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Társadalmunk. 
Ha kissé széjjel tekintünk társadalmi 

életünkben, elszonioriló jelenségeket lá-
tunk. Nincs meg a kellő harmónia, hi-
ányzik az a láncolat, nem találjuk meg 
azt a kapcsot, mely a polgárokat együvé 
fűzné.  Az embereknek egymás közötti és 
egymáshoz való viszonya, lehet mondani 
igen meglazult, rideg lett az utóbbi esz-
tendők alatt. A helyett, hogy a civilizá-
ció, a felvilágosodottság  meghittebb kap-
csolatot teremtett volna és ápolták volna 
a barátságos, összhangzatos szellemet s 
mind szorosabb kötelék létesült volna a 
társadalom minden osztálya, valamennnyi 
rétege között, elidegenedtek, mérföldes 
távolságra elhúzódlak egymástól az em-
berek. 

A rangosztály, a polc, a [okozat ki-
élesitette az ellentéteket, a kasztrendszer 
megmaradt csorbittatlan hatalmában és 
vörös fonálként  huzódik végig társadalmi 
életünkön a „tekintély" firtatása,  majmo-
lása. A felsőbb  tízezrek elzárkóznak az 
alsóbb százezrek elöl, ezek meg elsáncol-
jákmagukal a legalsóbb milliókkal szemben. 

Mindenki „elökelő'-nek tartja magát, 
mert alalta vél nálánál kisebbel és gyen-
gébbet. Mily helykén, mily dölylfel  be-
szél a kis hivatalnok a kereskedőről s ez 
mily fitymálva,  mily félvállról  emlékezik 
meg az iparosról, s mily fennhéjázóan, 
mily pöffeszkedő  hangon szól ez az alan-
tasabb munkásról, utcaseprőről, ulkapa-
róról. 

Nem annyira a belértéket, a szeplőt-
len tisztes munkát mérlegeli a társadalom, 
mint inkább egyesek munkakörét, hiva-
tását tekinti és nézik is az emberek szo-
katlan gőggel, undorító kevélykedéssel. 

Mindebből azt a következtetést kell 
levonnunk, hogy a társadalom elölt vajmi 
kevés becsben áll a tisztességes, becsüle-
tes kenyérkereset. A munka, nyilván szé-
gyen, ha valamely alantasabb formában 
végzik. 

Nálunk ez az erős osztályozás meg-
van, mert mindenki ur akar lenni, min-
denki legalább is annak lartja magát. A 
ki fölötte  áll, az imponál neki, bár tele 
irigységgel van iránta, a kit pedig alalta 
vél, az semmi, senki, annak az ö kegyét 
kell keresnie, mint hogy ez a nálánál fel-
jebb lévő kegyeit hajhászsza. 

Bezzeg ám, ha a sors egyik-másikra 
ráteszi sújtó kezét, helyzete rosszabbodik, 
kilátás, remény nincs valamit elérni, hogy 
foglalkozása,  szakmája terén a kenyere 
biztosítva legyen, — nem gondol, vagy 
nem akar arra gondolni az a hivatalnok, 
kereskedő, iparos, hogy jobb dolog hiján, 
valamelyes más munka után nézzen, mely 
ugyan nem vág rendes hivatásába és alan-
tasabb is, de kenyeret nyújthat, betévö 
falatot  biztosit. Ezt megalázásnak, leala-
csonyitónak, megszégyenítőnek tartja. 

És hányan vannak, kik rettegvén, ir-
tózván az alantas, bár tisztességes mun-

kától, ha alkalmuk van rá, nagy lelki nyu-
galommal más vagyonhoz, idegen tulaj-
donhoz nyúlnak, csak kenyerük legyen. 
- Ezl nem tartják szégyennek, bűnnek, 

véteknek ! Inkább hajlandók lopni, csalni, 
sikkasztani, mint csomagokat hordani, új-
ságol vagy bármi mást árusítani. A bűnös 
ulon való pénzszerzés szerencsével járhat 
s akkor nem kell nélkülözni és nem tud 
róla a világ s továbbra is ur az ur. Az 
utóbbi megbélyegző, megszégyenítő va-
lami, az üsmerösök kinevetik, messzünnen 
elkerülik, ha alantosabb munkakört töl-
tene be. 

Az az esel is fennállhat,  hogy a mun-
kanélküli ember, ki foglalkozása  terén 
nem talál alkalmazási és lilás munkától, 
ami szintén lealacsonyít, rémüldözvén, 
Amerikába megy szerencsét próbálni. Ili 
aztán kapkod fűhöz-fához  eredmény-
telenül és végül belátja, hogv azon a 
földrészen  se hullanak az aranyak az em-
ber markába, ott is tekintélyes a munka-
nélküliek száma ; de meg igen előkelő 
egvének se tartózkodnak semminemű, jór;i 
való, tisztességes munkától. Nem iestei 
végül az ilyen kivándorolt ha hozzá 
jut munkál vállalni, píncérkedni, lép-
csőt sikálni, cipőt tisztítani Amerikában, 
hol semmi se arcpirító, megbélyegző, ami 
becsületes munka, hol nem nézi le egyik 
a másikát ; hisz maguk a milliárdosok, a 
dollárok királyai is a legalacsonyabb sor-
ból kiizdötlék fel  magukat komoly mun-
kával, szívós akarattal és kitartással. 

Hány oly hír járja be hazai lapjain-
kai, hogy egy-egy inteligensebb foglal-
kozású egyén, mint pl. jegyző, katona-
tiszt, szolgabíró, magasabb állású hivatal-
nok, nagykereskedő ide haza nem bol-
dogulván, odakünn mindennel megpró-
bálkozik, amivel hazájában nem merész-
kedett volna foglalkozni,  félvén  á társa-
dalom, az ismerősük, a környezet csufo-
lódásaitól, elitélésétói és kerülésétől. 

Hiába, ezen erősen kiéktelenkedö, ki-
rívó csúf  szokásokon kellene tul tennie 
magát társadalmunknak. Ez a terjeszkedő 
nyavalya, e modern rákfene  fertőzi  az 
egészséges társadalmi szervezetet a vé-
szes baktériumok beleveszik magukat erő 
sen és romboló munkáikat irgalmatlanul 
végzik. E kinövések okozzák a nap-nap 
után elrémítő bűncselekményeket, a tör-
vénybe ütköző kártékony manipulációkat, 
mert a legtöbben ugy akarnak a társa-
dalomban, a társas életben megjelenni, 
ahogy — módjukban nincs. Többet óhaj-
tanak, mint amire képesek, többet kell 
mulatniok, mint amennyire szerény viszo-
nyaik megengedik. 

Ez az ut a biztos elzülléshez, a leg-
borzalmasabb ferlőhöz  vezet. Föl kell 
rázni még idejében a társadalmat mély-
séges lethargiájából. A társadalom egyes 
rétegein múlik, hogy visszahelyezzék a 
társadalmi életet arra a magaslatra, mely 
megilleti a műveltség mai foka,  a tisztes-
ség és becsületesség révén. 

A l)i/ollsá<í iilóse. 
larlotla Kállay L'bul 

közigazgatási 
Folyó hó 12-én 

főispán  elnöklete alatt a vármegye közigazga-
tási bizottsága rendes havi ülését. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter le-
iratban értesítette a bizottságot, hogy az ide-
gen hítlelekezetüek által a róni. kalh. lelké-
szeknek eddig fizetett  párbér eltörlését eltö-
rölte, illetve az idegen hitlelekezetüeket a fize-
tési kötelezettség alól (elmentette, a róni. kalh. 
lelkészeknek pedig teljes kárpótlást nyujt. E 
lépésre birta a minisztert a 111. kir. Curiáiiak 
egyik 1886. évi döntvénye, melynek értelmé-
ben a visitáció canonica (eljegyzései szerint a 
párbér azért, hogy minden ház vagy telek illán 
szolgáltatik ki, nem képez alapot arra, hogy 
a kérdéses helyeken a párbér ingatlanokon 
nyugvó dologi tehernek tehinlessék. A bizott-
ság a leiratot tudomásul vette. 

A in. kir. pénzugyigazgató havi jelenté-
sével kapcsolatban T. Nagy Imre bizottsági 
tag inditványl tett, hogy a bizottság jövőre 
utasitsa az előadót, miszerint a rendes havi 
jelentések ne csupán a száraz számok egyszerű 
(eltüntetéséből álljanak, hanem az Csikvárme-
gyét érdeklő minden gazdasági körülményt 
öleljenek fel,  mi által az adóbevételek növe-
kedése avagy csökkenése közölt az okozati 
összefüggés  könnyen (elismerhető lesz és a 
vármegye adóíorgaliui viszonyairól tiszta képet 
nyujt. A bizottság az inditványl egyhangúlag 
magáévá telte. 

Az árvaszéki elnök, a törvényhatósági 
főállatorvos,  tiszti főorvos  és kir. ügyész havi 
jelentéseit a bizottság tudomásul vette. 

A tiszti főorvos  jelentéséből kitűnik, hogy 
vármegyénk közegészségügyi viszonyai lénye-
gesen javullak. 

A m. kir. államépitészeti hivatal főnöke 
panaszt emelt a vármegye alispánjánál, hogy 
legutóbb az utak hótöniegeinek eltakarítására 
a községi elöljáróságoktól kért közmunkáéról 
vagy egyáltalában nem, vagy csak igen hiányo-
san teljesítették a községek, sől megtörtént az 
is, hogy a szükséges közmunkáéról azért nem 
rendelték ki, inert állítólag a községben köz-
munkaköteles távollét miatt egy sem találtatott. 
Ezl az állaniépitészeli hivatal főnöke  a bizott-
ságnak bejelentette. 

A tavaszi hóolvadás az utak állapotában 
lényegesebb kárt nem idézeti elö és a közle-
kedés is zavartalanul folyt. 

A kászonujfalu—altiz  — jakabfalvi  ul 4—6 
km. szakaszának Impér községbe leendő áthe-
lyezése költségeire a 111. kir. kereskedelemügyi 
miniszter 59000 koronát utalványozott ki és a 
bizottság a közigazgatási bejárási elrendelte 
ugy, hogy az áthelyezés a közel jövőben ke 
reszlülvitelik. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése beszámolt 
az iskolalátogatásokról és a miniszter állal kü-
lönböző iskoláknak adományozott államsegé 
lyekröl. Igy a csíkszeredai óvoda 500 koronát 
és berendezési, a csíkszeredai iparostanonc-
iskola 1700 koronái, a ditrói iparostanonciskola 
1200 koronát és több iskola kevesebb összegű 
államsegélyt kapott. Tiz tanilól 200 korona 
kórpóllék-jutalomra a bizottság lelterjesztett 
a vallás- és közoktatásügyi miniszlerhcz, Hu 

rubeán tölgyesi tanitó ellen pedig a magyar 
nyelv ehanyagolása miatt a fegyelmi  eljárást 
elrendelte. A bizottság a jelentést egyhangúlag 
tudomásul vette s miután indítvány nem téte-
tett, elnöklő főispán  éljenzése mellett az ülés 
véget ért. 

A delegációk és M tenprészetM fejlesztése. 
Politikai körökben hire jár, hogy a 

válság sikeres elintézése esetén a delegá-
ciókat május közepére vagy végére ösz-
szehívják. Ha csakugyan igy lesz, rend-
kívül fontos  feladatai  lesznek a két or-
szágos bizoltságnak. Elébe fognak  ke-
rülni az elmúlt külpolitikai válság iratai 
és a közös költségvetés kapcsán foglal-
koznia kell majd azon uj feladatokkal,  a 
melyek szárazföldi  és tengeri haderőnk 
fejlesztését  célozzák. 

Londoni jelentés sprinta Daily Graphic 
azt a véleményét fe,  ;i ki, hogy a ma-
gyar-osztrák tengerészet Dreadnought-ti-
pusu hajóhada gyakorlatilag a földközi-
tengeri német flotta  kiegészítő része lesz 
és míg egyrészt a hármas-szövetség két-
ségkívül szupremáciával bir a szárazföldön 
és abban a helyzetben van, hogy saját 
vizeit is védhesse, addig a hármas enten-
lenak három év múlva nem lesz egyebe, 
mint az angol hajóhad, amely valamivel 
nagyobb lesz, mint egy hatalom stan-
dardja és a francia  hadsereg, amely alig 
éri el e viszonynak megfelelő  nivót. Ily 
körülmények között oktalanság az euró-
pai helyzet stabilitásáról beszélni. 

Parisból meg azt jelentik, hogy Judet 
az Eclairban rámutat arra az élénk izga-
lomra, amelyet a magyar-osztrák Dread-
nought-hajók építése Angliában keltett. A 
londoni admiralitás abban a hatalmas ha-
jórajban, amelyet Ausztria-Magyarország 
nemsokára az Adriai tengeren magáénak 
fog  mondani, bizonyos tekintetben a né-
met flotta  balszárnyát látja. Anglia egé-
szen elhibázott politikája a keleti kérdés-
ben, valamint a londoni sajtónak a Habs-
burg-ház ellen intézett támadásai követ-
kezményekép Ausztria-Magyarország és 
Németország szoros csatlakozását idézték 
elö. Most bizonyára fel  fogják  ismerni 
Londonban, hogy mily súlyos hibát kö-
vettek el, amidőn Ausztria-Magyarorszá-
got meg akarták akadályozni, hogy a 
Balkánon legitim helyét elfoglalja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Kinevezés. A király Bayler Kálmán a 

marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöki titkárát 
a székelyudvarhelyi kir. törvényszék elnökévé 
nevezte ki. 

— Eljegyzés. Benedek István, sóskuli áll. 
elemi iskolai igazgató eljegyezte Czikó János, 
földbirtokos,  vármegyei pénztáros leányát, Mar-
gitot. 

— Egy gyártelep égése. Folyó hó 9-én 
Csikszentkirályon a Friedlánder L.-féle  fatelep 
eddig ismeretlen okból leégett. — A kár igen 
nagy, mely azonban biztosítás utján megtérül. 
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— UJ hlttanár. Botár Gáspár a szamos-
ujvári állami gimnázium helyettes hittanára a 
középiskolai hittanári vizsgát jó sikerrel tette le. 

— Halálos szerencsétlenség. F. hó 10-én 
a Vizeid-réten serdületlen gyermekek töltött 
flobert-fegyverrel  játszottak, miközben a II 
éves Lux Sándorka a töltött fegyvert  a 13 éves 
Rancz Dénesre sütötte, ki szíven találva, hol-
tan esett a földre.  A hatálos végű szerencsét-
lenség Rancz Ignácz tekintélyes iparosunkat 
mélyen sújtotta, ki az elhaltban jó reményű 
fiát  vesztette el. Temetése folyó  hó 12-én a 
város nagy részvéte mellett történt. 

— Fösorozások. A kászonalcsiki, a fel-
csiki és a Csíkszereda városi sorozó-járásban 
a fősorozások  befejezést  nyervén, a kiküldött 
sorozó-bizottság Gyergyó felé  vette útját, hol 
már megkezdette működését. A sorozáson Fe-
jér Sándor alispán személyesen vesz részt. 

— Villanyvilágítás városunkban. Váro-
sunk agilis polgármestere nagy reformot  való-
sit meg. Évek óta fáradozik,  hogy a meg 
nem felelő  világítást villanynyal cserélje fel. 
Őszintén szólva kétkedve néztünk fáradozásai 
elé, ismerve városunk szerény anyagi viszo-
nyait Amint azonban most értesülünk, az eszme 
testet ölt s már a közel jövőben megvalósu-
lást nyer. A pályázatot közelebbről kihirdetik, 
mert a szükséges előfeltételek  már biztosítva 
vannak. 

— Halálozás. Csiky Kálmán folyó  hó 12-én 
Gyergyó-Szentmiklóson meghalt Az elhaltat 
nagyszámú előkelő rokonság gyászolja. 

— Templomunk Ugye. Régi égető szük-
ség lenne városunk majdnem tisztán róm. 
kath. közönségének egy nagy templomra, mely 
méltó volna vármegyénk székhelyéhez s ele-
gendő a hívek befogadására.  A jelenlegi légi, 
kicsiny és igénytelen. Dr lljfalusi  Jenő pol-
gármester érintkezésbe lépett gróf  Majláth 
Gusztáv Károly erdélyi püspökkel, hogy egy 
megieleló monumentális templom épitessék. 
Mint értesülünk az erdélyi püspök felajánlott 
egy nagyobb határozatlan összeget és az épí-
tés helyének kijelölését kérte. A hely kijelölés 
meglehetős nehéz kérdés, mert nincs centruma 
a városnak, mely alkalmas lenne az építésre. 
Ugy gondoljuk azonban, hogy a város tulaj-
donát képező Fazakas-piac egy kis bővítéssel 
legjobban megfelelne  a célnak és ezt a város 
át is engedhetné az építés céljaira. 

— Eljegyzés. Antal Áron kézdivásárhelyi 
főgimnáziumi  tanár eljegyezte Vajna Erzsikét, 
Kézdivásárhelyen. 

— Asphaltozás és kövezés. Hogy váro-
sunk rohamosan fejlődik,  az elvitathatatlan. 
Városunk képviselőtestülete folyó  hó 8-án tar-
tott közgyűlésében elhatározta, hogy a város 
belterületét mindkét oldalon kiegészíti teljes 

asphaltburkolattal, belátva a már eddig léte-
sített járda célszerűségét. Ugyanezen közgyű-
lésében határozattá emelte, hogy a Rákóczy-, 
Kossuth-, Apaffy-  és Mikó-utca kocsiközleke-
désre kijelölt részeit kockakövekkel rakatja ki, 
mi nemcsak a forgalom,  hanem a közegész-
ségügy szempontjából is megbecsülhetetlen. 

— Lósorozás. A napokban ejtették meg 
városunkban a szokásos lósorozást. A felhajtás 
ez úttal igaz, hogy gyenge volt, de a sorozó 
bizottság is régi szokásához hiven, egyet sem 
talált alkalmasnak és igy zavartalanul folytat-
hatták utjukat Gyergyó felé,  hol hasonló ered-
ménnyel működtek. 

— Erdélyrészl orsz. klrakóvásárok. 14-én 
Borgóprund, Csikszépviz, Egerbegy, (Nagy-
kűküllővm.) Kolozs, Kőboldogfalva.  16-án Sza-
béd. 17-én Berethalom, Székelyhodos. 

— Választás a szépvlzl olvasókörben. A 
szépvizi olvasó egylet tagjai április 11-én tar-
tották a tisztújító gyűlésüket. Egy akarattal el-
nöknek dr Zakariás Istvánt, jegyzőnek Gábor 
Gyulát, pénztárnoknak Tetitch Frigyest, könyv-
tárnoknak Bartha Istvánt, gazdának Dajbukát 
D. Antalt. Választmányi tagoknak Deák Elek, 
Fejér János, Potoczky Alajos, Száva Kristóf, 
Szebeny Menyhért és Zakariás Pétert válasz-
tották. 

— Csendélet Szárhegyen. Folyó hó 9-én 
este Veress Lajos főszolgabíró,  Tiltscher Gyula 
járási számvevő társaságában kocsiján Tölgyes-
ből Gyergyószentmiklósra hajtatott. Amint gya-
nútlanul haladt a fogat  Szárhegyen át, egy-
szerre egy adott jelre kőzápor hullott a ko-
csira. Az egyik kő a főszolgabírót  fején  találta, 
egyik Tiltscher Gyulát, a másik a kocsist s 
több kö a kocsit rongálta meg és a lovakat 
érte. A kőzápor megismétlődött, mire a főszol-
gabíró és számvevő fegyvereikből  a levegőbe 
lőttek. A lövés zajára az ismeretlen tettesek 
elmenekültek. A főszolgabíró  sérülése jelen-
téktelen. A nyomozás folyik. 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
Iparkamara 1909. évi április hó 15-én (csü-
törtökön) d. u. 3 órakor, saját hivatalos helyi-
ségében teljes ülést tart a következő tárgyso-
rozattal : 1. Elnöki közlések. 2. A kereskede-
lemügyi miniszter leiratai. 3. Jelentés a kama-
rai székház ügyében. 4. Temesvári kereskedel-
mi és iparkamara megkeresése a kereskedelem 
ellenes törekvések tárgyában. 5. A kolozsvári 
társkamara megkeresése az 1897. évi t.-cz. 
módosítása tárgyában. (A közp. bizotts. véle-
ményével.) 6 Ugyanazon társkamara megkere-
sése az állami gépsegélyek ügyében. (A köz-
ponti bizottság véleményével.) 7. A miskolci 
társkamara megkeresése a kézi zálogüzletek tár-
gyában. (A központi bizottság véleményével.) 
8. A debreceni társkamara megkeresése a mér-

tékek első időszakos vizsgálatának elhalasztási 
tárgyában. 9. A máv. megkeresése a vasúti 
szállítás közben megrongálódot tárgyak elbírá-
lására szakértők kijelölése végett. (A közp. 
bizottság véleményével.) 10. A m. kir. iparok-
tatási főigazgató  és a székelyudvarhelyi m. kir. 
áll. kő- és agyagipari szakiskola igazgatóságá-
nak megkeresése, utóbbihoz felügyelő  bizott-
sági tagok küldése ügyében. 11. Több község-
nek a husvizsgilatról és közvágóhidról alkotott 
szabályrendelete. (Az iparos osztály véleményé-
vel.) 12. A Székely-társaságok Szövetségének 
meghívása a Debrecenben tartandóez évi közgyű-
lésére. 13 Bürger Albert marosvásárhelyi sör-
gyáros beadványa az üres sörös hordócskák 
tarirozása tárgyában. (A központi bizottság 
véleményével. 14. Jelentés a kamara ügyfor-
galmáról. 

— Pályázati hirdetmény. Az >Erdélyrészi 
Méhész-Egyesület» Kolzsvárt házsongárdi méh-
telepén az 1909. év folyamán  három időszaki 
méhészeti tanfolyamot  fog  tartani a következő 
beosztás mellett: május hó 6 -23-ig földmives 
kisgazdák, julius hó 8—25-ig és augusztus hó 
5—22-ig a néptanítók számára. Céljuk ezen 
tanfolyamoknak,  hogy az azokon résztvevők a 
méhtenyésztés elméleti és a gyakorlati isme-
reteit elsajátítják, valamint hogy a méhkaptárok-
nak és méhészeti segédeszközöknek házilag 
való elkészítését is megtanulják. Minden egyes 
vidéki tanfolyamhallgató  annak tartalma alatt 
és pedig a földmives  gazdák napi két korona, 
a néptanítók napi három korona segélyben 
fognak  részesittetni. Minden egyes tanfolyamra 
20—20 hallgató vétetik fel,  kik kötelesek ugy 
a délelőtti, mint délutáni előadásokon pontosan 
megjelenni. A pályázni szándékozók felhivatnak, 
hogy folyamodványukat,  melyben a foglalko-
zásuknak megfelelő  tanfolyamra  való felvételü-
ket kérik, az «Erdélyrészi Méhész-Egyesület» 
Elnökségéhez Kolozsvárra címezve, a földmi-
vesek községük ajánlatával ellátva a tanfolyam 
megkezdése előtt legalább egy félhónappal 
nyújtsák be. Kolozsvár, 1909. április hó 1-én 
Az Erdélyrészi Méhészegyesület elnöksége. 

— Támogassuk a „Kossuth-Muzeumot". 
1848-ra örökké vissza emlékezik a magyar. 
Nagy idők voltak azok és nagy emberek a 
megteremtői. Áhítattal, kegyelettel kell tekinte-
nünk mindenre, a mi arca az időre emlékeztet. 
Meg kell becsülnünk a nemzeti küzdelmünkből 
reánk maradi emléktárgyakat, melyek egy szebb 
jövó kivívására serkentenek bennünket. És mi 
még sem adjuk meg ezen szent emléktárgyak 
leggazdagabb tárházának a Kossuth-Muzeum-
nak azt a magasztos hivatásánál fogva  meg-
illetné. Hivatalos köreink sem teszik meg kö-
telességüket. A múltban Bánffy-,  Szeli-, Tisza-
sőt a Fejérvárykormány is támogatta a Kos-

suth-Muzeumot, csak a mai nemzeti kormány 
nem tette meg a kötelességét. Ezért fordulunk 
a hazafias  magyar társadalomhoz, a melybe 
egyedüli reményűnket helyezzük, hogy a mú-
zeum kiadványainak vásárlásával mentse meg 
a Kossuth-Muzeumot 10 korona ellenében meg-
küldjük Hoch János »Rákóciné« cimű diszmű-
vét Ebből a műből 20 koronás szalon kiadás 
is van. 100—150 koronáért megküldjük a «Kos-
suth Lajos azt izente» cimű hatalmas képet a 
mely 170 cm. szélességével és 130 cm. magas-
ságával a legnagyobb olajnyomat a kontinen-
sen. A 100 koronás kép egyszerű keretű a 150 
koronás arasznyi széles díszes arany keretben 
van. Tárgya fenséges,  kivitele ehhez méltó. — 
Ugyancsak megrendelhető lapunknál Kossuth 
Lajos élet nagyságú művészi olajfestésű  arc-
képe 150 koronáért, a mely Kossuth Ferencz 
eredeti festménye  után készült; nem különben 
Rákóczy Petőfi  esetleg más jeleseink olajfestésű 
élet nagyságú arcképeit is szállítjuk 150 ko-
ronáért. Ezért fordulunk  olvasó közönségünk 
hazafiasabb  elemeihez kérve, hogy rendeljék 
meg a fent  leirt értékes remek müveket la-
punktól. Minden megrendelés szerkesztőségünk-
höz intézendő. 

— A főispán  jogköréből. A közigazga-
tási bizottságnak hatásköri túllépést tartalmazó 
eljárása ellen a vármegye főispánját  az alsóbb 
közigazgatási hatóságok törvényes hatásköré-
nek védelmére a közigazgatási bíróságnál emel-
hető hatósági panaszjog megilleti (Közig, birós. 
4103—908. k. sz.) 

— A törvényhatósági biz. tagok díjazása. 
A belügyminiszter 83549 —908. sz. elvi jelen-
tőségű határozatával, hivatkozva a Vü. sz. 25. 
§-ára kimondotta, hogy az 1886. évi XXII. 
t.-c. 142. szakasza alapján a községi számvizs-
gáló gyűlésekre kiküldött törvényhatósági bi-
zottsági tagok napidíj és utazási költség meg-
térítésére igénnyel bírnak. Ezt a költségeket 
azonban nem a községek pénztára, hanem a 
vármegyék háztartási alapja köteles hordozni. 
Minthogy a szóban forgó  kiküldetés közérdek-
ben történt és igy az ebből eredő kiadás a 
vm. 0. V. Sz. 27. §-ának harmadik bekezdése 
szerint a vármegye háztartási alapjának terhére 
esik. Egyúttal azonban a belügyminiszter a 
vármegye közönségét arra is figyelmezteti,  — 
hogy ha díjazásra való idény nélkül számvizs-
gáló elnökségre a bizottsági tagok nem vállal-
koznának, csak az elkerülhetetlen szükséghez 
képest s oly korlátolt számban küldjön ki el-
nököket, hogy a költségek a rendelkezésére 
állt? hitelből fedezheiők  legyenek. 

— Uj óragyár Magyarországon. Nagy-
fontosságú  ipari vállalkozásról kapunk hirt a 
fővárosból.  Lőw Sándor órás és ékszerész, 
Thorotzkai gróf  és Társa villamos óra és me-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJA. 
A ke re sz t . 

Irta: Pántor Jouef. 
Két katona állt a parton. Neki támaszkod-

tak a Tiszaparton elvonuló kőfalnak  s bámul-
ták a sárgás zavaros vizű folyói.  Vasárnap 
délután csend feküdt  végig a parton. A hid 
mellett szürke bárkák állottak kikötve s szo-
morúan nyöszörögtek, mikor egyszer piszkos 
hullám hozzájuk verődött. 

A part hosszában egy fenyőszálakból  össze-
tákolt tutaj ingott a vizén s a tutaj szélén 
egy vézna, szeplősképű gyerek Olt, a lábait 
meg belelógatta a folyóba. 

A két katona lement a tutajra. Szomorú 
vasárnap délutánjuk volt: üres a zsebük tel-
jesen, az »Aranypotyká«-ban pedig kivasalt és 
szagos szappannal megmosdott szobacziczák 
járták a kállai kettőst, más boldogabb had-
fiakkal.  A káplár ur valami aranykorbeli vir-
giniacsutkán rágódott, a fflrer  pedig virágos 
káromkodásokban fejezte  ki a kirívó ellentétet, 
fényes  uniformisuk  s a pénztelenség állapota 
között Az égnek azonban mi köze sem volt 
ebhez, mert ép ugy mosolygott, mint más 
boldogabb vasárnapokon. 

A hadfiak  szivében lírai érzelmek tombol-
tak elkezdett és folyamatban  lévő szerelmek 
követelő érzései. Szerelmek, melyek nem az 
égben, de az »Aranypotyká«-ban köttetnek és 
folytatódnak  kis- és nagykapukban, vagy a 
promenádok susogó fái  alatt 

'A fflrer  körülnézett A part üresebb volt, 
mint valaha. Forrón tűzött a nap fejűkre.  A 
fűrer  megtörölte homlokát s megszólalt: 

— Egy kis fürdés  nem is ártana I 
A káplár ui váltogatott az Olymp istenei-

ből s bakancsával rugdosta a tutajt 

A fűrer  szeme felvillant,  az arca mosolyra 
derűit s mintegy ötlettől megkapatva mondta: 

— De ha pénzt adnának érte? 
A pénz szóra a káplár ur szemei előtt vé-

gig táncoltak az »Aranypotyka« összes élvei. 
— Pénz? — szólt nagy meghatottsággal. 
— Ha belelöknénk azt a kölyköt a tutaj 

széléről a vizbe ? 
— A vizbe ? 
— Te utána ugranál I 
— Én ? . . . 
— Kihúznád, hazavinnéd I 
A káplár arca felderült,  egyet bökött a 

gyiklesőjével a füreren:  megértette a dolgot 
villámgyorsan áthatotta az eszme nagyszerű-
sége. A sovány gyerek úgyis majd beleesett 
már a'vizbe; egészen a viz színe felé  hajolt: 
valami fűzágat  akart kihalászni a vízből. A káp-
lár nagyot ugrott a tutajon s a gyerek fejjel 
a vizbe pottyant A káplár hirtelen ledobta a 
bajonettjét, meg az ünnepi »waffenrock«-ot  s 
a gyerek után ugrott. 

A führer  felszaladt  a part mentén végig 
huzodó magas rakpartra s torkaszakadtából 
ordítozott. 

A káplár megfogta  a gyereket a vizben, 
még egy kevés ideig a viz alatt tartotta fejét, 
hogy jól teleigya magát, azután a part felé 
úszott vele. 

Mire kiért vele, már egész csődület volt a 
patton. Az asszonyok sikoltoztak s mindenki 
izgatottan várta a következendőket A káplár 
egyik kezévél belekapaszkodott a tutajba, a 
másik kezével meg a gyereket tartotta. A fűrer 
segitett neki, hogy felmászhasson  a tutajra. 

A gyereknek nem történt semmi baja, csak 
egy kicsit többet ivott a kelleténél. Nemsokára 
magához tért 

Néhány asszony sopánkodott 

— Ha a tulaj alá került volna ? Ha a vitéz 
urak itt nincsenek ? . . . 

Valaki felismerte  a gyereket, aki didergett 
s a nagy ijedségtől nem tudott szóhoz jutni. 
A kancsal trafikos  fia  volt onnan a hídfőről. 
Egy rendőr is megérkezett s a tömeg meg-
indult a trafikos  bolt felé.  Elől a rendőr, utána 
víztől csurgó katona a gyerekkel, a fflrer,  aki 
a bajonettet és a waffenrockot  cipelte s nyo-
mukban egy egész sereg ember. 

A trafikosnak  már valaki hirfll  vitte az ese-
tet, mert a kövér trafikosné  nagyokat kiáltozva 
rohant a tömeg felé,  a vizes gyereket kikapva 
a katona kezéből s a gyerek a viszontlátás 
örömére torkaszakadtából elkezdett ordítani. 

A tömegen ünnepélyes meghatottság vett 
erőt, mig valaki megszólalt: 

— Bizony, ha a katona ur. . . 
— A katona ur, az Isten áldja meg, meg 

is áldja — kiabált vissza a kövér trafikosné. 
— Szegény fiacskám,  megijedtél ? . . . Ka-

tona u r . . . a jó katona ur I 
A trafikajtóban  kint állt a kancsal trafikus. 

A rendőr rámutatott az életmentőre : 
Ö húzta ki I 
A tömeg helyeslőleg morgott s innen-onnan 

lehetett hallani: 
— Bizony már azóta a halak csipkednék; 

ott vinné a Tisza valahol a Boszorkány-sziget 
táján I 

A trafikos  elérzékenyfllt  s a pénzes fiókban 
kaparászott. Egy ötös bankói hajtogatott össze 
s diszkréten a káplár ur kezeibe akarta csúsz-
tatni. 

A káplár szerénykedett: 
Köszönöm, köszönöm... Jó szívből tettem I 
— De mégis. . . 
A közelállók közül valaki erősködött, hogy 

ugy illik az: katonának kevés a pénze, a ru-

háját is tönkretette. Végre is engedett a káp-
lár ur s a trafikosné  még a fűrer  ur zsebeit is 
megtömködte jóféle  szivarokkal. 

A rendőr feljegyezte  a káplár nevét a jegy-
zőkönyvébe s a vasárnapi publikum eloszlott 
A káplár a ruháját szárította s a kancsal 
trafikos  az eset részleteit meséitette el a fűrer-
rel, aki a trafikos  bolt pultján Olt, nagyokat 
szippantott a potyaszivarból s a trafikos  há-
lálkodó szavaira csak annyit jegyzett meg: 

— A katona csak katona! Szja a becsület I 
A gyerek meg vagy három dunna alatt 

nyögött s kegyetlenül izzadt a herbateától. 
Néhány nap múlva a fflrer,  meg a káplár 

éppen a Csülök Pista sonkáján osztozott, mi-
kor a káplárt rapportra hívták a kapitány elé. 
Szörnyen megijedt a két katona. A káplár 
homlokát még a hideg veríték is kiverte. Mi 
lesz? Ez bizonyosan a vasárnapiért van! Ki-
tudódott valahogy I Valaki mégis észrevette?... 

A rapport után a káplár, mint egy bolond 
szaladt be a fflhrerhez.  Az arca ragyogott az 
örömtől, a kezében valami fényeset  szoron-
gatott, lihegve állott meg az ajtóban s csak 
annyit tudott mondani: 

— Kereszt... kereszt 1 
— No ? . . . kérdezte a fflrer. 
— Kereszt... Én kaptam I 
Végre magához tért a káplár. 
— Igen én kaptam, amiért a gyereket ki-

húztam : a kapitány ur nagyon megdicsért s 
husz forintot  is adott. Nesze itt van a felel 

— Hát a kereszt ? 
— Azt nem adom! Megmutatom otthon a 

faluban.  , 
— Ohól 
— Halgass... Ne itt van a másik tíz forint, 

de a kereszt az enyém, mert ez — nagy tisz-
tesség! 



10. szám. c s í k i l a t o k 3-lk oldal. 

kanikai gyár és Kulicska Antal villamos óra-
gyárosok 500.000 korona alaptökével, melynek 
nagyrésze már jegyezve van. Magyar óragyá-
rak egyesült részvénytársasága cég alatt rész-
vénytársaság alakult inga óráknak, villamos 
óráknak és rokon ipari és mekanikai cikkek-
nek nagyban való gyártása céljából. Inga órák-
nak nagyipari termelésére hazánkban ez lesz 
az első vállalat, mely hivatva lesz az ország-
ból a tömérdek külföldi  gyártmányú ingaórát 
kiszorítani. 

— A nők joga Kínában és Japánban. 
Japánban és Kínában sem a vőlegény, sem 
pedig a menyassszony nem illetékes arra, 
hogy jövendő élete párját magának kiválassza. 
Mindig a két fél  szülői között történik a meg-
egyezés a megkötendő házasságra nézve s igy 
a szerelmi házasságok, ha éppen teljesen ki-
zárva nincsenek is, mindenesetre ritkaság 
számba mennek. A szabad nóválasztásnak eme 
korlátozása mellett viszont nagyon könnyű a 
dolga a férfinak,  ha válni akar. A nőnek ebben 
a tekintetben, egyáltalában nincsenek jogai, 
férje  ellen válópert nem indíthat. A törvény 
hét pontja foglaija  össze azokat a főokokat, 
amelyek alapján a férfi  a feleségétől  való el-
választást kérheti s bizonyos lehet benne, hogy 
el is választják tőle. Ezek az okok a követke-
zők: 1. a nőnek apósa, vagy anyósa iránti 
engedetlensége, 2. terméketle ség, 3. féltékeny-
ség, 4. pletykálkodás, 5. ragályos betegség, 6. 
lopás, 7. lustaság. Ezekkel a vétségekkel mind-
megannyi alkalmat szolgáltat a nő arra, hogy 
férje  eltaszíthassa magától s ilyenkor az egész 
világ szégyenére kénytelen az asszony a szü-
lői házhoz visszatérni. Bűnének szegyen bé-
lyegét még akkor is viseli a nő, ha másodszor 
is férjhez  ment. 

— Trlestl Altalános Biztosító Társulat. 
(Assicurazioni Generali) Budapest, V., Doroty 
tya-utca 10. Lapunk mai számának «Közgaz 
dazdaság« cimü rovatában, közöljük a Tricsti 
általános biztosító társulat a legnagyobb, leg-
gazdabb és a legrégib biztosiló intézetünk 
mérlegének főbb  számadatait. Teljes mérleggel 
a társaság mindenkinek, aki e célból hozzá-
fordul  a legnagyobb készséggel szolgál, az in 
tézel elfogad:  élet-, tűz-, szálitmány-, és be-
töréses lopás elleni biztosításokat. Közvetít 
továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jég- és 
viszontbiztosító r. t. valamint baleset elleni 
biztosításokat az Első o. általános baleset ellen 
biztosító társaság számára. A társulat helybeli 
ügynöksége: Agrár Takarékpénztár Maros-
vásárhelyi fiókja. 

Kiadóhivatal üzenete. 
D. P. 1«. urnák D. Kérjük uz 1907. évbeo topuuk 

49-iki s/úninliuii közzétett uvilttéri cikkuek árat 25 
kor. 20 tilt. postafordultával  bekfildt-n1. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hernes* Magyar Általános Váltóflrlet  Rész 
veaytartaaág, Budapest, heti Jelentése a töiede-

forga  teáról és pénzpiaciról. 
Budapest, 1909. április 8 

Az értékpapírüzlet a lefolyt  Léten mindvégig 
szilán! alsóhangulat mellett folyt  le és a töke el-
helyezést kereső közönség, tnely a külpolitikai 
helyzet bizonytalansága miatt huzamosabb időn 
keresztül teljesen távol tartotta magát a tőzsdétől 
daczára a mór einelk *dett árfolyamoknak,  vásárlá-
sokat eszközölt. 

Bár az internatiouális értékekben is nagy for-
galom fejlődött  ki, mégis a legjentékenyebb ár 
emelkedéseket a helyi értékeknek némely kategó-
riája érte el, ki vált kép azok, melyeknél részbeu 
kedvezi"» mérlegbecslések, részben pedig a magas 
jövedelmezőség indította a közönséget a részvények 
beszerzésére azou részvények közül, melyek a leg 
nagyobb áremelkedést érték el felemlítjük  a (iauz 
léle vasöntöde és gépgyári és a Danubius hajó-
gyári részvényeket, melyekre már legutóbbi jelen-
tésünkben is utaltunk oly értelemben, hogy ezen 
részvényekben beavatott oldalról vásárlások esz-
közöltetnek, továbbá a magyar ezukorípur részvé-
nyeket, mely utóbbiak iránt jeleutkezett érdeklő-
dést azzal hozzák összefüggésbe,  hogy a magyar 
ezukoripar részvénytársaságnak legközelebb köz-
zéteendő mérlege renkívül kedvező eredményt fog 
felmutatni;  úgyszintén hirlik, bog)* a Ganz és 
Társa vasöntöde és gépgyár 1*. t. is nagyon kielé-
gítő eredméuynyel zárta le az 19UH-iki üzletévet 
és hogy a lefolyt  évre megállapitaudó osztalék 
minden valószínűség szerint az előző évinek ösz-
uzegét meg fogja  haladui. 

A beocsíni czementgyár részvények a lefolyt 
héteu is tovább emelkedtek, miután a 40 koro-
nában megállapított osztalék és a közzétett mér-
leg számodatai a várakozásokat teljesen kielégí-
tették és ámbár a nagy emelkedés után n é m i 
visszaesés állott be, a papír iránti érdklődés fel 
szineu maradt. 

A befektetési  értékek piaczán is megélénkült 
az Üzlet és a 4°/o magyar koronajárndékon kívül 
hazai jelzálogintézctoinknek 4°/o-os záloglevelei 
keresletnek örvendtek, mintán különösen ezen kate-
góriánk az alacsony árfolyamánál  fogva  emelke-
désre kilátást nyújtanak. 

A aorajegypiacz teudentiája is egyre javul, és 
a magyar húzása f.  hó. 24.-én fog  megtartatni, 
nagyobb tételekben vásároltattak; valószínűnek 

tartják, hogy ezen sorsjegy, melyből a converzió 
idejéből keletkezett specul á ti óa természetű enga-
gementjek a legutóbbi évben nagyrészben lebonyo-
lítást nyertek, a mutatkozó fokozott  kereslet kö-
vetkeztébeu kedvező ártendentiát fognak  ki:vetni. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a kö-
vetkezők voltak: Apr. 1. Apr. 8 
4°/o m. koronajáradék — — 93.05 92.80 
4'/» m. jelzálzáloghitelbanki zálogl. 92.— 92.H0 
Mngyar hitel részvény — — 733.75 733.75 
Kámamnrányi vasmű részvény — 533.75 541.25 
(îanz gyári részvény — — 3075.— 3190.— 
Danubius hajógyári részvény — 27ti.50 299.50 
Magyar cukoripar részvény — 1922.50 1930.— 
Atheneum könyvnyomda részv. 2' > 1.50 21 ti.50 

A Trlestl Általános Biztosító Társulat. 
iAssicurazioni Generali) f.  é. márczius hó lH-án 
tartott 77-ik közgyűlésén terjesztettek be uz 190K. 
évi mérlegek. Az előttünk iekvő jelentésből látjuk, 
hogy az 19< IH. december 31 -én érvényben volt 
életbiztosítási tőkeösszegek 972.lOH.4Hl korona és 
17 fillért  tettek ki, és az év folyamán  bevet dijak 
42.33I.H25 korona és 74 tíllérre niktak. Az élet-
biztosítási osztály díjtartaléka 19.OHti.145 korona 
05 fillérrel  2H3.242.702 korona 29 tillérre emelke-
dett. A tilzbiztosítási ágban, beleértve a betöréses-
és tüköriiveg biztositásta díjbevétel 17.570.409,(»09 
korona biztosítási összeg után 2H.Hti(i,290 koroua 
3H Hllér volt, miből 10.ti52.942 korona 55 fillér 
viszontbiztosításra fordíttatott,  ugy. hogy a tiszta 
díjbevétel 1H.213,347 korona 83 Hllérre rúgott, és 
ez összegből 13.079,112 korona OH Hllér mint 
díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vite-
tett át. A jövő években esedékesé váló dijkötelez-
vén vek Összege 122.09H,054 korona 94 fillér.  A 
szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 3. 
577.2U1 koroua H4 fillért,  mely a viszontbiztosi 
tások levonása után l.ti55,0Hti koroua 52 lillérre 
rúgott. Kiírókért a társaság 1908 ban 39.751,(»5H 
korona 71 fillért  és allapitása óta 93H.794,591 
koroua és 91 lillért űzetett kí. K kártérítési ösz-
szcgből hazánkra lH4.tiH7.233 korona 43 Hllér esik. 
A nyereség tartalékok közül, melyek Összesen 
2n,H90,707 korona 37 fillérre  rumnak, különösen 
kiemelendök . az alapszabály szeriüli nyereségtar-
talék, mely ti.300,000 koronát tesz ki az érték-
papírok árfolyam  ingadozás ára alakított tartalék mely 
a/. idei átutalással együtt 13.017,104 korona 53 
fillérre  rúg továbbá felemlítendő  a ltiO.OOO koro-
nára rúgó kétes követelések tartaléka és nz ingat-
lan tartalék, mely az idei átutalással 1.4l3,ti02 
korona 84 fillért  tesz kí. Itészvényeuként tiOO arany 
frank  osztalék kerül kifizetésre.  A társaság ösz-
szes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú érté-
kekben vannak elhelyezve, az idei átutalások foly-
tán 323.ti29.347 korona 57 fllérről  34.151.371 
knroiia 42 fillérre  emelkedtek, melyek következő-
képpen vauuak elhelyezve: I. Ingatlanok és jel-
zálog követelések tiH.422,455 korona korona ISH 
fillér.  2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsö-
uök 29.099.Hti9 korona 33 lillér 3. Letéteményes 
zett értékpapírokra adott kölcsöuök 3.124,531 ko-
rona 51 fillér  4. Értékpapírok 219.102,504 koroua 
80 fillér  5. Követelések államokuál és tartomá-
nyoknál 5.ti 13.421 korona 24 Hllér. ti. Tárca váltók 
7Hti,4H9 korona 29 lillér. 7. A részvényesek biz-
tosított adóslevelei 8.H20.0U0 korona. 8. Kész-
pénz és az intézet követelései, a hitelezők köve-
teléseinek levonásával 11.181,099 koro ia 57 fillér. 
Oss esen 34ti. 151,371 korona 42 lillér. Ezen 
értékekből GH.H millió koroua magyar értékekre esik. 

NY1LTTER. 
(E rovutbaii küzlöttcliért nem felelód  a szerkesztő) 

Gagyi István szépvizi jegyző úrtól a nyílt-
térben sértő soraiért bíróságnál veszek elégté-
telt, magam ellen a fegyelmi  vizsgálat beve-
zetését kértem. 

Szépviz, 1909. április 12-én. 
Gábor Gyula, 

kiiza. tanító. 

ttiifji/t  István  jnJjii'ö  ur jiijtjelmélie. 
Rég figyelemmel  kisérem a kis hajszát, — 

melyei gyermekem ellen (.nem tudni mi okbóli 
indított s kinek féltelt  kincsét, becsületéi akarja 
bemocskolni, sárba rántani. Megbotránkoztam 
állításaiban s fáj  anyai szivemnek az, mert is-
merem az ó szépvizi dolgait, 4 éve csendben 
vele lakom s joggal emelhetném fel  szavamat 
az igazság érdekében gyermekemért, de azt 
most nem teszem. Gábor tanító majd más uton, 
de sokkal finomabb  hangon fogja  megkeresni 
öntől sorainak bizonyítását. 

Rossz értelmű cikkének csak egy ágához 
szólok, mely mint cseléd tartó egyént érdekel. 

Én rossz erkölcsű, viseletű személyt házam-
nál nem tartok, jelenlegi cselédem már 5 éve 
szolgálatomban áll s mindig figyelemmel  ki-
sértem tetteit, kifogásom  ellene még nincs, 
mert becsületes, romlatlan, szorgalmas, hűsé-
ges árva leánynak ismerem, azért tartottam meg 
s fogom  tartani addig tnig akarom, azzal sen-
kinek köze-baja nincsen, ön ne törődjön kony-
hámmal, cselédemmel, «seperjen a maga háza 
előtt« s csendes, békés nyugalmamat öregsé-
gemre ne zavarja. 

Szépviz, 1909. április 9. 
Oábor Endréné, 
áll. ttuiiuj özvegye. 

•a 

Gyáukalapok állandó raktá l . I 

Értesítés! 
Van szerencsém a nagyérdemQ kö-

zönség becscs figyelmébe  ajánlani, roi-
szcríut marosvásárhelyi és budapesti 
tnpiisztalataimról visszatérve, a mai 
kor igényelnek egy teljesen megfelelő 

NÖI-DIVAT-KALAP SZALONT 
rendesek be s midőn erre becses 
tígyelmilket felhlvui  bátorkodtam, tu-
(Jutni kívánom, hogy n legdivatosabb 
modellek, kalap állások, gyásaka-
lapok, mindenféle  eaínfl  fonatok. 
dlssek, virágok és tollak találhatók. 

Elvállalok mindennemű átalakí-
tásokat, át varrást, ujradissltést, ja-
vítást slb. síDiutáu célom az. hogy 
minden egyes vevőmet u lcglclkiis-
inereLcsobbcn kiszolgáljam, kérem sai-
ves és jóindulutu pártfogásukat,  va-
gyok kivá!<'/ tisztelettel 
6- özv. Nagy Jakabné, 

Csikssereda, Mlkó-utoa 259. 

Javítások ós átalakítások! 

a 

Szútn 754 —90!). ki. 

Faeladási hirdetmény. 
SzArhfgy  község eladju a Szárhegy 

II. It részben uz arányosítás rendén ki-
jelölt uj dUlőutakon található, lucfenyő 
fáját,  Szárhegy községházánál folyó 
évi április hó 22 én d. e. 0 órakor 
tartandó nyilvános szó- és zárt írásbeli 
árverésen. 

Az utak 4 részletben lettek törzsen-
ként! felvétel  utjáu megbecsülve és 
pedig : 

I. Kupás-. Asszony- éa Kabolás-
patak mentén 3 06 k. hold, 460*1 m* uiü-
és rudfa  3019 koronn 10 fillérre  ; 

2 Ciffra-patak  mentén és Kisbesz-
terce mentén, a Száraz-völgytől a Ciffra-
patak beötnléséig 3 69 k. hold, 511-2 
ma ind- és rudfa  3283 koronára; 

3. Kisbeszterce mentén, a Ciffra-
pataktól a Huruba-patak beötnléséig 
7-33 k. hold. 468'8 in' inü és rudfa 
2588 koroua 80 fillérre  ; 

4. Kisbeszterce mentén, a Huruba-
patak beömlésétöl a Nagyrakotyás-pa-
takig 2 65 k. hold, 272 9 m' uiU- és 
i udfa  1451 korona 30 miére. 

Kihasználási idő tartani 1910. már 
cius 31-éig. 

Becsáron, — mely egyszersmind ki 
kiáltási ár, — aluli ajánlatok nem fo-
gadtatnak el. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10D/„-a. 
Az eladó erdörészletek bármikor u 

Borszéken lakó hatósági erdöór veze-
tése mellett, az árverési és szerződési 
feltételek  pedig Szárhegy községházá-
nál tekiuthetők meg. Utóbbiaktól eltérő 
vagy későn érkező ajánlatok és utó-
ajánlatok netn fogadtatuak  el. 

Szárhegy, 1909. évi április 7 én. 
Árpa Lajos, Oláh Albert, 

k. jegyző. k. biró. 

Sz. 204—1909. mj. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a Csikvárme-

gyo magánjavaihoz tartozó, Csíkszereda 
városában levő „Vigadó" az ebben levő 
szállodai, vendéglői és kávéházi helyi-
ségekkel s ezeknek Összes felszerelési 
tárgyaival, továbbá a Vigadó telkén épí-
tett kuglizó, 20 lóra való istálló és ehei 
tartozó kocsiszínnel folyó  évi április hó 
22-én délelőtt 9 órakor Csíkszeredában a 
vármegyei magánjavak igazgatóságának 
irodájában (vármegyeház) megtartandó 
szóbeli árveréssel egybekötött zárt Írás-
beli versenytárgyaláson 1909- évi junius 
hó I tói — 1912. évi junius hó l-ig ter-
jedő időre haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 4000 korona. 
A szóbeli árverés megkezdése előtt 

az árverést vezető kezéhez a kikiáltási 
ár lO'Vo-éka bánatpénz gyanánt leteendő; 
at, írásbeli zárt ajánlatoknak szintén 
a megajánlott haszonbér 10%>-át kell bá-
natpénz gyanánt tartalmaznia. A meg-
ajánlott haszonbér írásban és számokkal 
is világosau és olvashatóan írandók ki és 
ajánlattevőnek ki kell jelentenie, hogy 
az általános árverési és részletes szer-
ződési feltételeket  ismeri és magát azok-
nak aláveti. 

A szóbeli árverés megkezdése után 
zárt ajánlat többé nem adható be. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A magánjavak igazgató tanácsa a 

beérkezett zárt írásbeli és a szóbeli 
ajánlatok között a haszonbér magassá-
gára való tekintet nélkül szabadon vá-
laszt és választása meg nem támadható 
árverezők részéről. 

Az általános árverési és szerződési 
feltételek  a megyei magánjavak igaz-
gatóságának irodájában Csíkszeredában 
(vármegyeház) a hivatalos órák alatt 
bármikor betekinthetők. 

KeltCxikszeredában, 1909. évi április 
hó 3-án. Cslkvirmegye tnagánjavainak 

igazgatósága. 

Sz. 342—1909. mj. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Csikvármegye 

magántulajdonát képező Csikszentmar-
ton község közigazgatási határában fek-
vő „Solyomtár" és „Keresztes" havas-
nak 1323.94 k. holdat kitevő feltétlenül 
legeltethető és kaszálható és 2462.26 
k. holdat kitevő mérsékelten legeltet-
hető része 3000 korona, továbbá foly-
tatólagoson „Baska" havasnak 2006.92 
k. holdat kitevő legeltethető és kaszál-
ható része 800 korona kikiáltási áron 
1909. évi április hó 16-án délelőtt 9 óra-
kor a megyei magánjavak igazgatósága 
irodájában (Csíkszereda, vártnegyeház) 
tartaudó nyilvános szóbeli és zárt irás 
beli versenytárgyaláson az 1909. év tar-
tamára haszonbérbe fog  adatni. 

A kikiáltási árnak 10°'o-ka az árve-
rező bizottság kezéhez bánatpéuz fejé-
ben az árverés megkezdése előtt le-
teendő. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Részletes feltételek  a hivatalos órák 

alatt a megyei magánjavak igazgatósága 
irodájában tekinthetők be. 

Csíkszereda, 1909. évi áp/Ilis hó 7. 
Cslkvármegye tnagánjavainak 

igazgatósága. 

. A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKET" VILMOS 
- illatszertárában, Csíkszereda 

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

Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajszeas korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
az őszülő hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű kUlönlegesaégek raktára. 
A Thynol é» Stomatln fopápoló  izs-
rek a legjobbak. A Trifolawa  (lw|-
petrol) hölgyeknek állaadi hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Hoaay 

Jelly a legjobb kézflagaftó. 
Vidéki meerendeléaek legputiiuMu enUiülteluL 

Szám 479—909. 2-2 

Hirdetmény. 
Alattirl község elöljárósága közzé 

teszi, hogy a Csikcsicsó község tulaj-
donát képező, vadászterületen a vadá-
szat folyó  évi április h ó 18 á n dél-
után 2 órakor Csikcsicsó község hi-
vatalos házánál hat (6) évre nyílt ár-
verésen haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár egy évre 30 korona. 
A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-

pénz gyanánt az árverés napján, a köz-
ségi biró kezéhez befizetendő  lesz. 

A község elöljárósága. 
Csikcsicsón, 1909. április hó 5. 

Tompos Károly, ((elemen József, 
jegyző. biró. 

P l T V n n e S y ú j o n n a n épúlt 
L L n l / V J kőház, egy fából  épült 

sütőház, 6-61 terméskő, több 
mennyiségű deszka és fara-
gottfa,  16 köböl oltott mess, 
1000 darab tégla. — Megte-
kinthető a helyszínén, Zsögöd 
felső  felében,  az országút mel-
lett. Az egyes anyagok külön-
külön is eladatnak. — Érte-
kőzhetni lehet levél utján is 

Salló Pál tulajdonossal Karcfalván. 



4-i oldal. c s í k i l a p o k . B A . 

- S O C S I K L £ E a " T E I C E M E ^ T T ü B U - G - T ü K 
Iroda: Csikszentmihály. S z á s z é s T V L S I l S l d . . Iroda: Csikszentmihály. 

.AJárUja a. l e g s z e b b lii-o-ltelTl éa erSlcöa ta.rtóseá.gn Icottős t o r n y ú h o s s z u r o v u c e m e n t fedélcserepát  m i n d e n 
NMMMWMMM s z í n b e n v a l a m i n t c e m e n t pad ló l e m e z é t lc\il5nféle  ö s s z e tó t a l i i m i n t á z a t b a n . 

gőz-, HÓLÉg ÉS gyÓ<SYFÜRPŐ A SZOBÁBAN 
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 hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s b a t á s u szer a hófürdók 
:::: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás" szobuflirdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- és hölég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 

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

FÖRSTNER ALADÁR 
a „Sanitás" szobagózfürdó-
készülék egyedüli gyártója. 

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

Legtökéletesebb s legerősebb a 

ÍRÓGÉP 
Teljesen látlialó irás, szi-
lárd szerkezet, könny!) ke 
zelés, kicserélhető betűka-
rok, különböző szinti írás, 
legnagyobb átlltö képesség, 
rovatolás és vonalozás, ön-
működő sorinegujítás stb. 
előnyök, díjmentesen bemu-
tatja Lukács és Schwarcz, 
Budapest, Váczi-körut 60., 

vagy a 
Csikvármegye kepviselője: 

H E R C Z K A GY„ C S Í K S Z E R E D A , 
a_ ELEKTROTECHNIKAI ÉS MŰSZAKI ÜZLET. km 

* 

* * * 

* 

MINDENNEMŰ BÚTOR ELŐNYÖS FEL-
t é t e l e k m e l l e t t k a p h a t ó 

FÜGOLYÁN ENI )RE 
újonnan kibővített butorraktárában 

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

Zongorák és varrógépek részlellizeiésto is. 

Állandó nagy rak-
tár mindenfele  mű-
szaki es villany cik-
kekben. — Optikai 
felszerelesek,  k e -
rekparok , |alkat-
részek. Mezőgazda-
sagi gépek legjobb 
beszerzési ügynök-
ségé. Legnagyobb 
szakműhely motor-
erőre berendezve. 
Különfele  modern 
világítások, vízve-
zeték én egyéb e 
szakba vagó beren 
dezesek vállalata. 
Költségvetés- ós ssak-
vélemenyeket díjmen-

tesen eszközöl: I 

i 
a B3 m H 53 H E3 B [ 

Gzell Frigyes és Fiai 
boraaTykei-Bskeddk es boMaiyterinelöi 

MEDGYES. 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

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

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

E9 0 ® 0 0 

NAdy JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER 
SIRKÓ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ. 

"mi :iO. >. K u t - u . - >< >• 

Van szerencséin u nagyérdemű közönség h 
tudomására hozni, liogy ipartelepemet gyárilag 
berendezve, a legújabb gépekkel szereltem lel. 

Elvállalok mindennemű kőfaragó, 
épületmunkákat - a legolcsóbb áruk 
mellett és u legkényesebb igényeket 
kielégítően szállítok gránit-, syenit, 
labrador-, márvány-, mész- és homok 
köböl készített siremlékekel. 

Rajz és méret szerinti megrendelé-
seket butormárváuyra azonnal foga 
natositok. 

ÜgyDökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzám fordulni, 
hogy ez által is ármegtakarítás éressék el 

A •. é. közönség szíves pártfogását  kérve, kiváló tisztelettel 
N A G Y J Ó Z S K K , K Ő F A U A G Ó - M E S T E K . 1-30 
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AZ ARCBŐR APOLASARA 
legjobb az iikiiuvirág-kréin. 
amely ;iz arcbőrt rövid idő 
aluli (léévé és széppé leszi, 
a niájfoltot.  szeplöt és mns 
kiütést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kaphaló a készilön.'l 
és postán is megrendelhető 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Csikszentmartonon. 

ryt 
ELISMERT LEGHIRE5EBI 

CSÉPLŐ KÉSZLETEK 
teljesjotalASSAL/^ 
ÜZEMBEN ^ ^ 
BÁRMIHOR 
ME6TEKII 
HETÖK. 

ELSŐRENDŰ 
"SZMÍ&ÁZmíPEK 

"ÜZEMKÖLTSÉG. 
LÓERŐ ÓRÁNHINT 
KB. U-2 FILLÉR 

ÜZEMZAVAROK KIZÁRVA. 
ÁRJEGYZÉK IN6YEN. 

H I R D E T E S E K 
olcso arszamitas in ellett 
közöltetnek s felvetetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
Tanitó urak figyelmébe! 
SZÉPIRASI VIZSGALAPOK 

k a p h a t o k 
SZVOBODA JÓZSEF 

könyv- és papirkereskedésében. 

KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI 
NYOMTATVÁNYOK © © © 

K A P H A T Ó K 

SZVOBODA JÓZSEF ÜZLETÉBEN 
CSÍKSZEREDÁBAN. 

Hosszurovó Cement Födélcserép! 
Iroda: Kapu-utca 15 sz. 

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