamarai székhely lekötése 
ellen, mert ha a Székelyföld  e nagyfontosságú 
érdekét Kossuth Ferenc kereskedelemügyi mi-
niszter beható megfontolás  tárgyává teszi és 
erre bizonyára gondja lesz Csik-, Háromszék-
és Udvarhelyvármegyék törvényhatósági bizott-
ságainak is — akkor a székelyföldi  kamara 
nem lesz tovább csak marosvásárhelyi, hanem 
az lesz, aminek hivatása volna lennie: a Szé-
kelyföld  kereskedelmének és iparának közvet-
len, osztatlan és egyetemes irányítója, zászló 
vivő harcosa, olyan faktora,  amilyen eddig nem 
volt, nem lehetett, mert a Székelyföld  körén 
kivül esett; mert egy nagyravágyó, mindent 
magához vonzani kivánó helyhez volt és van 
lenyűgözve. 

Ébredjen fel  a Székelyföld  kereskedelme és 
ipara iránt teljes őszinteséggel, jóakarattal vi-
seltető közvélemény! Akadályozzuk meg azt a 
szerencsétlen, mert az összességre hátrányos 
ideát, hogy a székelyföldi  kamara állandó szék-
helye Marosvásárhely legyen. Akadályozzuk 
meg addig, amig nem késó! 

Fogjunk testvéri kezel a Székelyföld  e nagy-
fontosságú  kérdésének egyedül helyes, az ösz-
szes vármegyék érdekeit kielégítő megoldásá-
ban. Egyértelmdleg kívánjuk, hogy a székely-
földi  kereskedelmi cs iparkamara székháza Szé-
kelyudvarhelyt, a székelység ősi anyavárosá-
ban építtessék (el! 

Székelyudvarhelyre a kamarai tagok is in-
kább megjelennek s az üléseket az összes szé-
kelység együttes részvételével tarthatják. Most 
a marosvásárhelyiek határoznak rólunk — nél-
külünk, a miénkből... Pedig — ugy hisszük 
nem vagyunk kiskorúak!.... 

Szózat a székely nemzethez! 
A hatvanadik tavaszt érjük azóta, hogy a 

nagy Március enyhe fuvallata  teltre serkenté a 
szabadságért áhítozó lelkeket. 

Felvirradt 1848. mácius 15-ike! Az esőre 
hajló, borongós idó szimbóluma volt a háborgó 
lelkeknek. A sötét felhőkön  küzdve áttörő fé-
nyes napsugár a küzdés vágyát ébreszté fel  a 
lelkesült szivekben. 

És csakugyan, tettre készen állott a ma-
gyar. Mini a lékevesztett ár döntötte romba 
a szabadság és függetlenség  gátjait. Csodákat 
müveitek a Kossuth Lajos varázslatos szavára 
mintegy a földből  termett dicső honvédek. Le-
gendás idők legendás alakjai voltak ők. Ezrek 

és ezrek lehelték ki csodás lelküket a szabad-
ság áldozat-oltárán. Megvívta a magyar min-
den idők legfenségesebb  harcát és eredményül 
elbukott a nemzet... A magyar história egy 
páratlanul ragyogó lappal lett gazdagabb és a 
magyar nép egy lelkében gyökerező remény-
nyel szegényebb. 

A nagy korszak letűnt. Szent emlékei azbn-
ban a mult sötét ködén át biztatólag tekinte-
nek felénk,  eszményi erejük cselekvésre lázítja 
a szuntiyadó erőket és a reánk maradt szabad-
ságliarci emléktárgyak lesznek a rugói annak, 
ha egykor tökéletesen befejezzük  Kossuth La-
jos nagy mestermüvét — a félbenmaradt  48-al. 
S éppen ezért a kegyelet és áhítat örökzöld-
jével kell öveznünk a nagy idők örökbecsű 
relikviáit. Forrásai ezek az igaz hazafiságnak 
és táplálói szebb jövőbe vetett reményünknek 
s küzdelmünknek. 

Megdönthetetlen igazságok ezek - - és meijţ: 
mit tapasztalunk ? 

Korunk mintha távolodóban volna a nagy 
hagyományoktól. 

Szabadságharci emlékeink leggazdagabb tár-
házának, a fővárosi  Kossuth-Muzeumnak — 
mely a nagy Halhatatlan kincseket érő relik-
viáit is magában foglalja,  küzdeni kell léte fen-
lartásáért. 

Hazafias  érzésem ezt nem engedi másnak 
betudni, mint az illetékes körök és a társada-
lom pillanatnyi fásultságának,  mert jaj volna 
a nemzetnek, ha ez a közöny állandó lenne! 

Székelyföld  derék, hazafias  magyarjai! 
Hozzátok szólok honfiúi  lelkem egész me-

legével. Törjétek meg ti a mai fásultságot,  le-
gyetek zi zlóvivői azoknak a jó hazafiaknak, 
kik körétek csoportosulva, nemes áldozatkész-
séggel megmentik a Kossuth-Muzeumot. 

Adjátok össze filléreiteket  Kossuth apánk 
és a szabadságharc emléktárgyainak fentartha-
tására, és nemes lelkesüllségtekkel legyetek 
méltó unokái a dicső ősöknek. 

Ha meghallgatjátok szózatomat a szabadság 
szent ünnepén és a mult hagyományait meg-
mentitek a jövendőnek, akkor 

»Az ősi önérzet 
Ol uj diadalmat 
És nem kell pirulni 
Többé a magyarnak! 

(irúf  Kreilh  Urla. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj ügyvédek. Dr Dobos András és dr 

Albert Gábor, Marosvásárhelyen az ügyvédi 
vizsgálatot sikeresen kiáltották. 

— A fősorozás  eredménye. A kászon-
alcsiki járásban fölszólítva  volt 599 legény. 

merkély-jeleneten is. Az üdvösséges éjszakák-
nak a majszter ur vetett véget, még pedig 
olyan megrázó tragédija keretében, melynek 
leírása megviselné a legszázadrégibb idegzetet is. 

A harmadik leány egyesíti nénjeinek min-
den szépségét és minden csép lázongó vérét. 
Él-hal a katonákért s gyakran kikel a mostoha 
sors ellen, hogy kadét udvarlónál magasabb 
sarzsiig még nem vihette. Különben elég naiv 
kisleány, ki az iskolában gyakran eldicsekszik, 
hogy a mamája szerint neki kék vér [olyik az 
ereiben, amit aztán csodálkozva beszélnek el 
otthon a bakiisok a megdöbbent mamáknak, 
kik persze azonnal tisztába vannak a vér színe 
változásával, megemlékezve a Laky-ház daliás 
huszár-kapitány barátjával. 

A legkisebb lány, Magduska, még nem esik 
számításba az udvarlók szempontjából. Neki 
csak a gavallérok -selejtje^ jut s legfeljebb 
mint páratlan ügyességű «Postillon d'amour. 
nénjei szolgálatában kap fontosabb  szerepkört, 
hogy ezzel -milyen morált sziv fiatal  lelkébe, 
az már magától is érthető. 

A négy lánynak apja, anyja van, mégis 
árvábbak a legárvábbnál. Apjok a század súlya 
alatt görnyed, anyjok pedig még most is bohó 
módra szeretne élni s így csak veszedelmes 
versenytársként állanak uijában a viruló szép 
teremtésnek. 

Maguk szabadjára vannak ők hagyva egé-
szen, mint akik sohasem ösmerték a gardedan 
tisztes fogalmát.  Csak ugy magánosan, asszony-
kiséretnélkül, udvarló alakoktól körülvéve sé-
tálgatnak késő estig, hálás teret nyújtja a kis-
városi mamák megbotránkozásának? Pedig le-
het, hogy ártatlanabb dolgokról folyik  köztük 
a szó, habár kissé tulhangosan is, mint ami-
lyenről suttog a szigorú mamák előtt lépkedő 
jólnevelt bakfis  impertinens jogász kísérőjével. 

Ez az emanczipált viselkedés valóságos 
bojkottot eredményezett a kisvárosi társada-

lomban a Laky lányok ellen. Valamire való 
fiatal  ember, nem mert megállani ablakjuk 
alatt, mert akkor a többi lányos házaknál csu-
kódott be előtte az ajtó. 

Igy maradtak egészen magukra a remek 
szép leányok fellengős,  fényes  álmaikkal s a 
hűséges apró diáknéppel, mely minden őszön 
megujalva érkezik meg a számukra. A legelső 
diák-gavallérok már régen családapák, de a 
szegény lányok még egyre fogadják  az azok 
helyébe lépő bajusztalan ajkak lázas udvarlását. 

És hervadoznak lassan, észrevétlenül, herva-
dásukban sem kíméli meg őket a kisvárosi 
ozsonnák pletykaéhes nyelve. 

Pedig ha tévedt utakon jártak volna, ugy 
mindenesetre csillogóbb keret övezné ezeket 
az igazi becses drágaköveket. 

Ha a kisvárosi egyszerű, szürke élet helyett 
egy nagyvárosi szalon káprázatos fénye  lett 
volna e fejedelmi  szépségeknek a milieuje, 
ugy ma is csillogva, vakítva, uralkodnának a 
megigézett férfiak  hatalmas seregén. Lehet, 
hogy asszony igy se lett volna egyikből sem', 
de diadalmas, fényes  ifjuságuk  emléke világot 
vetett volna hervadó arcuknak ráncaira is s 
fonnyadt  nyakukban szikrázó gyöngysorok em-
lékeztetnek a fényre  és a sok mámoros diadalra. 

Igy pedig megöregedtek idő előtt, vén-
leányosan szárazok és nagyon sovány ok, mert 
az álmodott uralkodó herceg vagy őrgróf  aligha 
tévedt a kis ódom városkába messalianceot 
kötni. Még jó szerencse lesz, ha valamelyií 
idejekorán kijózanodik s odanyújtja kezét, mi-
kor tisztességes szándékkal közeledik hoziá 
egy kenyérkereső derék lérfi. 

És ti lángoló SZÍVŰ diáknépek akkor ne 
álljátok körül az alszegi zöldsalus ablakot, hogy 
a reális világba kívánkozó jukker-leányhoz 
könnyű szerrel hozzáférhessen  a sárga garaásnis 
hetyke segédjegyző, vagy akífényesedettgérokku 
állami iskolamester. 4 

akikből megjelent 474 és ebből alkalmasnak 
találtatott 222. A felcsiki  járásban föl  volt szó-
lítva 933, megjelent 870 és alkalmasnak talál-
tatott 382. Csíkszereda rendezett tanácsú város-
ban föl  volt szólítva 29, megjelent 26 és alkal-
mas volt 16. Összesen előállott 1370, melyből 
alkalmasnak találtatott 620, mig a mult évi 
sorozás eredménye 255 volt, vagyis 365 legény-
nyel soroztatott több be, mint 1908. évben. 

— Megdrágul az utazás. Közelebbről egy 
javaslat fog  az országos közlekedésügyi tanács 
elé terjesztetni, mely lényegesen megdrágítani 
óhajtja ugy a személy, mint az árudijszabás 
tételeit, a magyar államvasutaknál. Bár elis-
merjük, hogy az államvasutak személyzeti sza-
porítása és ujabb fizetésrendezése  némi eme-
lést jogosul tesz, de semmiesetre sem tesz 
olyan magas tarifát  indokolttá, mint amilyen 
javaslatban foglaltatik.  Például az uj tervezet 
szerint Csíkszereda—Budapest között a vasúti 
dijak a következőleg alakulnak: 1. Gyorsvo-
natoknál : I. osztály 30 korona helyett 50 ko-
rona, II. osztály 25 korona helyett 40 korona. 
2. A személy- és vegyesvonatoknál: I. osztály 
25 korona helyetti 40 korona, II. osztály 18 
korona helyett 24 korona, III. osztály 11 korona 
helyett 15 korona. 

— Telefon-dijak  leszállítása. A telefon-
dijak tudvalevőleg nálunk igen magasak. A 
soproni iparkamara az oltani közvetlenül szom-
szédos vármegyék egyes távbeszélő központ-
jaihoz csatlakozó előfizetők  beszélgetési dijá-
nak leszállítását a kereskedelemügyi miniszté-
riumtól kieszközölte. Ennek alapján a székely-
földi  kamara is kéri a minisztertől, hogy a 
kamara kerületében Marosvásárhely, Szászrégen, 
Gyergyószenlmiklós, Székelykeresztur, és Pa-
rajd; a kerületén kívül: Dicsőszentmárton, 
Radnól, Kolozsvár, Marosludas, Marosujvár, 
Gyulafehérvár,  Nagyenyed, Erzsébetváros, Mócs, 
Teke, Medgyes, Segesvár és Torda központok-
hoz tartozó előfizetőknek  a már Sopronnak 
kilátásba helyezett kedvezményes dijleszállitást 
engedélyezze. 

— Az Url Kaszinó estélye. Fényesen si-
kerűit estélyi rendezett folyó  hó 3-án, az Uri 
Kaszinó vigalmi bizottsága, élén Gyalókay 
Sándor kir. törvényszéki elnökkel. A kaszinó 
jó hírnevén ezúttal sem esett csorba az estély 
házias jellegével és közvetlenségével méltó 
volt a többi sikerült estélyeihez. Az utóbbi 
években soha sem vett annyi leány részt, mint 
éppen most. Ez meg is adta a jó kedvet, mely 
a kora reggeli órákig összetartotta a társaságot. 
Városunk iljusága és tisztikara fáradhatatlan 
volt a bostonban, de a ropogós csárdás sem 
vallott ezúttal kudarcot. Sőt egy kedélyes né-
gyes is volt, melyet Pap Margit meglepetés-
szerű precizitással és leleményességgel ren-
dezett. Az estély teljes sikerét talán csak a j 
vendéglős tőle megszokott figyelmetlensége 
csökkentette, melyen különben már a jövő hó-
napban kezdetét veendő házi kezelés segíteni 
fog.  Az estélyen megjelent úrasszonyok: Bücher 
Adolfné,  özv. Bogálhy Oyuláné, Ferenczy Gé-
záné, Hankó Antalné, Jerzsák Jánosné, Kiss 
Emőné, dr Nagy Jenőné, T. Nagy Imréné, 
Pap Domokosné, Pap Andrásné, Szász Lajosné, 
dr Veress Sándorné. Leányok: Bogáthy Etuska, 
Bogáthy Iluska, Böjthy Juliska, Hankó Klárika, 
Jerzsák Lilike, Jakab Micike, Pap Margit, Pap 
Irma, Pap Iluska, Szász Paula. Az estélyen 
részt vett Kállay Ubul főispán  is. 

— Amerikai magyarok segítsége. Az ajkai 
árvák és özvegyek javára a «Szabadság, cimü 
amerikai magyar lap gyűjtést rendezett s azt 
éppen most fejezte  be. E gyüjté^ — mint 
Clevelandból lapunknak írják — igen szép 
eredménynyel jár, amennyiben lelkes magyar 
testvéreink 3800 dollárt, vagy a mi értékünk-
ben 19000 koronát adományoztak. Ez oly ne-
mes, a magyar haza forró  szeretetéről tanús-
kodó cselekedet tengerentúlra szakadt testvé-
reink részéről, amely dicséretet önmagában 
találja. Jól esik azt tudnunk, hogy a messze 
távolban is állandóan szülő hazánkra gondol-
nak és nyomoruságainkból tevékeny részt kí-
vánnak. Ebben nagy része van a -Szabadság-
derék szerkesztő-tulajdonosának: Kohányi Ti-
hamér kartársunknak, aki nagy terjedelmű, 
tekintélyes magyar lapjával, az igazi honsze-
retetet folyton  ébren tartja és ápolja. 

— Eltörlik a vizsgákat Nagyváradon a 
községi iskolai vizsgák reformálására  küldött 
bizottság hosszas vita után kimondta, hogy 
javaslatot terjeszt a községi iskolaszék elé, 
melyben az évzáró vizsgálatok eltörlését s azok 
helyett, iskolai ünnepségek tartását kívánja A 
vizsgák eltörlések ügyében ez az első jelentós 
mozzanat s jelenti a diákdrukk, a szülői aggo-

dalom, a félelemtől  indokolt Öngyilkosságok 
alkonyát. Egy ünnepélyt kíván a bizottság, 
amely a tanév befejezését  jelenti, de az inkvi-
zitórius vizsgát megszünteti. 

— A vaslábl első székely márványbánya 
részvénytársaság kérésére a kereskedelemügyi 
minisztériumtól az a megkeresés érkezett a 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamará-
hoz, hogy a miniszter több a -munkaközben 
előnyösen használható gépek adományozására* 
hajlandó. A márványbánya társaság a szük-
séges gépek iránt előterjesztéseit megtette s 
igy hihető, — hogy még a nyár folyamán 
intenzivebb munkába is kezdhetnek. A vaslábi 
márvány termékekre már az egész ország 
figyelme  fel  van híva s igy teljes a remény, 
hogy mihelyt az üzem az uj gépekkel kezde-
tét veszi, a kereslet is emelkedni fog.  Egyéb-
iránt, — mint értesülünk, — megkeresések is 
érkeztek a részvénytársasághoz, melyben több 
budapesti érdekeltség arra kéri, hogy a fővá-
rosban létesítsen nyers anyag lerakatot, ahonnan 
a vétel nagyobb mértékben történhetnék. A 
szobrászok a nyers anyagot a könnyebben 
megközelíthető és több kínálattal rendelkező 
külföldi  telepekről szerzik be, ami a fővárosi 
lerakat létesítésével megszűnnék. 

— A székely körvasút megnyitása. Mint 
teljesen hiteles forrásból  értesülünk, a székely 
körvasút déda—gyergyószentmiklósi részének 
megnyitási határideje elhalasztatott. Ugyanis 
az építési vállalat a kereskedelemügyi minisz-
tériumtól az építés alatt levő vonalnak a for-
galomba való átadására félévi  határidő hosszab-
bítást kért. A kereskedelmi minisztérium ezt a 
kért hosszabbítást meg is adta, mivel a kérés 
onnan származik, hogy az államvasutak gép-
gyára nem tudta szállítani a szükséges sín-
vasakat. Ezt a halasztást legjobban Borszék-
fürdő  fogja  megérezni, mivel a vasút nem köz-
lekedhetvén Maroshévizig, az odajutás nehéz-
sége és drágasága ismét sok üdülni vágyót 
vissza fog  tartani. 

— Gyűjtés. Az országos gyermekvédő liga 
gyüjtöivén gyűjtöttek: özvegy Steffel  Lipótné 
őnagysága 5 korona 30 fillér,  Vitos Berta áll. 
isk. tanítónő 16 korona 22 fillér,  Fodor Annuska 
áll. isk. tanítónő 20 korona 50 fillért,  Ráduly 
Benjámin áll. isk. igazgató 5 korona 82 fillért. 

— Lapunk t. olvasói figyelmét  felhívjuk 
a 4-lk oldalon levő Helvlg O. János hirde-
tésére. 

NYILTTÉR. 
(E rovatban költöttekért nem felelőd  a szerkesztő). 

Levél. 
Anyám tyúkja  (Gábor  Gyula) és Mvraa  kutya 

(Barta  István)  címére. 
(Postán, eipross. bármikor kézbesíthető.) 

Eh, mi a kő, tyukanyó kend 
A szobába lakik itt bent 
Lám csak jó az Isten, jót ád, 
De [elvitte a. kend dolgát. 

Itt szaladgál föl  és alá 
Még a ládára is fölszáll, 
Eszébe jut, kotkodácsol, 
S nem verik ki a szobából. 

De hogy verik, de hogy verik. 
Mint a galambot etetik, 
Válogat a kender magban 
A kis király sem él jobban. 

Ezért aztán tyukanyó hát 
Jól megbecsülje kend magát. 
Iparkodjék, ne legyen ám 
Tojás szűkében az anyám. 

Morzsa kutyánk hegyezd füled 
Hadd beszélek mostan veled. 
Régi cseléd vagy a házrfál 
Mindig emberül szolgáltál. 

Ezután is jó légy Morzsa 
Kedvet ne kapj a tyukhusra, 
Élj a tyúkkal barátságba... 
Anyám egyetlen  jószága. 

Petőfi. 
Hiába adta azonban Petőfi  a jó tanácsot, 

mindketten elrontották a dolgokat. Pedig ám 
jó dolguk volt. Csavarogtak, a boltok előtt 
piszkálták a körmüket. Tollászkodtak, kapkod-
tak a legyek bogarak után. Még a fejünkre  is 
fölszált  anyám tyúkja. Morzsa (máskép: Su-
nyi), pedig csipkedte alattomban az inainkat. 
Még sem verték ki a faluból  őket, hiszen köz-
ségi tanítók voltak. Ugy voltunk velQk, mint 
az utánvéttel rendelt csomaggal, ha kiváltottuk, 
nem küldhettük vissza. Pedig különösen Gyu-
lacskát vissza -kellett volna küldeni Srebenbe. 
mert csak pda való. A kiskirálynak sem volt 
jobban dolga, mint nekik. Válogattak 3000 
szem kendermagban. A mult héten is 42 sze-
met felcsemegézett  anyám tyúkja, sajnos még 
sem becsülték meg magukat. Civakodtak, ve-
szekedtek és vájták egymás szeméL Moizsá-
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nak is gyakran jött kedve a tyukhusra. Anyám 
tyuka tojogatott ugyan, de' nem költött, dacára 
hogy mindig otthon kololt. Zápon maradtak 
tojásai, holott keltető gépje is volt a háznál, 
»Savuj« rendszerű, patent és bár jól befűt  neki, 
még sem kel ki egy se. Rossz lehet a masina, 
így ment a dolog. Vármegyénk első községe 
népoktatás dolgában majdnem utolsó. Talán 
sehol sincs annyi analfabéta,  mint itt nálunk. 
Népünk ebbeli maradisága s ebből kifolyólag 
rosszasága megdöbbentő. Társadalmi téren is 
a nép művelését Bece tanitó kivételével, egy 
lépést sem tesznek. A tanfelügyelőségnél  azt 
mondták, külön irodát kell nyissanak a Gábor 
Gyuláék-féle  panaszoknak. És azt irja, hogy ö 
nem perlekedik. Szebenböl is beperelték a rajta 
lévő ruhákért s azt Ösz Mihály ur váltotta meg. 
Szomszédjával most foly  egy pere; a tanitó 
úrral inostanába folyt  le. Az ügyvédjelölt urak is 
leköpdöstek a védtelen nö meghurcolásáért s 
mégis oly szemtelenül hazudik?! 

De most közlöm 3000 ember határozatát, 
azon firmáról,  kitől 42 aláiró nem félti  az is-
kolát, aki -példás. ? !..viseletű s a kinek jiivörc 
is bizalmat szavaznak. A képviseleti iialározal 
igy szól: 

A magas szánni leirat azon pontjára nézve, 
melyben jeleni községi tanítók államiakká ne-
veztetnek ki, tudomásul vételik, azonban te-
kintettel azon körülményre, hogy a jeleni ta-
nilók folytonosan  egyik a mással vívódásban 
vannak, hol a községi elöljáróságnál, hol a kir. 
tanfelügyelő  urnái, hol a kir. járásbíróságnál 
keresik egyik a mással szemben az elégtételt 
s ezen kívül a tanköteles gyermekek elöli oly 
példával és viselkedéssel járnak el, hagy ez 
nein a népnevelésre és a gyermekek erkölcsei-
nek öregbítésére szolgál, hanem már idejeko-
rán beleöntik a szeretet és jó példa helyeit a 
békétlenséget és civódást, kéretik stb. 

Ennek a képviselőtestületnek egy páran tag-
jai a nyilatkozat aláírói közül; söl K. Mihály, 
mint iskolaszéki elnök fel  volt liiva a tanfel-
ügyelőségtöl a béke helyreállítására és az ily 
szennyes dolgok elfojtására,  valamiül benne 
volt azon békéltető bizottságba, mely az on-
jriiif/tiinok  közölt voll hivatva a civodásl helyre-
állítani. Ekkor Gáborocska eljárásán meghol 
ránkozását is kifejezte.  Az sem régi dolog, mi-
kor Gáborka a kántor helyettesítését megta-
gadta s mindent elkövetett az illetlen eljárás 
megtorlására s mégis inost neki Gáborka 
i/ií.-t- > viseletű. 

Hanem az államosítás végei vet a >példás« 
viseletnek. Ez a közölt határozat előszele voll 
a viharnak, mely cl kell söpörje innen. A lé-
lekharang hallatára egy ívvel indultak meg kol-
dulni s 2 napi házalás után e temetésre 3000 
lélekből összehoztak 4'2 egyént, melyet. Iia bi-
zalom szavazásnál ennyit kapnék, szégyenembe 
elköltöznék a faluból.  De a 3 papos temetés 
megtörtént. S. Zs. kántornak, a mérges kis ineny-
nyei kakasnak kukorékolása melleit. 

Vájjon most nem régiben, ki szavazlatotl 
jegyzőkönyvi megrovást Gábor Gyulának az is-
kolaszék által ? Miért ez érthetetlen nagy for-
dulat? Megmondom. K. M. ur elnöke voll a 
szépvizi műkedvelő társulatnak. S mert meg-
sértette egy durva levélben az egész 40 tagból 
álló társulatot, azok menesztették és engem vá-
lasztottak elnökké. 

Azután március 15-én felkértük  az Iparos 
olvasókört, a 48-as kört és az iskolát, hogy a 
társulattal közösen tartsanak ünnepélyt. Hajlan-
dók is voltak és mégis mi történt ? Mikor a 
templomból kijöttünk, a menet cigányzenével, 
lobogókkal az egész intelligencia és nép 
óriási tengerével, fellobogózott  házsorok kö-
zött a Kossuth-nótát énekelve megindult, mig 
ö a tanítókkal elszakította a menettől az isko-
lás gyermeket s egy piszkos kis patakmenti 
ösvényen át elvitte másfelé. 

És aztán az ily egyházi emberek, az ily 
tanitócskáknak van kifogása  ellenem, pláne ak-
kor, mikor tisztán magyar lovagiasságból vé-
delmére állok egy védtelen nőnek, annak ki-
nek meghurcolóját idegen ügyvédek is leköp-
ték, ellenem, aki rövid itt létem alatt — bár a 
község anyagi áldozata árán — keresztül vit-
tem, hogy palotaszerü iskola emeltessék s az 
a legkedvezőbb feltételek  mellett államosit-
tassék ? 

És ilyen hanyag s nép zülléséért felelős  ta-
niló meri felhívni,  — nem is felkérni  fe-
lettes hatóságom figyelmét  irodámra és maga-
viseletemre ? 

Kis piszkos betyár! Irodámhoz csak felet-
tes hatóságomnak van köze, nem önnek. Mu-
latni pedig mulatok, mikor jó kedvem van, a 
mint mulat minden magyar uri ember, de nem 
járok, mint ön is március 15-én egyik kocsmá-
ból a másikba. Deák Elek urat is önök itatták 
és biztatták, hogy megzavarjon minket, mert ő 
rendes körülmények között senki arcocskájál 
nem simogatja, annyit azonban mondhatok, 
hogy én sem maradtam adós. Ez azonban köz-
tünk rokonok közt elsimult volna s minden 
kapca betyárnak nem lelt volna beszólási joga. 
Megmondom azt is, hogy ha vélt bizonyítékait 
ellenem elő nem adja, végig korbácsolom (és 
nem simogatom i azt a hitvány szennyes po-
fáját. 

Családi életemre, a mely tiszta,  még csak 
halványan se merjen gondolni és célozni gyáva 
piszok, mert az Savuj Márikkal, éjjeli mászká-
lásokkal bemocskolva nincsen. 

Alszik ön éjjel ? Talán a konyhában. A szent 
Imrék a milyennek felakar  tűnni, nem élnek 
Savujkákkal évekig. 

Hiszen menyasszonyával való eljegyzése, a 
mit hiába tagad le, mert 22 levele, a családi 
eljegyzési ünnep, a tanuk, a róla tudók százai 
bizonyitanak, valamint azon értékes emlék tár-
gyak, amelyekel hiába kéretett menyasszonya, 
ön még mindig nem adta vissza, eljegyzése, 
illetve házassága is azért bomlott fel,  mert 
menyasszonya, azt követelte, hogy mielőtt 
megesküdnének, Savuj Mária cselédjét távolítsa 
el a házból. Ön ezt nem tette, mert nem le-
helte. És most szeretné fejét,  mini a slruc a 
homokba dugni és nem látni, nem hallani, nem 
tudni semmit. De hiába, más látja és tudja s 
megfogja  a — farkát. 

Ezekből láthatja a m. I. nagyközönség, hogy 
a mii múltkor írtam az mindegy szóig igaz. 
És ha irlam előzetesen, azt alap nélkül nem 
lettem. S hogy olyan dokumentum ellenére is 
-- mint a kiizöll határozat ki tudták erő-
szakolni az előző számban közöli nyil.itknz.i-
tol, az kegyelemből történt. Anyám lyukja félre 
vczelle a 42 aláírót, amennyiben az ő nyilat-
kozatukon k i v (II egy olyan cikkel is irt, a 
mely, a milyen zagyva, hülye ^s ostoba, ép 
annyira alallomos g o n o s z c é l z a t ú és 
p i s z k o s . 

Szépvizen, 1908. április 4-én. 
(illiti/i  /.-'/ l'IOl. 

Szerkesztői üzenetek. 
Segédjegy/ó, CsiksBentdoniokos. 11 > Li,i.i.• • r ,ik-

k-'-t. im':!; il II VÍ111 i';iIk'II Sl'lll kii* >11 • • - • | ii i. . IIH'M II/. 
Ilil̂ v ;UT lll Imim Villl ll j.'i ÍÍ̂ WIIK, ITI.S s/.i:lll''l>' i <*lr 
|.."I|B 1 ii 'li ik nini 1.1 ii .•::>• .1..v-t i.il 

i-; k>-iiv*/i'iiii'ni lin̂ y júi.'-konv 
o-lok «/.uljatl-ilMl'» ülIjoi:. A k.U.liî k-n ini-iili-nst 
vluy ll.- ii |>ii|,irl.i>«ir. 

.58 «19. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. illetőleg az 1908. évi Xl.l. l.-c. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a csikszentmárloni kir. járásbíróságnak 1908. 
évi 13672., 13673. számu végzése következté-
ben, dr Ady Endre ügyvéd által képviselt 
Alcsiki bank részvénytársaság javára 401 és 
56 korona s jár. erejéig 1909. évi február  hó 
4-én foganatosítod  kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt  és 1305 koronára becsült következő 
ingóságok u. m.. I. ökrök, juhok stb. II. telién, 
juhok, sertés stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a. csikszciilmárloni kir. 
járásbíróság 1909. évi V. 518., 520 1. számu 
végzése folytán  401 és 56 korona tőkekövetelés 
ennek 1908. évi szeptember hó 20. napjától 
járó 6" o kamatai, '/a", váltúdij és eddig össze-
sen 133 korona 92 iillérben bíróilag már meg 
állapított költségek erejéig, Kászonfeltiz  köz-
ségben 1909. április 19-nek délelölt 9 órája 
és Kászonimpér községben leendő megtartá-
sára 1909. évi április hó 19-lk napjának 
délelőtti II órája határidőül kílUzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés-
sel hivatnak meg. hogy az érinteti ingóságok 
az 1881. évi évi l.X. t.-c. 107. és 108. a-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbel 
ígérőnek, szükség esetén, becsárun alul is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és feliilfoglallatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1998. ézi Xl.1. l.-c. 20. s- értelmében ezek ja-
vára is elrendelik. 

r.sikszcntmárlon, 1909. évi április hó 5. 
Ambrus Lajos, 

l.ív. liif.  vi'-̂ rcli.iji.i. 

Pályázat. 
A s'í>pvizi olvasókör u felügyelői 

lillilsra pályázatot hirdet. PályiUÍiatik 
mind.'ti H'dlitMlun életi) nős egyén. 

Jövedelme: 
1. B T és italuk után megállapított 

kiszolg.ilási díj. 
2. B.inki'lh'k. hálok és más alkal-

mukkal ki.szolgált ételek utáni jövedelem 
•I. Az olvasókör hilliárd.jánuk 50 szá-

zalék jövedelmi'. 
4. A knglizniiak egész" jövedelme. 
5 Kártya-jálék után megállapított 

dijak. 
8. h'ii.iiiiliiny luu koruna azaz egy-

száz korona. 
7. Szabad lakás a kör helyiségében. 
S Yeleméin eskert. 
Kzzel szemben köteles felügyelő  a 

kör helyiségeit és botorait tisztán lai-
iiuii. inteni és viligitani. a hírlapokat 
gomlozni. az egj le t i tagoknak lisztessé 
gesen kiszolgálni és engedelmeskedni 

Megjegyeztetik. Iiogy az összes lie 
l>is"gek. ugy a kuglizó is Kenuid gáz 
világíiásra vaunak berendezve A vilá-
gítás lángja étiinkiiit 2 lillérhe kerül. 

Hővelih felvilágosítást  alólimtt elnök 
ail, kilii-z a pályázatuk folyó  évi áp-
rilis hó 20 Í R hen\ujtamlók. 

A főzéshez  jól értőnek előny nyuj 
tutik. 

Szépviz. 19li!l. április hó 5 én. 
Dr Zakariás István. Bartha István. 

• 'Iii'lk li. j.'pvz.i. 
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Hirdetmény. 
Alallíii község elöljárósága közzé 

teszi, hogy a Cnikesiesó község tulaj-
donát képező, vadászterületen » vadá-
szat folyo  évi ápril is hó 18 án dél-
után 2 órakor ('sikesicsó község lii 
vatalos házánál hat (ti) évre nvilt át-
verésen haszonbérbe log adatni. 

Kikiáltási ár e g j évre 30 kormta. 
A kikiáltási ár 10 .százaléka bánat 

pénz gyanánt uz árverés napján, n köz-
ségi bíró kezéhez befizetendő  lesz. 

A község előljálósága. 
Csikcsiesón, 1909. április hó 5. 

Tompos Károly, Kelemen József, 
j« fgyaú.  biró. 

ISLCLÓ 
egy cserép és tégla telek, sou • öl 
nagyság, Gál Lajosnál, Csatószegen 
Ugyanott kaphutó födelnad  dróttal 

összefonva,  tisztítva 

Biró József  fényképész  üz-
letében ü z l e t v e z e t ő van 
U I M I I alkalmazva, M I I I M 

245. és 243 909. végrltr sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. l.-c. 102. J-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1909. évi V. 187. és 293. számu végzése kö-
vetkeztében. dr linecs János ügyvéd által kép-
viselt Balázsovics Sándor és Kridrich Kafka 
javára, 67 korona 20 fillér  és 136 korona 82 
fillér  s jár. erejéig foganatosítod  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 630 koronára 
becsült kővetkező ingóságok u. m.: ló, szekér, 
szán és kocsi nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
uiróság 1909. évi V. 193. és 187. szánni vég-
zése folytán  13ö korona 82 fillér  tőkekövete-
lés, bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig, végrehajtást szenvedő lakásán leendő esz-
közlésére 1909. évi április hó 17. napjának 
délutáni 3 órája hat: ridőül kitiizelik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érinteti ingóságuk az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. <j-;\ értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda. 1909. évi március hó 27-én. 
Keresztes Gyula, 
kir. bir. v.'^ri'ltiijtü. 

Tanitó urak figyelmébe! 
SZÉPIRASI VIZSGALAPOK 

k a p h a t ó k 

SZVOBODA JÓZSEF 
könyv- és papirkereskedésében. 

Gyéwkftlapok  állandó nktáiftl 

Értesítés t 
Van szerei.r*ém a DagyérdemQ kö-

zön sép becses ii eveimébe aj Anion), mi-
szerint inurosvásárhelyi és budapesti 
tnpHaKtaltituimról visszatérve, a mai 
kor ipéuvcinek egv t« Ije^en megfelelő 

NÖIDIYAT-KALAP SZALONT 
rendesek be s ml dán erre becses 
figyelmüket  fclhiCDi  bátorkodtam, tu-
riutui kiváltom, hogy a legdivatonabb 
modellek, kalap állások, gjáaaka-
lapok, mindenféle  sstná fonatok. 
dlaeek, virágok és tollak találhatók. 

Elvállalok mindennemű átalakí-
tásokat, átvarrást, ujradiaaltéet. Ja-
vítást sil>. smiuláu célom az, hogy 
niinJeii egyes vevőmet a Icglelkils-
mrrctcschbcn kiszolgáljam, kércin ezi-
vos és jóindulutu pártfogásukat,  va-
gyok kivúlü tisztelettel 

5- özv. Nagy Jakabné, 
Csikssereda, Mikó-utoa 263. 

Javitások ós átalakítások! © 

KÖZSÉGI ® © O © 
KÖLTSÉGVETÉSI & 
NYOMTATVÁNYOK 

K A P H A T Ó K 

SZVOBOPA JÓZSEF 
KÖNYV- ÉS PAPIRÜZLETÉBEN 
OO CSÍKSZEREDÁBAN. 

• A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS 
• illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók ii legtiuuinalib illatszerek 
drkagramonként és mindennemű 
arcz- és kezaiuló szerek. Gyógy- és 
= = vírágszappanok. 
Az Inda-sósborszesz fölerakata. 
Petrol-hajszesz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerá tor 
:\y. üszüló hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol és Stomatfn  fogápoló  ste-
rek a legjobbak. A Trifoleum  (haj-
petrol) hölgyeknsk állaadö hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

lelly a legjobb kézfinomító. 
12 • Vidéki meereDdelések leiptabtiai cukHletiiL 

Cl  U n / S e * y ú j o n n a n épült 
L L H L / U kóház, egy fából  épült 

sütóház, 6-öl terméskő, több 
mennyiségű deszka és fara-
gottfa,  15 köböl oltott mesz, 
1000 darab tégla. — Megte-
kinthető a helyszínén, Zsögöd 
felső  feleben,  az orsz&gut mel-
lett. Az egyes anyagok külön-
külön is eladatnak. — Érte-
kezhetni lehet levél utján is 

Salló Pál tulajdonossal Karcfalván. 

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, 
ágyterittfk,  függönyök  és mátrácok stb. 

Zongorák és varrógépek részletfizetésre  is. 

9-52 
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E L G Ő C S I K L í E a T E I 
Iroda: Csikszentmihály. S z á s z é S I ^ O ^ i l Ó S , T - V J L S Ü S L C L Iroda: Csikszentmihály. 

AjAnijg a legszebb Idvitel-ü. és őrölcös tartóseéig-va Hrettós tornyú Hosszutovu cement fed-élcserepöt  minden 
llllllllllllllll Bzlnben valamint cement padló lemezét lc-íilörifále  esszetétel-ü. irLln.tá,zat"ban. ••IIINMMINM 

Mi/ w \U< Ml> \lí> xll' >li< ^i'VU' ^ 55® 

gőz-, HőLÉg ÉS gyógyrüRPó A SZOBÁBAHI 

Száz es száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog bogy 

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 hőfúrdők 
:::: (góz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 

A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkfil  Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sót 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
FÖRSTHER ALAPÁR 

a „Sanltás" szobagöztürdó-
készülék egyeJüll gyártója. 

Legtökéletesebb s legerősebb a 

ÍRÓGÉP 

A „Sanitafl"  .szohafiinló  készülékkel utihnn 
lakásának bármely szobájában l-'̂ lKit.i-
sosabb gőz-  ea bölég fürdőt  keszit! eii 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költségéi. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás.  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben. >il>. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé álliihaiú. 

Teljesen látható iriis, szi-
lárd szerkezet, könnyű ke-
zelés, kicserélhető betűka-
rok, különböző szí nil irás. 
lejitiay.vobb átülő képesség, 
rovatolás és vonalozás, ön-
működő sorine{;iijiti\.s stb. 
előnyök, díjmentesen bemii-
tatja Lukács és Schwarcz, 
Budapest, Váczi-körut 60., 

vagy a 

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

Csik varmegye kepviselöje: 

H E R C Z K A GY„ C S Í K S Z E R E D A , 
7— ELEKTROTECHNIKAI ÉS MŰSZAKI ÜZLET. 104 

mtaM 

• HOVÁ MENJÜNK BORT VÁSÁROLNI?! • 
Z ZSÖGÖDFORDÖRE, PFLSZTORY ISTVÁN PINCÉJÉBE. 

A mult évi október és novemberi szüret alkalmából, Szekszárdon, 
Magyarádon, Kiskükúlló-megyeben, Tokaji Bortermelök V 

^ M M M Társaságától (2 putonyos) kitűnő minőségű I I M I I ^ 

• VÖRÖS, FEHÉR Ó- ÉS U J - R I Z L I N G S A S S Z U G Y Ó G Y B H R O K A T • 

• 

vásároltam be a helyszinén személyesen, melyek eredeti 
tiszta minőségükben Zsögödfúrdó  vendéglőmben, vagy 
házhoz hordva az itteni borok piaci á r aban kapha tók . 
IP l i te r Téte lnél l i t e r enkén t más 8 gmég engedmény. 
Minthogy tudtommal ily kitűnő minőségű borok, a helyi 
borpincék egyikeben sem állanak a mélyen tisztelt közön-
ség rendelkezésére, b o r a i m r a a nagyérdemű közönség 
becses figyelmét  ez uton felhívni  bátorkodom. Ismét 
eladóknak jelentékeny árengedmény. - Kiváló ti-zieleitil 
Pásztory István Zsögödfürdö  tulajdonosa, (Csikmegye). 

Állandó nagy rak-
tá r mindenfele  mű-
szaki és 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 berendezve. 
Különfele  modern 
világitaaok, vízve-
zeték es egyéb e 
szakba vago beren-
dezesek vallalata. 
Költségvetés- éa szak-
véleményeket díjmen-

tesen esskösöl: 

L _ l 

AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 
legjobb az ákácvirág-krém, 
amely ÍIZ arcbőrt rövid idő 
ulutt tltíévé és széppé teszi, 
a májfoltot,  szcplőt és más 
kiütést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapható a készítőnél 
és postán is megrendelhető 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Cslkszentmártonon. 

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

A KIADÓHIVATALBAN. 

Van szerencséin a n. é. közönségnek tudomására adni, 
bnirv az 1908-beli medgyesi termeszetes jóizű 

RIZLING 
b o r a i m a t lehúztam és eladásra kibocsátom: 
a lieljiséf;l>en  literenként kor. I. 
az utcára literenként . . — .yu 
azon kîviiI az 1905 beli Rizling literenként I 40 
az u'cáin literenként 1.20 

^ V k e r t é s z e t e m b ő l 
friss  saláta, retek, hagyma és édes kaposzta; 
a húsvéti ünnepekre elővirágok, u. m.: szegfű, 
rózsa, ibolya es gyöngyvirág olcsó árban kaplmtó. 

A m. t közönság pártfogását  kérve, maradok teljes tisztelettel 
H E L Y I G G. JÁNOS, CSÍKSZEREDÁBAN. 
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Gzell frigyes és Fiai 
bornaírykereskedök és tiorDanterDielök 

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. 
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Hosszurovó Cement Födélcserépl 
|mmmmmmmmmmm maj«J"eni határtalan tartósságu, igen könnyű íödőanvag, olcsó áron kaoható 1 Iroda: Kapu-utca 15 sz íyü födőanyag,  olcsó áron kapható 

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN. 
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