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Késlratok nem liitnrt 1 

Hiteles hang Amerikából. 
Szepesvármegyéből az utóbbi időben 

sok megcsalódott ember vesztére kiván-
dorolt Amerikába. Most az otthonhagyott 
rokonokat elárasztják panaszukkal. Leve-
liikben ezeket írják: 

Az Amerikába érkező magyar kiván-
dorlókra ilt még mindig nagy csalódás 
vár. Az elnökválasztás után még mindig 
kis mértékben lendült fel  a vállalkozás s 
igy a munka-alkalmak alig szaporodtak 
lényegeseit. Nagyon sok magyar kiván-
dorló nem tud munkába jutni. A keleti 
államok gyáraiban, valamint Pennsylvania 
és Chio ipari telepein és szénbányáiban 
nem állt helyre az üzemek régi mértéke 
és sok üzem szünetel még. Lgy ujabb 
korlátozás az, hogy az Egyesült-Államokba 
16 éven aluli fiukat,  ha nem szüleik kí-
séretében jönnek, nem bocsájtják be, mert 
kgutóbb Görögországból tömegesen im-
portáltak állítólagos rokonok ilyen 16 éven 
aluli kis fiukat,  akiknek munkaerejét az-
után kiuzsorázzák. 

Braziliában belső gazdasági okok miatt 
nagy drágaság uralkodik, hogy a kiván-
dorlók, akik ottani pangás következtében 
nehezen jutnak munkához, a legválságo-
sabb helyzetbe kerülnek. Általában meg-
állapítható, hogy az északamerikai Egye-
sült-Államokban a gazdasági helyzet a 
legtöbb iparágban alig javull. A kiván-
dorlók szempontjából legnagyobb fontos-
sággal a vas- és acélipar bir és az ezek-
kel szerves összefüggésben  lévő szénbánya-
ipar; ami kis fellendülés  hetekkel előbb 
mutatkozott, most már újra visszaesés kö-
vetkezett be. A vörösréz-piac helyzete 
csaknem vigasztalan, ugy, hogy itt is 
munkacsökkentés és a termelés korláto-
zása következik be. Tehát éppen azokban 
az iparágakban, melyekben a magyar ki-
vándorlók leginkább kaptak a múltban 
munkát, olyan kedvezőtlen viszonyok ural-
kodtak, hogy a kivándorlókra Amerika 

földjén  csak csalódás és nélkülözés vár. 
Amikor mindenfelé  megnehezült a hely-

zet s az Amerikába szakadt munkások 
nyomoráról szörnyű részleteket irnak egyre-
másra a dús remények hajótöröttjei: az 
ember elámul, hogy mindennek ellenére 
annyi útlevelet váltanak, annyian ai:ierikáz-
nak, okát ennek is megmondja a bártfai 
határrendőrség. 

Ugyanis hosszabb nyomozás után rá-
jött, hogy -11313111138 és messze vidékre 
kiterjedő ügynöki szervezet működik Be-
regben Gelb Ábrahám főnökségével,  mely 
az egész országból gyűjti a hajólársulat-
nak a portékát. Különösen előszeretettel 
űzik ;iz útlevél nélküli ember-csempésze-
tet, mert a „dugáru" jobban fizet. 

Gelbék nagy aparatussal dolgoztak. 
Fizetett embereik Amerikából irlák, az 
olíhonvalóknak a leveleket. Az informá-
ciókat ők adták. A paraszt irás olyan 
egyforma;  nép gyermeke nem Írásszak-
értő. De még ha az öreg belüket máskép 
irta az Amerikába szakadt sógor: ki gon-
dolta volna, hogy a levél hamis mikor 
az illeni viszonyoknak teljesen megfelelt? 

S igy történt meg, hogy mig idehaza 
a szaporodó dollárokról olvasott a fami-
lia, odakint a szegény elbolonditott ma-
gyar még mindig csak a munkakeresés-
nél tartott, sokszor lerogyva az éhségtől 
és átkozódva. 

Magyar ember vérző szivvel olvassa 
ezl. És fölveti  a kérdési: hát igy kell en 
nek lenni ? Szó sincs róla. Se állam, se 
társadalom, nem teszi meg, amit kellene. 
Magyarország lakossága pedig fogy  és 
fogy.  A bukovinai csángók hazasegitése 
is szép, hazafias  feladat.  De sokkal szebb 
és hazafiasabb  magyar feladat  lenne, ha 
a leghatékonyabb társadalmi munka in-
dulna meg éberebb állami beavatkozással 
is abbar. a részben, hogy a fiumei  és 
brémai kikötőkből kevesebb áldozatot vi-
gyenek el magyar véreink közül. 

Iparkamarai közgyűlés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-

mara folyó  évi ápril 15-én tartotta meg ez év-
ben II. rendes közgyűlését Tauszik D. Hugó 
kir. tanácsos elnök vezetésével. 

Az elnöki előterjesztések után a külföldi 
tanulmányútra szánt 600. koronás Voigtlander 
és Goldberger-féle  és Erzsébet királyné nevét 
viselő országos alapitványok elnyeréséért be-
adott pályázatok felett  határozott. Azokat kellő 
időben érdem szerinti ajánlattal terjeszti a ke-
reskedelmi kormány elé. 

Örvendetes tudomásul szolgált, — hogy a 
keresk. miniszter a kamarák előterjesztésére 
hajlandó még a folyó  év első felében  Buda-
pesten, Aradon és Kolozsváron mérleg javító 
tanfolyamokat  rendezni s ez iráni a szükséges 
intézkedéseket meg is tette. Hasonlóképen 
megnyugvással vétetett tudomásul a nevezett 
miniszternek a kamara feliratára  adott válasza, 
mely szerint mihelyt az uj ipar- és munkás-
védelmi törvény alkotmányos tárgyalás végett 
a törvényhozás elé terjesztetik, késedelem nél-
kül fog  intézkedni aziránt, hogy az országos 
iparos és kereskedő segély és nyugdíjpénztár 
előkészítő munkálatai folyamatba  vétessenek. 

A miniszter leirata alapján tudomásul szol-
gált az is, hogy az uj ipartörvény tervezetre 
beérkezeti vélemények figyelembe  vételével az 
országos tanácskozások megkezdettek s az ed-
dig tartott két gyűlésen a kamarát felváltva 
elnöke és titkára képviselték. 

Szakbizottsága véleménye alapján az -állami 
támogatásért folyamodók  kérésével foglalkozott 
ezután a közgyűlés. 

A kérvényeket a miniszter elé terjeszti. Be-
jelentette folytatólag  az elnökség, hogy a ka 
marai székház építésére vonatkozó pályázatot 
kihirdette s a pályázni kívánó szakemberek 
kért tervezési programmot és helyszíni rajzot 
a kamari titkári hivatala rendelkezésére bocsá-
totta. 

A kereskedelem ellenes törekvésekkel szem-
ben a temesvári kezdeményezésére ujabb fel-
irat felterjesztése  határoztalott. Hasonlóképpen 

felír  a kamara a kereskedelmi alkalmazottak 
betegsegélyezése, az iparműhelyek vizsgálása 
céljából szabadjegy engedélyezése, a kézizálog 
üzleteknek más iparűzletektőt eltiltása, a mér-
legektől és azok hasznáról szóló végrehajtási 
rendelet enyhítése tárgyában. 

Javaslatot tett a Máv. igazgatóságának a 
vasúton előforduló  kárak megállapításához szük-
séges szakértők meghívása. 

A székelyudvarhelyi ipari szakiskola fel-
ügyelő bizottságába képviseletében megválasz-
totta Gyertyánffy  Gábor és Benedek Géza ka-
marai tagokat. 

Foglalkozott több község husvizsgilati sza-
bályrendeletével. Gondoskodott a székely szö-
vetség idei debreceni közgyűlésén leendő kép-
viseletéről. A söröshordók fuvarozási  kényszere 
ellen beadott indítvány kapcsán feliratot  intéz 
a kereskedelmi kormányhoz. 

Végűi örvendetes tudomásul vette, hogy a 
kereskedelmi miniszter a székely tanoncképzés 
1909. évi költségelőirányzatát jóváhagyta. Ez-
zel a közgyűlés véget ért. 

— Erdély püspökének bérmauQa. Eddigi 
megállapodások szerint gróf  Majláth Gusztáv 
Károly erdélyi püspök május hónapban kezdi 
meg bérmautját, mely vármegyénkben a kö-
vetkező sorrendben történik: 

Május 22 én Gyergyóujfalu, 
23-án Kilyénfalva, 

» 24—25-én Csomafalva, 
» 26—27-én Gyergyóalfalu. 

Innen a pünkösdi búcsúra Csiksomlyóra 
megy a főpásztor,  a hol ez alkalommal részt 
vesz az oltani róm. kath. tanítóképző intézet 
fennállásának  50 éves jubileumán. 

Junius 2-án: Gyergyótekerőpatak, 
» 3. 4. és 5-én Gyergyószentmiklós, 
» 6. 7-én Szárhegy, 

8. 9. és 10-én Ditró. 
(Az uj templom alapkövének megáldása és 

Hodos filiának  látogatása, valamint az Uroapi 
körmenet e három nap programmjába beillesz-
tendők.i 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
fecieaséiélt  a l*mt«aiéL 

Irts; Földet Zoltán. 
Lorenzó lanlos volt szegény, 
Ábrándozó gyerek. ~ 
Várak vigalmas termiben 
Lantolva pengetett. 
— S egyszer szegény, bohó fiút, 
Amint dalt pengetett, 
Megigézték egy várba, fönn, 
Ragyogó kék szemek . . . 
S Lorenzónak csüggedt kezén 
A lant elnémula; 
Eszének és szivének, ah, 
Nem volt többé ura . . . 
Szegény, szegény Lorenzónak 
Nyugalma odalett; 
Ah, mindörökre elvevék 
A bűbájos szemek. 
Hát mit legyen ?... Higyjétek el, 
Nem volt, mit tennie: 
Szegény vala, — lantján kivűl 
Nem volt más semmije . . . 
S zord, dölyfös  ur uraskodott 

A bérci vár felett... 
— Hiába' vonzották tehát 
A bájos kék szemek ! . . 
Más lantos elmegy legalább 
S a várerkélyhez áll 
S dalban szerelmesen cseng 
A hold sugárinál; — 
De Lorenzó, szegény fiu, 
Még igy sem tehetett, 
Mert már — másnak ragyogtak az 
lgézeles szemek... 
Buját feledni  hát szegény 
Más lájra vándorolt, 
De lantja sirt, ha pengeté, 
S sírt ö is, ha dalolt. 
Egyik vártól a másikig — 
S ah, nem feledhetett. 
Üldözték egyre, szüntelen 
A bűbájos szemek . . . 

Egyszer aztán bohó fiunk 
Lantját megcsókolá 
És oszt' roncsokká zúzta azt, 
Hév csókot nyomva rá. 
S mig végsőt zendült romjain 
A szétszakadt ideg, 

Kínnal szive és könnyekkel 
Teltek meg a szemek... 
De győzvén Lorenzó magán, 
Lantjától búcsúza 
S hol egy trappista zárda állt, 
Elvándorolt oda. 
Azon reménynyel vette föl 
A szent öltözetet, 
Hogy ilt talán nem üldözik 
A bájos kék szemek. — 
. . . De hajh, ha barátcsoport 
A templomba vonult 
S buzgó imával csendesen 
Imádták ott az Urt, 
Lorenzó nyugtalan szive 
Itt sem pihenhetett, 
Fal oldalán, oltár kövén 
Ragyogtak a szemek. 
A kinja nem nyert enyhülést 
A szörruha alatt. 
— Egy éjjel oszt' hajnal felé 
A főnökhöz  szaladt: 
«Atyám, atyám! hallgasreám: 
Rettentőn szenvedek.* 
•Miért fiam?«  «Kínoznak oh, 
Mosolygó kék szemek!« 

S nem várva szót, vigasztalót. 
Letépi a ruhát 
S őrült kacajjal hagyja el 
Trappénak kolostorát. 
Nevet, dalol, majd sirva szól 
Ott künn : »Jó emberek, 
Segítsetek . . . megölnek e 
Mosolygó, kék szemek1« 

Nevetve, — szánva, — könnyezőn 
Bámul reá a nép 
S ő is nevetve s sirva, mond 
El egy csodás regét. 
Szép, szőke tündérről beszél 
Sötétlő bérc felett, 
Hol egy lantos szivébe tőrt 
Döftek  csodás szemek. 

Aztán elvágtat arra, hol 
Egy folyam  árja zug — 
— S a hab, mely eltemette a 
Szegény lantos fiút, 
Zokogva sir fölötte  dalt: 
— Lányok figyeljetek  I 
•Lorenzó, lantos volt szegény, 
Két kék szem ölte meg« . . . 
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Junius 11. 12-én Gyergyóremete, 
13-án Gyergyótölgyes, 
14. 15-én Gyergyóbékás, 

> 16. 17-én Gyeigyóborszék, 
18-án Bélbor. 
20-án Maroshéviz, 

. 21-én Gődemesterháza. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Építkezések. Városunk rohamosan fej-

lődik. Az építkezési kedv oly nagy, minő még 
nem volt sohasem. ÉrtesOlésQnk szerint már 
eddig 27 építési engedélyt adott ki a városi 
tanács. Az engedélyek között különösen sok 
az emeletes épolet. A főgimnázium  epitése ro-
hamosan halad. Az épület egyike lesz Erdély 
legszebb épületeinek. 

— Kinevezések. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Bencze József  gyergyóhollói, Gelsz 
Péter mindszenti és Vitos Gerö mindszenti 
állami elemi iskolai tanítókat jelenlegi állomás-
helyükön igazgató-tanítóvá léptette elő; Mátrai 
Ferencz Béla szárhegyi állami elemi iskolai 
tanítót kir. tanfelügyelöségi  tolnokká nevezte 
ki s szolgálattételre Csikvármegye tanfelügyeló-
séghez rendelte ki. 

— Puskás István kir. törvényszéki jegyző 
Gyergyószentmiklósra a járásbírósághoz albiró-
nak kineveztetett. 

— Halálozások. Gyergyótekerőpataki és 
csiklázárfalvi  Miklósy József  folyó  hó 22-én meg-
halt. Az elhunyt nyug. kir. törvényszéki biró, 
1848- 49. honvédszázados, Csikszék volt al-
királybirája, földbirtokos  volt. Temetése 24-én 
délután 3 órakor volt Csiklázárfalván. 

— Ferenczy Ignácz nyug. kántor-tanító folyó 
évi április hó 23-án, 75 éves kórában Tusnádon 
meghalt. 

— Esküvő. Biró Erzsi és dr. Zahorán Mátyás 
folyó  évi április hó 11-én délelőtt 8 órakor 
tartotta esküvőjét Fehértemplomon. 

— Eljegyzés. Péter Mózes csikpálfalvi  fa-
kereskedő eljegyezte Bíró Brigittát, Biró József 
csikcsicsói földbirtokos  leányát. 

— Tanító-gyűlés. A kászon-alcsiki r. kath. 
tanítói járáskör a rendet* tavaszi gyűlését f.  évi 
május hó 4-én cl. e. 11 urától kezdődőleg Mena-
ságon az ottani állami el. népiskola egyik — e 
célra átengedett — helyiségében tartja meg. 

— ZsÖgOdfArdófl  folyó  évi május hó l-től 
kezdve naponta meleg fürdő  a t. c. vendégek 
rendelkezésére áll. Addig pedig minden szom-
bat és vasárnap egész nap melegfürdő  kapható. 

— Áthelyezés. A marosvásárhelyi kir. ítélő-
tábla elnöke, dr Nagy Miklós helybeli kir. tör-
vényszéki gyakornokot saját kérésére 319 ros vásár-
helyre helyezte á t Nagy Miklós városunk társa-
dalmának közkedvelt tagja volt, ugy hogy magunk 
részéről csak sajnálkozhatunk távozásán. 

— Erdőégés Zsögődön. Gyönyörű tűzijá-
tékban volt részünk folyó  hó 26. és 27-én. A zsö-
güdi hegyek alsó része, mely jobbára borsikával 
van borítva, eddig ismeretlen kezek által felgyúj-
tatott. A tilz hihetetlcu gyorsasággal terjedt egye-
ues irányban a hegynek lelfelé,  majd felkapaszko-
dott a felette  álló hatalmas lenyvesig, bevilágította 
az egesţ környéket és oly egyenes irányt tartott, 
hogy a több kilóméteres lobogó tilz a szemlélte-
tőben azt a hitet keltette, mintha mesterségesen 
lett volna vezetve. Megörökítve mindenesetie egyike 

lett volna a legszebb látványoknak. A tűznek oltá-
sára kirendeltetett Zsogöd község lakossági- és a 
csendőrség, azonban az oltás lassan halad és a 
tüz még egyre tart. 
/ — 400,000 nyeremény az utcán. A napok-
ban gyönyörű ékszerkollekriók lesznek kiállítva 
Budapesten és az ország minden részében. Az or-
szágos gyermekvédő liga viszi a nyilvánosság elé 
az általa rendezett sorsjáték nyeremény tárgyait, szám-
szerint 400.000 darabot kivétel nélkül elsőrangtt 
gyárakban készült arany- és ezüsttárgyakat, melyek 
valósággal remekei az ötvösművészetnek, hogy a 
közönség előre láthassa: nű mindent nyerhet julius 
elsején, mikor a Liga tombola játékának n húzása 
lesz. A föltételek  nem mindennapink : 400,000 
sorsjegy. 400,000 nyeremény, szóval senki sem 
vásárul lilába Lign sorsjegyet, Segit az elhagyott 
gyermekek nyomorán, apasztja u züllésnek indult 
apróságok számát s aniellet okvetlenül nyer vil-
lám i szép dolgot, legalább arany- vagy ezüst tál 
gyat. Ynn persze sok uagvértékii nyeremény tárgy 
is: 250 koronától föl  egészen 20,000 koronáig. A 
szelvényes tombohi-sorsjegyek minden nagyobb tra-
fikban  és banküzletben kaphatók, ezenkívül meg-
rendelhetők a központi irodábau. amely a Ferenciek-
tere 4. szám alatt van. 

— A „Vigadó" bérbeadása. A Vigadónak 
következő három évre való bérbeadása a kitű-
zött versenytárgyalás alapján folyó  hó 22-én 
volt. Egyedüli ajánlattevő Jakab Gyula csik-
szentmártoni kereskedő volt, aki két éven ke-
resztül évi 4010 korona, az utolsó évben 5000 
korona bérösszeget ajánlóit meg. A Kaszinó 
helyiséget ezenkívül külön adja ki a vármegye, 
ami körülbclől 1500 koronát tesz ki s a szín-
házi termet bérlő köteles lesz az előadásokra 
ingyen átengedni. Amint értesülünk az igazga-
tóság Jakab Gyulának javasolja a bérbeadást, 
amit a törvényhatósági közgyűlésnek kell még 
jóváhagyni. 

— Hirdetmény. Kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter ur 1V09. évi Április hő 4-é 11 kelt 195HI. 
számú rendelete éltelmében a brassó— Csíksze-
reda—inaroshévizí állami közút 77—7H. kint. sza-
kaszán levő Kege-putuk szabályozó sí munkálatait 
18B07 kor. 04 Ilii. Összeg ereiéig, valamint a ko-
lozsvnr—szászrégen—tölgyesi állami közúton lévő 
kir. utincsteri lakás helyre állítási munkálatokat 
II44H kor. <>2 1111. összeg erejéig engedélyezte. 
A lent nevezett munka kivitelének biztosítása cél-
jából nz 1909. évi május hó ló. napjának dél-
előtt 10 órája uz állnniépitészeti hivatal helyisé-
gében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir-
dettetik. A versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy 
a lent említett munkálat végrehajtására vonatkozó 
zárt ajánlataikat a kitíiz<"tt nap d. e. 10 órájáig n 
nevezett hivatalhoz 'annyival is inkább igyekezze-
nek bcaülii,'mivel a későbben érkezettek figyelembe 
nem lógnak vétetni. Táviratilag érkezett ajánlatok 
ligyelembe nem foguuk  vétetni. Az ajánlathoz uz 
általános teltételekben előirt, uz engedélyezett költ-
ség összeg í> százalékának megfelelő  bánat pénz a 
csíkszeredai ni. kir. adóhivatalhoz leendő le és un-
nak letételét igazoló nyugta, csatol und ú. A szóban 
forgó  munkálatra vouatkozó műszaki művelet és 
részletes feltételek  n nevezett m. kir. állainépité-
szeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban napon-
kint megtekinthetők. Csíkszereda. 1909. évi április 
hó 17-én. ' 

— Hirdetmény. A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter ur bz I90K. évi augusztus 
hó 14-én kelt 44011. számú rendeletével, a csik-
szentdomokosi állami iskola épület átalakítási mun-

kálatait «503 kor. 27 liill. összeg erejéig enge-
délyezte. A fentemiitett  munkálat kivitelének biz-
tosítása céljából az 190Ö. évi május 15-ik napjá-
nak 11 órája a kir. államépitészeti hivatal helyi-
ségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir-
dettetik. A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy 
a lentebbi munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó zárt ajáulutaikat (az ajánlati költségve-
téssel együtt) a kitűzött nap délelőtt 10 órájáig a 
nevezett hivatalhoz aimyivnl inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe 
nem fognak  vétetni. Az ajánlathoz az általános 
fii  tételek ben előirt, az engedélyezett költségösszeg 
l illetve az ajáulati költségvetés végösszege) 5 szá-
zaiékának megfelelő  báuntpénz (vagy a bánatpénz-
nek az állampénztárnál) (adóhivatalok, vámhiva-
talok. sóhivHtalok stb.i történt letételét igazoló 
pénztári nyugta csatolandó. A szóban torgó mun-
kálatra vonatkozó műszaki müvelet és részletes 
feltételek,  u nevezett ni. kir. államépitészeti hiva-
talnál, a rendes hivatalos órákban naponkint meg-
tekinthetők. Csíkszereda. 1909. április hó 10-án. 

I>i* Bnlló István, kir. tanfelügyelő. 
— Méhtenyésztési tanfolyamok  Maros-

Vásárhelyt. A in. kii. ioldm ive lés ügyi minisztérium 
áltül Marosvásárhelyen felállított  mintaméhesen az 
enlélyrészi méhtenyésztők számára uz 1909. év 
nyará i tanfolyamok  fognak  tartatni és pedig : má-
jus 1 tí-tól május 29-ig lelkészek, junius I ti-tól 
29-ig és augusztus Uó l-től 14-ig néptanítók ré-
szére. Egy-egy tanfolynrarn  20—20 hallgató véte-
tik tel és ellátási segély képpen a lelkészek és 
tuuitók napi 8 koronát kapmtk. A résztvenni szán-
dékozók fel  hivatnak, hogy bélyegmentes kérésüket 
az Krdélyrészi (székelyföldit  miniszteri kirendelt-
séglinz cimezve, a Maroslorda-, Kolozs-, Alsófe-
hér-. Szilágy- és Tordaai anyós vármegyékben lakók 
közvetlenül nz Enlély részi (székelyföldi)  miniszteri 
kirendeltség eimére, Marosvásárhelyre, a Kisküllő-
vármegyében lakók Maycrfly  Cyörgy kirendeltségi 
megbizutt címére Dicsőszentinárton, az Udvarhely-
vármegyében lakók Dorner Iléln kirendeltségi meg-
bízott uimérr. Székelyudvarhely, a Háromszék vár-
megyében lakók lienkő Pál kirendeltségi megbízott 
címére Sepsiszentgyörgy és a Csikvármegvébeu 
lakók Kiss Ernő kirendeltségi megbízott eimére 
Csíkszereda, mielőbb nyújtsák be. 

Kiadóhivatali üzenet. 
Sall/>  [mre  cjcndőr-önncster  nmak Sós mező. 

Lapunk a folyó  évben megrendelve nem lett. 

N YIIiTTÉK. 
IK loviitlmii Lu/.liilIr;fit.  nem felelős  a szerkesztő). 

Nyilatkozat. 
Alólirottak. mint a B-lizes képviselő testület 

tufrjni  ezennel kinyihitkoztiitjuk, lui^v B-tizos kép-
viselő testületének .l-siki Lnpok" 17. s 11 Ül 111111 
közölt határozatához nem járultunk hozzá: a gyű-
lési meghívóra túrgysuroznlként nem volt felvéve 
és inikor előterjesztések során Deák Klek B-tizesi 
elnök, szép-mézes hangon a határozutban közölt 
indítványt előterjesztette, a teremből kivonultunk. 
Ennek dacára Deák Elek elnök ur a jegyzőkönyv 
fejrovatába  neveinket ugy tünteti lel. mint akik a 
közölt határozathoz hozzájárultunk volna. Ez azon-
ban nem igaz, miért ez ellen ezúttal óvást eme-
lünk és tiltukozunk. intve az elnök urat, miszerint 
jövőre nézve ily eljárástól óvakodjék. 

„KristotTy" rendszer megszűnt, ugylátszik csak 
B 3 tízesnél nem. A tanítók által előre ravaszul 
kifiiudált,  megírt és a B-tizesi elnöknek átadott 

határozatot azért is visszautasítjuk, mivel (iagyi 
István ur köztiszteletben illó, tisztességes, humá-
nus, lovagias és talpig becsületes jegyzőnk 

EzenkivUl kijelentjük, hogy a 3-tizes birtokos-
sága, sem a papnak, sem a kántor és tanítóknak 
nem kegyura, minélfogva  ily határozathozatalhoz 
jogosítva sem lett volna, — ha volna is — ily 
tartalmú határozatot egy teljesen kifogástalan  jegy-
zőjével szemben nem hozna. Bizalom szavazás után 
is nemcsak a papnak és kántornak, kiket becsü-
lünk is, hanem köztiszteletben álló jegyzőnknek is 
bizalmat szavaztunk volna. 

Szépviz, 190H. április 24. 
Anta Gyula s. k. biró, Balázs Lajos B. k. albiri, 
Iliire János felső  s. k., Imre Péter s. k., Mihály 
György s. k., Kovács Antal s. k„ Balázs Antal s. 
k„ Antal Ignác s. k„ Csáki Elek s. k., Imre Gyula 
8. k., Domokos. István a. k., Mihály Keresztes 
Györgyé s. k., ifj.  Bogos Ferenc s. k., Antal Jó-
zsef  s. k., Sántus Domokos a. k., Bálint János s. 

k., 3-tizesi képviuelők. 
Mint a jelen nyilatkozatból kitilnik, beláthatja 

a in. t. olvasó közönség, hogy Deák Elek 3-tizesi 
elnök nr által közölt B-tizesi jegyzőkönyvi kivo-
uat nem egyéb, mint az ő és tanitó barátjai által 
előre kieszelt tisztességtelen éa a nagyközönséget 
félrevezető  oly határozat, melyhez nem járultak 
hozzá és amely az én tisztességes hirnevem meg-
rongálására iráuyult. 

Ezért kár volt fáradni  és annyi embert nyil-
vánosság előtt meghurcolui B-tizesi elnök nr I Az 
ily határozatoknál üdvösebb ügyek hozatalára van 
hivatva a B-tizesi képviselőtestület, elnök ur I Azon-
ban ngy látszik meggyőződése ellenére is szokott 
cselekedni akkor, midőn önnek némely egyének ga-
zsoléroznak. On aera sértve, aom kihiva nem volt 
arra, hogy az én becsületem rovásán kereaae 
„Anyám tyúkja' és „Sunyi" barátja jó hírnevét 
Keresse mindenki a magáét és a máséval ne tö-
rődjék. A nótából ii tudhatná: „mindenkinok elég 
a inuga buja." Hisz ezt énekelni is tudja!') — 
Azon megjegyzésére, hogy a nyulat agrassam ki a 
bokorból, annyit jegyzek meg, hogy én még ez 
ideig s a j á t l á b a m o n jártain B ha Isten éltet 
ezután is ott fogok  járui: jobb volna talán, ha ön 
szöknék meg „S u n y i-t y u k o m*-féle  barátjaitól, 
inert eljöhet az az idő, mikor ön ellen fordulnak  s 
s akkor tépheti a haját! ? 

Végül ezúttal önnek is külön kijelentem, hogy 
amit ezelőtti lapokban irtain most is leiiu tartom. 
Ezenkívül pedig ezúttal is felkérem,  hogy amit 
ezután testületével tárgyaltatni óhajt, azt tegye 
tárgysorozatban és ne vezesse tévútra hivő embereit 

Hogy áttérjek özv. Gábor Endréuének nyilt 
levelére is, csak annyit jegyzek meg, miszerint 
sem nem olvastam, sem láttáin és hallottam oly 
édesanyát, ki — bármily elvetemült is gyermeke, 
(legyen az rabló, avagy gyilkos és betörői — 
szükség esetén védelmére ne állott volna. Külön-
ben jövőben is, — mint irja — „kisérje* — csak 
„figyelemmel"  a fiatalokat. 

Szépviz, IttOf).  április 2t».án. 
tíagyi  István. 

Nyilatkozat 
Kötelességemnek tartom, hogy azon 12 esz-

tendő óta, mióta báltermemben műkedvelői előadá-
sok tartatnak, ott semmi tisztességtelen dolog uem 
történt, midőn tehát a derék műkedvelő társulatról, 
s annak tagjairól bárki ilyent állit, minden szava 
illetlen hazugság. 

Szépviz, mu», április 25. 
Deák György. 

Róma—Nápoly—Pompei. 
Zartndok- és tanulmányút 1909. április 5 - 13. 
A Tibcris folyó  mellett, a Palatínus hegyi 

lábánál földmivelö-  és pásztor-nép lakta kicsi 
faluból  keletkezett Róma, az űrök város. Mint 
a világ ura és csaknem egy ezredéven át a világ-
történelem legnagyobb eseményeinek színtere, 
szerepelt régebben s most pedig gazdag tárháza 
harmadfélezer  éves tudományos és művészeti 
kincseknek és emlékeknek; itt nyugosznak az 
apostol fejedelmeknek  s millió meg millió kor 
vértanúnak csontjai; itt vannak a világ leg-
szebb és legnagyobb templomai; itt lakik a 
közel 300 millió ker. katholikus hívőnek feje 
és atyja, Krisztus urunk helytartója, a szent-
séges római pápa: legszentebb vágyaim, leg-
tisztább álomképeim és soha el nem muló tisz-
teletem tárgyai. 

Régebben nagy nehézséggel járt az ide 
utazás; csak fejedelmek  vagy dus javadalma-
zásu egyháziak, kiknek volt idejak és pénzük, 
mehettek Rómába és Olaszország más neve-
zetes városaiba. Most könnyű. Pár évtized óta 
hazánkból is ájtatoskodás és tanulmány céljá-
ból két-három nagyobb csoport megy Itáliába, 
-főleg  húsvét táján. — Az erdélyi részekből 
Majláth püspök ur buzdítása- és bőkezűségé-
ből több tanár és tanuló részesült abban a 
szerencsében, hogy meglátogathatták ezen a 
pogány és keresztény világ. nagyszert emlé-
keivel és kincseivel ékeskedő helyeket. Én is 
régóta készülök a szép útra, de mindig halo-
gattam, Majláth püspök ur egy alkalommal 
tétovázásom miatt azt mondta: »Ugy-e el-
menne Rómába, ha a pápa székelyember 
volna*. Az idén is szinte elmaradt utazásom. 
A Szerbia részéről fenyegető  háboni miatt 
napról-napra halogattam jelentkezésemet, végre 

is csak feltételesen  jelentkeztem, t. i. csak ugy 
veszek részt, ha nem lesz háború. 

Egyébként ez a háborús mozgalom nagyon 
sokat itthon tartott s a két csoport — kath. 
Népszövetség és Rákóci kollégium — részt-
vevőinek összes száma alig érte el a 300-at. 

Április 2-án este félhét  órakor érkeztem 
meg Budapestre. Másnap, virágvasárnapon az 
erzsébetvárosi szép templomban miséztem, in-
nen átmentem Budára s a rendezőségnél -
Bednárz Róbert, a Rákócziánum igazgatója — 
lefizettem  az utazási, szállás-és ellátásért járó 
145 koronát és átvettem az utunk programm-
ját és egy utazási jelvényt — nemzeti szinü 
csokor, melynek két lenyúló ágára Rákóczi 
kollégium volt nyomva. 

Ezek után még jókor elérkeztem székes fővá-
rosunk és hazánk legszebb templomába, a szent 
István bazilikába, hol szent misét hallgattam. 
De nemcsak az ájtatoskodás volt a célom, ha-
nem azért is mentem, hogy legszebb templo-
munkat látva összehasonlíthassam azt âz olasz 
nagyhírű templomokkal továbbá hallani akar-
tam a passiót és az énekkart. Hát szép, na-
gyon szép a szent István bazilika, de alig 
versenyezhet a nápolyi és római kisebbrendo 
templomokkal is. A passiót magyarul énekel-
ték, a miseénekeket latinul; mindkettő egy-
aránt áhítatot keltő, fiilet  és szemet gyönyör-
ködtető volt. 

Nagyhétfón,  áprilts 5-én, reggel hét órakor 
indultunk Budapestről külön vonaton. Egész 
napon át száguldva haladtunk tul a dunai dom-
bos vidéken és Horvátországon át; a Karszt 
hegységet fél  méteres hó borította, — alko-
nyodni kezdett, mikor egy kanyarulatnál meg-
pillantottuk a tengert, még többször tant el és je-
lent meg szemeinknek, míg végTe a magyar tenger-

part szép kikötő városába, Fiúméba érkeztünk. 
Maga a tenger felejthetetlen  benyomást lesz 

az emberre. Sokat olvastam és hallottam s 
tán magam is beszéltem a tengerről, s most 
mikor szemtól-szembe állottam vele, elfogó-
dott lélekkel szemléltem; nagysága, kiterjedése 
és mélysége titokzatos gondolatokat ébresz-
tettek fel  lelkemben, Isten hatalmáról, végte-
lenségéről és mélységeiről; mindig mozog, mi 
életet jeleni s miként folyók  mentén rajta min-
dig hűvösebb, szellősebb a levegő. 

Hideg borzalom futott  végig tagjaimon, mikor 
hajóra — Szalona volt a neve — léptem, me-
lyen egy bizonytalan éjt kellett töltenem. Szép, 
holdvilágos éjszaka volt, sem bóra, sem sirokkó 
nem fenyegetett,  ennélfogva,  kik még jártak 
az Adrián, legjobb tengeri utat jósolgattak; 
de azért megjent a tengeri betegség réme; 
hajónk keskeny volt s szerfelett  ingadozott, 
többen különösen nők és diákok szomorú jaj-
gatás! és sohajokat hallattak, megkapták a ten-
geri betegséget. Magam szerencsésen kikerül-
tem azt, mégis félelem  és rettegés közt majd a 
födélzeten,  majd a hajó alsó felében  — itt 
melegebb volt — sétálgatva töltöttem az időt, 
végre reggel felé  bementem a hajó egyik ebéd-
lőjébe s egy kerevetre dűlve olyan álom féle 
szendergésbe merültem, melyet nem egyszer a 
tengeri betegek kinos sóhaja szakított meg. 

A hold és,a ragyogó csillagok világánál 
láttuk a szép Abbáziát, Cirkwenicát, továbbá 
Veglia-sziget, Cherzót és más kisebb-nagyobb 
szigetet, majd a Quamerót elhagyva, nyilt ten-
geren haladtunk, csak eget és tengert láttunk, 
melyen törékeny hajónk ide-oda hányatott, — 
íme az élet képe... Reggel 5 órakor a hajón 
reggeliztünk, s nemsokára elértük Olaszország 
szép fekvésű  tengerparti városát, Ankonát. 

Körülbelül félórába  került mig hajónk ki-
kötött s biztos talajt éreztünk lábunk alatt 

Eljutottam tehát oda, hová annyi év óta 
vágyódtam, a mosolygó égű szép ltálai föld-
jén járhatok. Harmadfélezer  esztendőnek tör-
téneti emlékei, verőfényes  és borús napjai vo-
nultak el hirtelen szemeim előtt; s feledve  az 
éjszakai aggodalmas órákat, örömmel pihen-
teltem fáradt  szemeimet a tengerparton s az 
innen terras-szerűleg emelkedő szép városon. 
Ankona, Márkák nevű tartománynak székhelye, 
33,500 lakossal, már az ó-korban jelentékeny 
kikötő város volt, két szép diadal iv beszél 
régi dicsőségéről, de legnevezetesebb emléke, 
szent Círiakusról nevezett temploma, mely a 
pogány Vénusz templom helyébe még a keresz-
ténység elsőszázadaiban épült s nagyságával 
és szép formájával  magára vonja a szemlélő 
figyelmét.  (Folyt. Ur.) 

Sárból van a házam. 
Irta: Dóczy József. 

Sárból van a házam 
Szalmafödél  rajta, 
KivOl-belűI olyan, 
Mint egy szegény pajta; 

De ha a galambom 
Megölelem benne, 
Ugy látom én, 
Mintha a kis sárházikóm 
Szép palota lenne. 

Egy szobáin van nékem, 
Ketten lakunk benne, 
Ott tanit a rózsám 
Édes szerelemre. 

Fehér galambtollból 
Megvetve az ágyunk: 
Alig fér  meg 
Ebben az egy kis szobában 
A mi boldogságunk. 



1 . sám. c s i k i a p o k -ik oldal. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .HeriMt" •agyar Általi»** Váltófirlet  Reaz 
venytártatág, Budapest, heti Jelenteaa a tö»da-

foroalonról  éa péniplacrröl. 
Budapest, 1909. április 22 

A budapesti értéktőzsde hangulata az elmult 
hét folyamán  a törökországi bonyodalmakról érke-
zett hirek következtében lnnyhiiii indult. A lóriik 
turnnlnlmak rövidesen bekövetkezett békés elint é-

természetesen igen kedve/ő hatással volt a 
tii/.sde irányzatra, ugy hogy a mult heti jelenté-
sünkben registrnlt űrt oly n in csök kenéseket az ért ék-
popirok az egész vonalon behozták, sőt azokhoz 
képest nem egy részvény árfolyama  lényeges emel-
kedést mutat lel. A*/. int«riiationálÍH értékek elha-
nyagolása mellett az i.zl tkedv leginkább bank-
részvények és helyi papírok Ifié  fordult. 

Lényegesebb árinlyainemelkedést tüntetnek lel 
a magyar jelzáloghitel banki és a niagyur ugrál* és 
járadékbunk részvényei, utóbbi intézőt részvényei-
nek kedvező Kihelyezésélv. 

Iparvállalataink részvényei köziil előtérben ál-
lottak a beiicsiui eetneiitjryári 1'nio és a l>unubiuH 
hajú és gépgyár, továbbá a (ian/, és Társa, vala-
mint a magvai* cukoripar r. t. részvényei, tnelvek 
állundúan élénk kereslet tárgyát képezték. 

Nagymérvű vásárlások folylán  nagyobb iizlet 
fejlődött  ki ;i rimaiuurányi vasmű lészvéiivrkbirii. 
melyeknek árfolyama  szintén lényeges emelkedést 
mutat lel. I gysinesak emelkedlek a s:íj^ótai |áni 
ktiszénbánya r. t. részvényei: ezen vállalatokról 
ugyanis nz billik. hogy alaptőkéjét felemelni  szán-
dékozik. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a követ-

Hirdetmény. 
A csikcsicsói káposztás kertből folyó 

évi április 17 én (szombaton) elveszett 
1 drb 4 éves barna kanca csikó 
(isinerletö je le i : homlokán fehér  hold, 
rövid farka  és jobb csipóje le van ütve) 

Kérem a megtalálót, esetleg kinél 
ÍIZ fel  van fogva  alulírottat értesíteni 
legyen szíves — az eselleges költsé-
geket megfizetem. 

Csikcsiesó, 19U9. április 24 én 
Farkas Áron. 

Egy 4-es gárnitura gözcséplö 
ugyanott egy beltelek épületekkel 
és egy jó cimbalom eladó. 
Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

Kerestetik egy szakképzett ke-
zelő vagy vevő egy jo forgalmú 
vendéglő átveteléhez. — Hova? 
Megmondja e lap kiadóhivatala. 

Hirdetmény. 
Alaliirt állami iskola gondnoka ezen-

nel közhírré teszi, hogy a csikmena 
sági iskola tulajdonát képező 101 hold 
kaszáló s legelő területet az 1909. év 
nyárára haszonbérbe adja nyílt árveré-
sen, a legtöbbet ígérőnek. Az árverés 
Csikmenaság községházánál 1 0 0 9 . é v i 
május bó 1 én délelőtt 9 órakor 
fog  megtartatni, 310 korona kikiáltási 
árou. 

Árverezni szándékozók kötelesek a 
kikiáltási ár 10 százalékát, vagyis 31 
korona bánatpénzt itz árverés megkez-
dése előtt letenni. Egyéb feltételek  sa-
ját lakásomon bármely időben megtud-
hatok. 

('sikmemiság, 1909. április bó 14. 
Gsedő Gábor, 

2—2 B/. állami iskola gondnoki). 

Qyáas kalapok állandó raktál a I 

Ertesités 1 
Van szerencsém a nagyérdemű kö-

zönség becses figyelmébe  ajánlani, mi-
szerint marosvásárhelyi és budapesti 
tapasztalataimról visszatérve, a mai 
kor igényeinek egy teljeseu megfelelő 

NÖI-DIVAT-KALAP SZALONT 
rondeaek be s initlon erre becses 
ligyelmilkct tclliivei bátorkodtam, tu-
datni kívánom, hogy a legdivatosabb 
modellek, kalap állások, gyásska-
lapok, mindenféle  esinfl  fonatok. 
diaaek, virágok éa tollak találhatók. 

Elvállalok mindennemű átilakl-
táaokat, átvarráat, ujradiaaltéflt,  ja-
vítást stb. smiutHu célom az, hogy 
inindeo egyes vevőmet a lcglelkiis-
iiieretcscbben kiszolgáljam, kércin szi-
vi'S és jóindulatú pártfogásukat,  va-
gyok kiváló lisztclettel 
s- özv. Nagy Jakabné, 

Calkaaereda, Mlkó-utoa 253. 

Javitáaok ÓF ái alakítások I 

kezök voltuk Á|ir. 16 Apr. 22 
4°;u in. kni'iniajúnidi'k ti'J.7o 112 r,o 
Mugyur llitrt részvény — 7:1.-». 7:111 !io 
(tiinz irHZvény — »21 NI. :i2:tr> 
líimaiimnuiy viismii ivs/.v. — 511. .v>:i 50 
ilagvnr eukori|nir részv. — l»2.->. I'.IC.O ••-

Hi'Ocsiai i-iüin-nlgviu1 részv. «44. •i.Yl 
Salgótarjáni kőszéuh. részv. r>i;r,.— 571 25 

Sz. 648 — 1909 ki. 

Hirdetmény. 
Csíkszereda város tanácsa közhírré 

teszi, hogy a vátos tulajdonát képező 
kővetkező ingatlanok, ugymim : 

u (h-ezóné. Helvig és Dávid HAIinté 
féle  beltelkek, valamint vizelő, nagy-
rét, Bodóné-feie  kaszálók, sertés, régi 
és uj barompiíie terek, iijti-meiö li 'ly, 
régi és uj kuvieateli'p. Erzsébet ut árkai, 
a Posta palota melletti telek, menhelyek 
és a beltelkek végében levő kuszálok 
a városi tanács hivatalos helyiségében, 
folyó  hó 29-én (csútörtököD) d e 
9 ó r á t ó l kezdódóleg nyílt árverés utján 
a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog-
nak udalni. 

Az erre vonalkozó feltételek  az 
árverés megkezdése előtt fognak  kihir-
dettetni. 

Csíkszereda, 1909 április bó JO án. 
A városi tanacs. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentgyörgy-Háromtizes birtokos 

sága részéről közhírré teszem, hogy ne 
vezeti közbirtokosság lulujdoiiát képező 
és a község közvetlen közelében levő 
mintegy ö'O kat. hold kiterjedésű terű 
leten levő 1154 m'-ie becsült lucfenyő 
haszonfa  6473.10 (lintezcriiégyszázhet-
venhároui korona 10 fillér)  kikiáltási 
ár mellett Csikszentgyörgy felső  község 
házánál 1909. évi május hó 10 én 
délelőtt 10 órakor tartandó zárt írásbeli 
ajáulattiil egybekötött nyílt szóbeli ár-
verésen 'el fog  adatDi. 

A kikiáltási ár 10 uzázaléka bánat 
pénzképpen az árverési biztos kezéhez 
leteendő. 

Az egykoronás bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatok szintén 10 százalék bá-
natpénzzel vagy megfelelő  óvadékképes 
értékpapírral látaudók el. Az ajánlat-
ban kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket  is-
meri és magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési teltételek és a becs 

lésre vonatkozó közelebbi adutok a csík-
szeredai ni. kir. járási erdőgoudnokság-
nál és a közbirtokosság elnökénél meg-
tekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csík-
szeredai ni. kir. erdógondnokság előze-
tes eogedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1908. évi május 23. 
Bácher, 

1—2 m. kir. erdógoudook. 

S/ám 180 —!I08. 2-2 

Árverési hirdetmény. 
Csikcsomortán közhirokossága lé-

sz'-iól kö/hirré lessziik. hogy a Hévi-
zeit közbirtokosság tulajdonát képező 
es .Su'ca-vö'gyére* hajló .Kövessiinik" 
enlőrész mintegy 100 kat. bo'd kiter-
jedésű területen levő és :255SS 5 m" le 
heesillt lucfenyő  hiiszonfa  eladása iránt 
Csikes.imort.íii kii/sé^li izánál 1 9 0 9 . CVÍ 
május 8 án delelótt 10 orakor zárt 
Írásbeli ajánlattal cgyb,-kötött nyilt szó-
bed árverés fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 184,185 korona (egy 
százny olcvaiinégyezer ogyszáznyolevnu-
öl) korona. 

Kikiáltási ár 10 százaléka bánatpénz-
képpen uz árverési biztos kezéhez le 
teendő. 

Az egykoronás bélyeggel elláloti 
zárt njanbitok színien 10 szazalék banat 
pénzzel, vagy megfelelő  óvadokkepe.-
értékpapirral látandók el Az ajánlatban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltéleleket  ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

l'tóajántnlok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési fellelelek  és a bee-<-

lésre vonatkozó kö/.elt'bbi adatok a csík-
szeredai m. kir. erdngoiulnokságnál és 
a közbiliokosság elnökénél megtekint 
lietók. 

Szám: 917 -190!) 2 ~ 2 

Pályázati hirdetmény. 
A csikszentsiinoni körjegyzőségben 

szervezett seg"djegyzöi állásra pályáza-
tot hirdetek. 

Kelliivoin mindazokat, kik ezt-u 1000 
korona évi fizetéssel  díjazott állást el-
nyerni óhajtják, hogy az 1900 évi XX 
le. 3 § aban előirt képesítésüket, eddigi 
működésűkét igazoló okmányokkal fel 
szerelt kérvényüket hozzám bezárólag 
folyó  évi május hó 4-ig adják be. 

A határidő után érkező kéréseket 
figyelembe  nem veszem. 

A választást folyó  évi május hó 5 én 
d e 9 órakor fogon,  a esikszcntsimoiii 
körjegyzői irodán megtartani. 

Csikszentmárton, 1909. évi április 
hó 10 án. 

Gábor János, 
tli. ITÍszolgiihiró. 

ELADÓ KÖRISFÁK. 
Jutányos áron eladó 140 darab 
kiültetesre alkalmas 120-200 cm. 

magas, amerikai kórisfa. 
Pálosi Géza tanítónál, C s i M a r a s o n (Cs ik iene) . 

- A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKE-TE VILMOS 
• illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a legtiuomabb illatszerek 
dekngrumonként éa mindennemű 
arc/.- és kézápoló szerek. Gyógy- és 

virágszappanok. — 

Az erdőben fafelvétel  csak csík-
szeredai in. kir. éidögondiiokság elóze 
tes engedélyével eszközölhetők. 

Csíkszereda. 1909. április bó 19 en 
Pálffy  András, Ferencz János. 

I»ir. jegyző, liiil. elnök. 
Szám 917 - 909. 

Pályázati hirdetmény. 
A csikszontmárloni körjegyzőségben 

szervezett segédjegyzői állásra pályáza 
tot hirdetek 

Felhívom mindazokat kik ezeu 1000 
korona évi fizetéssel  javadalmazott állást 
elnyerni óhajtják, bogy az 1900. évi 
XX. tc. 3. §-álian előirt képesítésüket 
eddigi működésüket igazoló okmányok-
kal felszerelt  kérvényüket hozzám hezá-
rólug folyó  évi április hó 29-ig 
adják be 

Hatátidó után éikezó kérések figye-
lembe ne:u vétetnek. 

A megválasztandó segédjegyzó 8 
nap alatt állását elfoglalni  köteles. 

A választást folyó  évi áprilip hó 
30-án d. e. 9 órakor fogom  a csikszent-
mártoni körjegyző irodán megtartani. 

Csikszentmárton, 1909. évi április 
hó 15-én. 

Bartalis Ágost, 
2—2 töszolgabiró. 

Faeladási hirdetmény. 
Csiklazárfalva  község közbirtokos-

sága lulajdomit képező, „Kocafenyó" 
nevű erdőrészben 627 darab kinőtt fe-
nyőfa  rendes árverés utján eladatik, és 
az árverés határnapja folyó  1909. 
évi április 24-én délután 2 órára 
Lázárfalva  községházához tüzelik ki. 

Kikiáltási ár 1786 korona 50 fillér, 
amelynek 10 százalékát árverezni szán 
tlékozók kötelesek lesznek az árverés 
kezdete elölt, az elnök kezéhez befi 
zetni, azonban a megvett fák  árát az 
árverés megtöiiénle után eg-szbe ki-
fizetni.  A bánatpénzek visszaadatnak. 
A feltételek  alatt irt birtokosság elnö-
kénél bármikor megtekinhetök. 

Iiázárfulva,  1909. április 15-én. 
Ábrahám Béla, Virág András, 

jegvző. 2—2 kü/.birl elnök. 

Az Inda-sósborszesz főlerakata. 
Petrol-hajazesz korpa és bajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
az őszülő bajnak viaszaadja az ere-
deti ifjúkori  színét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol éa Stomatin fogápolá  sze-
rek a legjobbak. A Trifoleum  (haj-
petrol) htlgyaknek állaadó hajépo-
láahoz nélkülözhetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kéiflnomltó. 
Vidéki megrendelések letpontosabliiii tsUiiSltttnl 

MEISEL BERNÁT 
IHIADÉFAkVl FÜRÉSZGYARAKAli 

kapható az építkezéshez szüksé-
ges mindenféle  fürészáru  és 
gyalult deszka, kerítésnek 
alkalmas széldeszka, továbbá 
cándra és fűrészpor.  Elfogad 
egyesektől deszkát gyalulás, vala-
mint fenyórönköt  felvágás  végett 

Azonnali kiszolgálás. 
2 - 3 

OLCSÓ BOLTI BERENDEZÉS! 
Állvány és pudli jutányos áron 
eladó. - Cim a kiadóhivatalban 

É R T E S Í T É S . 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó inuukák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tarlók a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állaudóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körűi 
ményre, hogy a kocsik, valamint mindeu e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamat a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos, Csíkszeredában. 
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/̂xU/ ^ ^ Û/vÛ  ^ 

gőz-, HŐLÉg ÉS gyógyrüRPő A SZOBÁBAHI 

Száz es száz orvos korszakot a lkotónak j e l e n t e t t e ki 
az e g é s z s é g á p o l á s te rén . — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a hőfűrdők 
:::: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  r endsze res haszná la ta : : : : 
A „Sanitás" szob;ifiircló  készülékkel ottliun A készülék megtekinthető vétel-
lakásának bármely szobájában a leghatá- kötelezettség nélkül Szvoboda 
sósabb gőz- és hőlég fürdőt  készítheti Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
bárki, 5 perez alntt 5 fillér  költségei. A kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált r Ö D C T V I T D I I 1 D Í D 
biztos hatású szer nátha, tnrokfájás,  bél- r U l \ o I HL t\ H L H I / H K 
renyheség, álmatlanság eseteiben. *ll>. Xél- a .Sanitás" szobagozfürdo-
kiilözhetetlen minden egészséges ember- készülék egyeJüll gyártója, 
nek is. Használat után teljesen összehajt- Budapest, VII. kerület, Alsó-
hntó és valamely szekrény mögé állítható, erdősor 30. sz. Telefon  97—51 

L e g t ö k é l e t e s e b b s l e g e r ő s e b b a 

ÍRÓGÉP 

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 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 részletíizelcsrc is. 

12-52 

Te l j e sen lá tha tó i r á s ! 
Szilárd s z e r k e r z e t ! 

Könnyű keze l é s ! 
Kívána t ra 

dí j ta lanul 
bemuta t juk . 

Lukács és Schwarcz. 
Budapest, Váczi-körut 60., 

vagy a 
Csikvármegye kepviselöje: 

Állandó nagy rak-
tármindenfele  mű-
szaki es villany cik-
kekben. — Optikai 
felszerelések,  ke-
r ekpa rok , {alkat-
részek. Mezőgazda-
Bagi gépek legjobb 
beszerzési ügynök-
sége. Legnagyobb 
szakműhely motor-
erőre berendezve. 
Különfele  modern 
világítások, vízve-
zeték és egyéb e 
szakba vago beren-
dezesek vállalata. 
Költségvetés- és eaak-
vélemenyeket díjmen-

tesen eesközöl: 

C S Í K S Z E R E D A , 
ELEKTROTECHNIKAI ÉS MŰSZAKI ÜZLET. 

B ffl  s a si H E 

Gzell Frigyes és Fiai 
boru a ; y ke I-es k e fl  ö k es 

M E D G Y E S . 

Legjobb és legtel/esitoképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban. 
Kitűnő sa já t t e r m e s ú borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

ES E2 S9 B3 E3 

MAÍSY JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER 
SIRKÖ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ. 

I V K L V N I : L<).",. K L I I - U . . " ( ) 

Van szerenc-iéni a nagyérdemű közönség I) 
tudomására hozni, liuj:y ipartelepemet gyárilag 
berendezve, :i legújabb gépekkel szereltein lel. 

Klvállnlok mindennemű kőfaragó, 
épületmunkákat - « legolcsóbb árak 
mellett ós a legkényesebb igényeket 
kielégítően szállítok gránit-, syenit , 
labrador, márvány-, ínész- és homok 
kőből készített síremlékeket. 

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

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

A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve, kiváló tiszteleltei 
N A G Y JÓZSLCK, K Ő F A U A G Ó - M E S T E K . 3-30 

AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 
legjobb uz ákácvírág-krém, 
amely nz arcbőrt lüvíd idő 
alatt Ikrévé ós szép|ié leszi, 
a inájl'ultol, szeplöt és más 
kiütést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapható a készitőnol 
és postán is megrendelhető 

S Z E R E M L E Y T I H A M É R 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

H I R D E T E S E K 
olcso arszami tas n.el let t 
közöl te tnek s fe lve te tnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
Tanitó urak figyelmébe! 
SZÉPIRÍSI VIZSGALAPOK 

kaphatók 
SZVOBODA JÓZSEF 

könyv- és papirkereskedésében. 

KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI 
NYOMTATVÁNYOK ® ® o 

K A P H A T Ó K 

SZVOBODA JÓZSEF ÜZLETÉBEN 
CSÍKSZEREDÁBAN. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
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