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Május I. 
.l/íi/ii volt istenasszonya a virágnak, 

a gyöngédségnek, a poezisnek a pogány 
kuliura korában. A kereszténység is le-
íuglalla magának a lerinészet ébredése és 
virágos köntösbe való ollözése gyönyörű 
tavaszi idejét, a májust, ami természetes 
is. hiszen a keresztény religio, mely a 
feltámadást  hirdeti, beszédesebben, szim-
holikusabbi.il alig tudná mással bizonyítani, 
mint a májussal, melyben csodás erejél 
láljttk niegujiiliii évente a természet újra 
ébredésében, feltámadásában.  A modern 
kultura embere pedig, aki n négy fal  közé 
ékelve penészvirággá sorwid. valami sóvár, 
lelkét emelő, szivél dagasztó érzéssel vir-
rad fel  május elsejére, a természet ébre-
désének öröm ünnepére. Az utcákon el-
hangzó ébreszlö muzsika egy uj éleinek 
revellációja. Jelszóvá válik, hogy ki a 
szabadba és soha divatosabban nem mond-
ják Rousseau nagy elvéi: \issza ntermé-
szethez, mint május elsején. 

Ábrándjainknak, poezisiinknek, leg-
szebb hagyományainknak gyilkos meg-
ölóje az a társadalmi forradalmi  jelszó, 
mely a virágos május elsejét átakarja for-
málni a vörös májussá. Nem és százszor 
nem. A társadalmi revolurió szimbolikus 
vörös zászlója nem illik ntájus elsejéhez. 
Es vezessen bármilyen nagy lömegjket 
a szoci.il demokracia az uicatesleken és 
hangozzék az uj társadalmi törekvéseknek 
stereotip követelése bármily nagy erővel 
és kitartással: hirdetjük, hogy ez a pro-
paganda olyan napot foglat  le, amikor a 
szivek egészen más érzésekkel vannak 
telve. Mert május elsejéhez az illik, hogy 
a legény virágot legyen kalapjához, a 
leány virágot tűzzön keblére, a gyermek 
fonjon  a tnezön koszorút, minden rendű 
ember menjen ki a szabad természetbe 
megcsodálni a májusi eget és a májusi 
földet,  azúrkékben és a friss  Kroloíil sma-
ragdzöldjében, ezl a kél csodás gyönyö-
rűséget, melyben van illat és madárdal, 
van dal, költészet és áhítat. Nincs ember, 
akiben csak a modern élet küzdelem a 
hangulatokat végkép ki nem irtotta a 
szívből, (és mennyire szánjuk az ilyen 

rideg embert), aki május elsején is s,.:':rke 
hélköznapol érezne. Nincsen ember, bár-
mennyire sulvosodjanak rá az élet gondjai, 
hogy május elsején valami csodás, lelki 
hangulattal iie emelné föl  lelket a gond-
viseléshez, amiért a tavasz balzsamos le-
vegőjét, madár dalát, zöldjét, virágját él-
vezni engedi. Micsoda kegyellenség, liogv 
a társadalmi evolució éppen ezt, a nagy 
vallás nélkül is egyetemesen ünnepé ava-
tott napol foglalta  le a maga propagan-
dájának. Távol legyen tőlünk, mintha a 
társadalmi egyenlőség és emberi jogok 
általános megszerzése érdekében megin-
dított társadalmi harcot igaztalannak, cél-
talannak vagy nem korszellem követelé-
sének larlanók. Csakhogy itt is Madách-
csal tartunk: Nem a kakas szavára vir-
rad ; de a kakas kiált, meri hogy virrad! 
Ám minden tiszteletünk és rokonérzésünk 
mellett is, melyei az emberi jogokéri küz-
dők iránt érezünk éppen a lelkünkben 
vibráló hangulat hív fel  arra, hogy május 
elsejéi igazi rendeltetésének kérjiik tőlük 
is vissza, (.egyen továbbra is a tavasz 
ébredésének, az emberi reménységnek 
ünnepe a május l-e, legyen virág, dal, 
zene, poézis e napon. 

De legyen a május továbbra is a re-
ménykedésnek, a feltámadásnak  igazi ün-
nepe. I.egyen ez a reménye az egyesnek 
is, a nemzetnek is. Igy kell felfognunk 
ntájus elsejéi ezekben a napokban is. a 
midőn a szép májusi eget viharfelhők  ké-
szülnek elborítani és mintha nemzetünkre 
nehezebb napok készülnének virradni. 
Lehet ez a borulat rövid életű, hamar 
oszló és lehet az is. hogy ulánna a májusi 
kék ég egy ősi jussaiban előbbre jutó 
nemzetre ragyog, de lehel az is, hogy a 
viharfelhők  megülik a májusi eget és nem-
zetünkre az összetartás komoly szüksége, 
bajok, talán keservek várnak. Mindegy! 
Megszokta ezl a nemzet, hogy balsors 
látogassa, hogy ügyei nehézségeken, aka-
dályokon átküzdve mehessenek csak előre. 
Csak a történelem fáklyájával  világítsunk 
a nemzet jövőjében: legyünk méltók 
ős.inkhez s kövessük őket: nem lesz 
éjszaka, megvirrad ínég valaha! 

Nagyon rossz magyar szó, de igen 

jellemző: Ugyanis az avatag kalendárium 
„bnjlió"-nak nevezi a május hónapját. Ha 
nem is magyaros a szó, de igaz. O jövel 
'iiijus elsejének nagy hangulata, hintsd 
be rózsáiddal a reménykedő, a küzdő, a 
gondokkal terhes élő nemzedéket. Az erdő 
liivó lombja, hangos madár dala, a csal-
itok és mezők tarka mezei virágja, mind-
mind csődítsék ki a szoba négy fala  közt 
tespedő modern embereket, hadd szálljon 
lelkük föl  a szabad égben Isten kárpitja 
felé  dicsérni ül, aki mindezt az emberi-
ségnek megadta jóvoltára és gyönyörű-
ségére. 

CsikviiniH'irvt' nagyjai . 
Mikor ezen címei felírtam,  engemet 

semmi hiúság, semmi más érdek nem vitt 
rá, mint a hála érzete, anielvel nagyjaink 
iránt viseltetni tartozunk, ez azon elen-
gedhellen adósság, amelyei hős apáink 
sírjain emlékezetünkkel virrasztani köte-
lességünk. 

Sokszor olvastam e lapok hasábjain 
felemelő,  hazafias  dolgokat, meri eleven 
lelke a szerkesztőségnek ezek szüksége 
iölötl mindig ébren őrködik, de nekem 
ugy letszik, hogy eljött már az ideje 
annak, hogy a vármegye nevezetesebb 
emberei névsorba szedessenek, viselt dol-
gaik leírassanak; őriztessenek meg az 
unokák számára, hogy tanuljanak belőle 
hazafiságot,  lelkesültséget; legyen az kate-
kizmusa a családnak, amely körül ünnepre 
gyűljön minden tag s az apák viselt dol-
gai felelevenítessenek  s e szenl tűz ápo-
lásával ujabb lényekre buzdittassanak. 

Ha az 1848 -49-iki önvédelmi har-
cainkat olvassuk, az egész Magyarorszá-
gon sem találunk annyi honvédet, mint 
amennyit Csikvármegye adott s a lizen-
háromezernyi honvéd, de főképpen  a lisz-
tek viselkedése, viszontagságos élete, el-
kezdve a ráczok elleni csatától az erdélyi 
ütközetek sorozatán át, a nyergesi vias-
kodásig, csaknem 32 kisebb, nagyobb 
harcok viharai tépték e nép fiait:  e hő-
söket, kik közül értem a tiszteket — 
ma már igen kevés azok száma, akik 

éber lelki ruganyossággal adhatnék elő a 
nemzet megváltásának korszakát. 

Vannak e vármegyének lelkesülő fér-
fiai,  avatott tollú irói, ott van a madéfalvi 
veszedelem derék inegirója s a vármegye 
törvényhatósági bizottságának csaknem 
minden tagja, kiknek családjaikban bizo-
nyosan fordult  elö hós vitéz tiszt, kik 
méltók lennének a megemlékezésre. 

Tűzzön ki a vármegye bizonyos dijat, 
mert ehhez van módja, fizesse  meg a 
munkát s a vármegye honvéd tisztjeinek, 
de meg a nevezetesebb kisebbrangu em-
bereinek neveit is vésse föl,  mert ez lenne 
a vármegyének ahhoz a dicső múlthoz 
megfelelő  ténye; szólitassék föl  minden 
értelmes csiki ember, hogy hozzon be 
anyagot a munkához, hozzon a csalá-
dokból igaz adatokat, hogy valahára a 
vármegye vesse meg az alapokat, ame-
lyekre dicsőségének, halhatatlanságának 
emlékeit fogja  felépíteni. 

Ez, ismétlem, nem hiúság, nem ábránd, 
ez egy elengedhetetlen kötelesség, mert 
az idő eljár s nem lesz aki az unokáknak 
beszéljen arról a korszakról, amely nekünk 
nemzeti életünket szülte, amelyből élünk 
s amely a magyar nemzetet a müveit 
világgal megismertette. 

Hozzon e pár sor bár egy szemernyit 
a vármegye dicsőségének áldozat oltárára, 
ne legyen ez a pusztában kiáltó hangja, 
de legyen egy ébresztő, mely rázza föl 
e vármegye minden fiát  s e lapok hasáb-
jain hozzon sok szépet, jót a vármegye 
büszkeségére! Lakatos  Izra. 

Id. Miklóssy József 
1825—1909. 

üyergyó-tekerőpataki id. Miklóssy József 
1825. február  10-én születeti; atyja mint járási 
őrmester a íiu 7-ik évében elhalt s a kis fiút 
9-ik évétől a kézdivásárhelyi kis katonák ne-
velő intezetébe nevelték. 

Jeles tehetsége és szorgalma által annyira 
kitűnt társai lölölt, hogy amikor Báró Werfeld 
hadtestparancsnok egyszer az intézetet meg-
vizsgálta s az egyes osztályokat is betekintette, 
egy nehezebb számtani problémát oly pontos-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA 
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i. 
Költészet istenasszonya, 
Nézz le az aszlalfiókba! 
Mert hát a versek, dalocskák 
Magukat nagyon elunták. 

Testvérként várnak szüntelen — 
Már pedig vannak elegen. 
No, de még elfér  negyvenhét... 
Hozzál hát néhány versikét! 

II. 
Vágyom ki a temetőbe — 
De csak élve . . . 
Gondolkodni egyelőre. 

Elgondolni, hogy gyönyörért, 
S végűi könnyért, 
Odaadunk minden csöpp vért. 

Elgondolni: tavasz csókja, 
Ifjú  csókja — 
Milyen hamar kivisz oda I 

n-obtl. 

I t u t t a l i M 
i. 

Zendüljetek meg óh lantom húrjai I 
Elég voll a sorvasztó nyugalom; 
Verjétek ki szivem sóhaját, 
Mert már tovább viselni nem tudom... 

Bánal és kcsergés jutott osztályrészül. 
A sors csak én reám támadott; 
Jertek . . . dalra csendüljön kebletek 
S űzzétek cl c lelki bánatot. 

A Rg«eleB> 
ii. 

Lányka I tudod mi is az az 
Édes szereleni ? 
Égető, hős napsugár a 
Szomjas réteken. 

Ne nyújtsd ki még szivecskédet 
Lánykám ily korán 
Elhervadnál, meghalnál már 
Élted fénykorán. 

Aihih". 

Róma—Nápoly—Pompei. 
Zarándok- és tanulmányút 1909. április 5-13. 

(Folytatás.) 
Itt megemlítem, hogy Ankonától 24 kilo-

méternyi — vasúton 40—50 perc távolság-
ban van Lorettó, búcsújáró hely; a legenda 
szerint több száz évvel ezelőtt előbb a magyar 
tengerpartra, majd ide, angyalok hozták a tö-
rökök dúlásai elöl a boldogságos szűz Máriá-
nak ezen názáreti házát s mint kegyhely azóta 
a zarándokok előtt nagy tiszteletben áll. (Ujab-
ban erősen megtámadták a legenda történeti 
hitelességét) sem menet, sem jövet még An-

konát sem tekinthettük meg közelebbről, an-
nál kevésbé tehettünk kirándulást Lórcltóba. 

Kltlön vonatot készítettek számunkra a vasút 
állomáson s mi helyet foglalva  az elég tiszta 
olasz kocsikban, jó ideig a tenger incllctt 
hpladtunk; én újra meg újra elmerengtem 
a tenger mérhetetlen vizein; Faikouaránál el-
hagytuk a tengert s neki vágtunk az Appen-
ninek meredek és havaslelejü hegyeinek. Vo-
natunk az Ezino folyócska  völgyében haladott, 
jobbról-balról hegyóriások zárták el a kilátást, 
kopár, meredek sziklafalak,  akár csak az erdé-
lyi hegyszorosokban teszik változatossá a vi-
déket. Szép tiszta időnk volt s igy gyönyör-
ködhettünk a táj szépségeiben. Jcsi, Fabriano, 
Foligno, Spolctó, Tcrni voltak azon főbb  álla-
mások, melyeknél egy-két percre megállott vo-
natunk és igy időt nyertünk, hogy legalább az 
államásról megtekintsük ezen szép fekvésű  vá-
rosokat; körülbelül 12 alagúton mentünk át, 
melyek közül kettő olyan hosszú mint a mi 
gyimesi alagutunk; közben elértük a Tiberis 
folyói,  majd a történetileg nevezetes Sabin 
hegyek közé jutottunk és egy kanyarulatnál 
feltűnt  a Szent Péter bazilikának kupolája. 
Róma — Róma kiállással értünk be az örök-
város szép nagy állomására. Délután 2 óra 
voll, Fieber Henrik, a szt Imre kollégium prae-
fektusa  és egyik vezetőnk az államáson levő 
fogadóban  ebéddel várt, melynek elfogyasztása 
után sétál tettünk a városba. Az én csoportom 

a Dioklclián-féle  fürdők  mellett elhaladva a via 
setlenibrc-n ment végig, megtekintettük a Porta 
pia-t, mely Micliel Angelónak egyik alkotása; 
1870. szeptember 20-án e kapun áttörtek be az 
egységes olasz királyság vilézei az örök vá-
rosba és e ténnyel lett Róma minden történeti 
jog ellenére az uj olasz királyság fővárosa. 
Rövid séla után visszatértünk az államásra, 
hogy átvegyük egy kis kosárba helyezett va-
csoránkat. A kosár tartalma ez volt: 2 szelet 
parizer, 1 szelet rostbeof,  sajt, narancs, só, 
fogpiszkáló,  3 dcl. vörös bor, 2 dcl. ásványvíz 
és egy papír ivópohár. Igy indultunk Nápoly 
felé,  hova éjjeli 12 óra tájban érkeztünk meg. 
A vacsora után elszenderedtünk s a vasúti ka-
lauznak — Napuli Napuli — kiáltása zavart 
fel  nyugalmunkból. Táskánkhoz kaptunk s fél 
álmoson siettünk azon helyre, hol kijelölték 
éjjeli szállásunkat. Széhcly István dr., az orsz. 
tanáregyesület főtitkára  előre gondoskodott ar-
ról. Többen Jolanda nevű szállóban helyezlek 
el. Egy kis szerencsétlenség is történt velem, 
melyet tanulságos volta miatt elbeszélek. 

Szállónkba érkezésemkor vettem észre, hogy 
felöltőm  zsebeiből Breviáriumom és Baedec-
kerem hiányoznak. Egyik társammal viszamen-
tem az állomásra — közéi volt szállásunkhoz — 
de akkorra a mi külön vonatunkat szétosz-
tották. Elveszettnek hittem két könyvemet s 
jóllehet nagyon fáradt  voltam, mégis alig tud-
tam elaludni. Reggel korán keltem s elmentem 
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Sággal oldolt meg a fiu,  hogy a tábornok a 
kis fiút  fölemelte  s megcsókolta. Látszott is a 
jól számító képessége egész életén át, mert e 
tehetsége öt az életben — ami viszonyainkhoz 
képest — magasra is emelte. 

A katonai iskola befejezésével  Kozmáson, 
mint járási őrmester működött s Sándor László 
parancsnoknak az irodán jobb keze volt. 

Az önvédelmi harc kiütött. Miklóssy mint 
képzett katona sorba állott, rOvid idő alatt 
hadnagy, főhadnagy  s végül százados lett. A 
ráczok elleni harcban helyét derekasan meg-
állja s a nagy hadi zsákmányt az ö indítvá-
nyára a haza oltárára viszik. Ettől kezdve a 
csíki zászlóaljban a csaták sorozatán csaknem 
mindenOtt küzd, honvédéi imádják a vitéz szá-
zadost, életre-halálra készek érette; mint ko-
moly katonához 'illik, nem beszél sokat, de 
körültekintő esze a csaták viharában mindig 
helyt van s a cselekvés óráiban határozottan, 
elszántan viszi győzelemre századát. 

Ha mégis, mikor valamely dolog előadá-
sára kényszeritették, azt oly tisztán, oly ala-
posan adta elő, hogy aki egyszer hallotta öl, 
sohasem felejti  el. 

Milyen más módon, minő tűzzel adott elő 
csak egy egyszerű jelenetet is, mely körülötte 
történt; meglehetett tanulni azt, hogy aki a 
tettek helyén részt vesz, annak minden szava 
sokkal máskép hangzik, mint aki csak hallo-
más után beszél !... 

Igy adta elő egyszer: Piskinél a csiki zászló-
alj ugy volt elhelyezve egy oldalon, hogy ré-
szint a hegyekről beomló oláhok ellen véd-
hesse a küzdő lőcsapatot. részint az attakra 
rohanó Würtemberg huszárok esetleges vissza-
vonulását fedezhessük. 

Hozzánk lovagol Aranyi, a huszárok pa-
rancsnoka s azt mondja: Pajlások! látjátok 
tova azt a fekete  felleget?  no ez az osztrák 
lovasságnak két ezrede; nekünk ezzel szemben 
csak két eskadron huszárunk van, de én pró-
bálok egyet, mert most az élet-halál harcot 
kell megvívni, s ha elveszítjük az attakot, 
akkor kétfelé  nyitódunk s ti készen legyetek 
arra, hogy az osztrákot kellő tisztelettel fogad-
játok! Jól van! ugy lesz!... 

Aranyi a huszárokhoz lovagol s igy szól: 
Fiuk! most megérkezett a leszámolás órája; 
ne feledjétek  kötelességeiteket, hadd érezze 
meg az ellen lesújtó kardotok erejct! a haza 
ezt parancsolja, ezt várja most tőletek, vitéz 
férfiak!  Utánnam! Előre! Átok! Mert... Mert... 

Hanem ekkor látni a hadak Istenének öl-
döklő angyalait, a huszárokat, micsoda harci 
riadalom, ordítozás, káromkodás: vágjad azt 
a vágjad iejlődött ki; hogy pengeti a 
sisak, hogyan hullott a rengeteg osztrák lo-
vasság: az utolsó Ítélet napja sem lehet rette-
netesebb!... Mind ez csak egy negyed óráig 
tartott s a rengeteg nehéz két ezred lovassá-
got a két eskadron könnyű, tűzcs huszárság 
megiutamitotta. 

Ez a borzasztó jelenet a csiki zászlóalj 
előtt .forgott  le; mi — mondja Miklóssy 
megdermedve néztük e borzasztó jelenetet, c 

rettenetes küzdelmet, a halált osztó huszárok 
öldökléseit. 

A huszárok e bravúrja döntő befolyással 
volt az ütközetre, amelyben nemsokára ránk is 
elkerült a sor. 

Ez sem lesz érdektelen: «Szeben második 
bevételénél Miklóssy hat honvéddel egy sze-
nátushoz szállásoltatott el, amikor bevonullak 
a szobába a szenátusné asszonyság letérdelve 
pardont kér; Miklóssy felemeli  a jajgató sze-
nátusnál s megmagyarázza neki, hogy a sza-
badsági amelyért küzdünk, Magyarország min-
den lakójánák közös tulajdona, ne féljen  tehát 
a honvédtől; hivja elő férjét  odújából s hon-
védeimnek készítsen ebédet, mert két nap óla 
éheznek. 

A szenátus ur elé vánszorgott s érdekes az, 
hogy Miklóssy és szenátus közt olyan benső 
barátság iejlődött ki, hogy később, mikor Mik-
lóssyt Olmülzbe fogságra  vitték, Szeben piacán 
a szenátus felkereste  és sirva búcsúzott el 
Miklóssytól. 

Ilyen volt az önvédelmi harc; kijutott min-
den honvédnek a része, ugy Miklóssy is meg-
kapta a golyót Szemeriánál egy kisebb csata 
alkalmával s az orvos tanácsára a gyergyní 
havasokra húzódott legényével s ott hat hét 
alatt meggyógyult. 

A három évi fogság  után uj élethez kelleti 
fogni;  a kard helyett pennát forgatott  s bár a 
jogot sem végezhette, de a gyakorlati élet 
ugy betanította, hogy mint királybíró, később 
az úgynevezett valósító törvénynél bíró, leg-
utóbb mint kir. törvényszéki bíró derekasan 
megállotta helyéi. 

A sok tapasztalás, életrevalóság, ót nem 
közönséges emberré avatta ; végtelen emlékező 
képességéért a vármegyeház élő krónikának 
mondották. A tisztelel és megbecsülés személye 
iránt sokáig élni fog  a vármegye emlékezeté-
ben s a nemzet történelme őt a halhatatlanok 
közé fogja  emelni! Ijtkalos  Izm. 

A Székely szövetség jegyzőkönyve. 
Most küldte szét a Székely társaságok szö-

vetsége, mull évi augusztus 24-én, Székelyud-
varhelyen tartott III. rendes közgyűlésének 
jegyzökönyvét. 

A hat és félives  jegyzőkönyvből megálla-
píthatjuk, hogy a közgyűlés az erdélyrészi 
magyar sajtó képviselőinek, továbbá a Szö-
vetség kötélékében levő Székely társaságok és 
más tagegyesületek küldöttének ; a székelyföldi 
orsz. képviselőknek, több gazdakör és szövet-
kezet, valamint Udvarhelyvármegye és Székely-
Udvarhely város közönsége jelcntékony részé-
nek részvételével tartatott. Képviseltették ma-
gukat : a kereskedelem-, vallás- és közoktatási-, 
földmivclésügyi  m. kir. miniszterek is. 

A jegyzőkönyvet Deák Lajos kir. tanácsos 
elnök, tartalmas megnyitója vezeti be. mely 
után dr Koós Mihály, a székelyföldi  minisz-

i teri kirendeltség vezetője számol be, a kiren-
deltség eddigi működéséről, mi tulajdonképpen 
a székely akció gerince. Ezt követi a titkári 
jelentés; Máthé József  főtitkár  számol ad az 

erdélyrészi magyar társadalom egy évi magyar 
nemzeti irányú munkásságáról. 

A közgyűlés első hivatalos előadója: dr 
Zakariás János orsz. képviselő volt. Előadásá-
ban felölelte  mindama radikális kérdéseket, 
melyek 'az erdélyrészi magyarság létérdekét 
érintik. A népsűrűség, a kivándorlás megakadá-
lyozása, az elvándorlás, nemzeti veszedelem, 
a székelyföldi  kirendeltség munkaköre, a főbb 
teendők: mezőgazdasági ipari (gyár-, kézmű-
és házi ipari) téren ; vasút-, közegészség-, ok-
tatás-, telepítés terén képezték tartalmas elő-
adásának summáját, melynek kapcsán a hatá-
rozatok egész sorozata képezi a Szövetség jövő 
munkaprogrammját. Pr Paal Árpád, Udvarhely-
vármegye főjegyzője  Udvarhelyvármegye köz-
lekedésügyével foglalkozott.  Dr Király Péter 
debreceni ügyvéd »A magyarság jövője Erdély-
ben- cimcn tartott értékes előadást. Sz. Szakáts 
Péter marosvásárhelyi iparkamarai titkár, Ud-
varhclyvármegye kézmű- és liáziiparáról, Lajos 
Dénes hírlapíró, a szabadlyceumokról érteke-
zett. A jegyzőkönyv tovább beadott indítvá-
nyokra, tisztújításra stb.-rc vonatkozó határo-
zatokat tartalmaz. 

Ebből megállapíthatunk két tényt. A Szé-
kely szövetség, az erdélyrészi magyar társa-
dalmi szervek jó nagy részének mandátuma, s 
mint a magyar társadalom élő lelkiismerete őr-
ködik Erdély magyarsága fölött  és készitgeti 
boldogulásának és megerősödésének útjait. De 
ehhez nem részesül elegendő erkölcsi és anyagi 
támogatásban. Mert jóllehet olt látjuk a köz-
gyűlésen az erdélyrészi magyarság elitjét, költ-
ségvetése alig rug néhány száz koronára, s 
azt is postaköltségek emésztik fel.  Annál szebb, 
hogy tisztviselői évek óla minden díjazás nél-
kül, nemzeti felbuzdulásból  teljesitik nehéz 
feladatukat. 

E neháuy buzgó einber tiszteletre méltó 
küzdelmén és lelkiismeretén felbuzdulva  jó 
volna sikra szálni az egész Magyarországnak, 
mert ama nagy feladatokat,  melyeket a Szé-
kely szövetség, mint a székely kongresszus 
határozatainak örököse, maga elé tűzött, csak 
ugy valósíthatja meg, ha a sorból csak ki nem 
marad. 

Tagja lehet a szövetségnek minden alap-
szabály szerint működő magyar egyesület. Tag-
díj évi 10 korona. A tagegyesületek 3—3 ki-
küldött által képviseltetik magukat, a Szövet-
ség közgyűlésén. A jövő közgyűlés értesülé-
sünk szerint felyó  évi junius 1-én, pünköst 
harmadnapján Debrecenben lesz. 

Magyar királyi államvasutak 
97207— 19097~szání 

A m. kir. államvasutak 1909. évi május 
hó l-től érvényes nyári menetrendje. 
.-I  i/i.  kir.  úllamvitsutak  és az általa  kezelt  >na-
íjánvasutukim  folyó  évi május hó 1-én az uj nyári 
menetrend  lép életbe.  melynek  lcnyeţ/csel>b  eltérései 
a jelenleyi  menelreiultűla  következőkben  közöltetnek: 
A budapest keleti p. u.—predeall és buda-

pest keleti p. u.—arad—tövlsl vonalon. 
A jelenleg Budapest keleti p. u.-ról reggel 

7 óra 20 p.-kor Debreczenbe, Nagyváradra, 

illetve Aradon át Brassóba, a d . u. 2 óra 25 
p.-kor Kolozsvárra és az este 9 óra 15 p.-kor 
Predealba induló, az ellenkező irányban pedig 
a Predealból reggel 7 óra 50 p.-kor, a Kolozs-
várról d. u. 1 óra 40 p.-kor és a Brassóról 
Aradon át, illetve Nagyváradról este 9 óra 40 
p.-kor Budapest keleti p. u.-ra érkező gyors-
vonatok Budapest keleti p. u. és Szolnok kö-
zött megszflntettetnek  és a budapest nyugoti 
p. u.—cegléd—szolnoki vonalra tereltetnek át. 

E gyorsvonatok tehát folyó  évi május hó 
l-től kezdve Budapest—nyugoti p. u.-ra ér-
keznek és pedig az alábbi időkben: 

Budapest—nyugoti p. u.-ról indul a deb-
recen—nagyváradi, illetve arad—brassói gyors-
vonat reggel 6 óra 55 p.-kor, a kolozsvári 
gyorsvonat d. u. 2 órakor és a predeali gyors-
vonat este 9 óra 10 p.-kor; Budapest—nyu-
goti p. u.-ra érkezik a predeali gyorsvonat 
reggel 7 óra 30 p.-kor, a kolozsvári gyors-
vonat d. u. 1 óra 50 p.-kor és a brassó— 
aradi, illetve nagyváradi gyorsvonat este 9 
óra 55 p.-kor. 

A jelenleg Budapest—keleti p. u.-ról d. u. 
2 órakor induló és az oda d. u. 1 óra 10 
perckor érkező brassói gyorsvonat junius hó 
1-töl kezdve Predealig, illetve Predealtól fog 
közlekedni, hol csatlakozást nyer Bukarest felé, 
illetve felöl. 

A Kolozsvárról reggel 6 óra 11 p.-kor Brassó 
felé  indul és a Brassó felöl  éjjel 10 óra 50 
p.-kor Kolozsvárra érkező gyorsvonat május 
hó 15-től bezárólag szeptember hó 15-ig Ko-
lozskara állomáson fellételesen  megállittatik, 
ellenbenben az utóbbi vonatuak Apahida állo-
máson való megállítása május hó 15-től szep-
tember 15-ig megszünteltelik. 

A Kolozsvárról reggel 6 óra 11 p.-kor 
Brassó felé  induló gyorsvonat Hosszuaszón, 
a jelenleg Kolozsvárról d. u. 12 óra 32 p.-kor, 
az uj menetrendnél pedig d. u. 1 óra 6 p.-kor 
Budapest felé  induló gyorsvonat Bucsa állo-
máson rendesen megállittatik, ellenben az utóbbi 
vonatnak megállítása Brátka állomáson meg-
szünteltelik. 

A jelenleg Prepealról d. u. 1 óra 12 p.-kor 
Budapest felé  induló gyorsvonat korábban, 
vagyis d. u. 12 óra 22 p.-kor indíttatik. 

A Brassóról reggel 6 óra 5 p.-kor induló 
és Aradon át Budapest felé  közlekedő gyors-
vonat Tövisen csatlakozni fog  a Segesvártól 
Kolozsvárig közlekedő személyvonathoz, mi-
által e gyorsvonatnál Brassóból Tövis—Kolozs-
váron át is egy uj közvetlen összeköttetés lé-
tesül Budapestre. 

A személyszállítás a jelenleg Tövisről éjjel 
3 óra 19 p.-kor Segesvárra induló gyorsteher-
vonatnál Homoród—Kőhalomig és a jelenleg 
Brassóból éjjel 2 óra 50 p.-kor Homoród— 
Kőhalomra induló gyorstehervonalnál Seges-
várig fog  kiterjesztetni, miáltal előbbeni vonat 
Tövistől—Brassóig uj közvetlen összeköttetést 
létesít. 

A kfikűllőszeg—parajdl  vonalon. 
A Parajdról reggel 7 óra 45 p.-kor és a 

Kűkullőszögről jelenleg d. e. 9 óra 11 p.-kor, 

a közelben levő szent ferencrendi  zárda-tem-
plomba, itt felmutattam  püspökömtől kapott 
bizonyítványomat, miro mindjárt megengedték, 
hogy misézhessem. Mise után elveszett köny-
veim keresésére indultam; végre portásunk, 
kinek olasz, latin és német szavakkal előadtam 
veszteségemet, 1 líráért hajlandó volt velem 
az államásra jöni. Itt még néhány helyen sol-
dikat — 5 fillér  — kellett fizetnem,  végre az 
iiodán megtaláltam könyveimet, és örömemben 
hajlandó voltam a nápolyiakat, kik pedig mint hír-
hedt tolvajok és gyilkosok ismeretesek, Európa 
legbecsületesebb embereinek tartani. 

Április 7. és 8. napjait töltöttük Nápolyban. 
Maga a város és fél  milliónál több — 547.500 
— lakósa a legellentétesebb benyomást teszik 
az emberre. 

Pezsgő, könnyű, vidám élet folyik  itt, élénk 
mozgás és zaj mindenütt, szomorú embert 
nem láttam egyet Sem, de kövér, nehézkes, 
embert sem. Szép barna arcú, szabályos vo-
nású és karcsú termetű a férfi  nép; a nők 
többnyire sápadtak, de nagy fekete  ragyogó 
szemeik s szintén arányos vonású arcuk van, 
dus, koromfekete  hajukat fölfelé  fűstllik  s haj-
lékony testűket ízléses ruha födi. 

Egyébként a szélesebb utcákat és nagyobb 
tereket leszámítva, a város közvetlen közelről 
nézve, éppen nem mondható szépnek; szűk, 
piszkos utcákban egymás mellé épített egyszerű 
falu  4—5 emeletes házai vannak, a szembe 
evők ablakait zsinegek, vagy szárító-kötelek 

kötik össze, ezeken lengenek a nápolyi hires 
zászlók, a kimosott ruhadarabok. A legtöbb ház-
nak ulcára néző sötét és piszkos helyiségei 
vaunak, melyeknek a miénknél nagyobb ajtaja 
mindig nyitva áll; itt végzi a járó-kelők szeme-
láttára toalettjét a háznak férfi  és nő lakója, 
itt mosdatja szurtos gyermekét az anya, itt 
mos és vasal a mosónő, süt a hal- vagy pe-
csenye-árus, kalapál a csizmadia és asztalos s 
egész nyugodtan dobja ki az utcára a hulla-
dékát. Reggelenkinl duzzadt emlőjü kecskéket 
vagy teheneket hajtanak végig az utcákon, 
csuprokkal és plékannákkal körűi állanak az 
asszonyok, kényelmesen megfejik  edényüket 
és sietnek vele. hogy kielégítsék éhes gyer-
mekeiket, sőt a 3-ik, 4-ik emeletről zsinegen 
nagyobb pléhcdényt bocsátanak le, melyeket a 
tulajdonos szeme láttára telefej  a hajcsár s 
visszahelyezvén a zsinegre, a vidám fenntle 
vők ovatosan felhúzzák  s ledobják az érte járó 
zsoldokat E művelet ismétlődik a zöldség-árus-
sal is. 

Tej, gyümölcs és hal s hires nemzeti ételük 
a macaróni képezi, az alsóbb néposztály leg-
főbb  táplálékát, ezekért nem kell sokat dol-
gozni, nem is dolgozik a nápolyi nép, egyrésze 
koldul, emléktárgyakat árul, vagy talán lop s 
igy él nap-nap után. 

Vannak azonban Nápolyban is gazdagok, 
kik fényes  fogatokban  jámak s pazar fénynyel 
berendezett palotákban laknak, vagy bankban 
és nagy üzletekben Dinek. 

Az első nap délelőttjét a nemzeti tnuzeum 
— Muzeo Nacionale-ban töltöttük. Ez a város 
legnevezetesebb és legtanulságosabb palotája, 
nagy kiterjedésű, téglány alakú emeletes épü-
let, melyet 300 év előtt katonai laktanyának 
építettek, a XVll-ik század elején egyetemmé 
és a művészetek akadémiájává alakítottak át; 
a XVIII, század végén pedig a művészetked-
velő Bourbonok, a kényelmes nagy termekbe 
hordták össze mindama műkincseket, melyeket 
Dél-ltáliába találtak. De nemcsak görög és ró-
mai régiségek és műemlékek vannak e mu-
seumban, melyekben páratlanul áll az egész 
világon, hanem egyiptomi műemlékek 3—4 ezer 
esztendős múmiák nagyszerű vagyontévő go-
belinek, fal-  és olajfestmények.  Nem egy dél-
előttre, hanem napok, — sőt hetekre volna 
szükségünk, hogy legalább nagyjában megis-
merkedhessünk, az ide összehalmozott több 
ezredéves műkincsekkel. Úgyszólván futva  men-
tünk végig az egyes termeken. Láttam egészen 
kitakart, félig  kibontott és teljesen beburkolt 
múmiákat. A szoborművek közül csak azokat 
említem fel,  melyek mint tökéletes szobrok a 
művészetek kánaánjában helyet foglalnak.  Lát-
tam a Polykleifos  után alakított nevezetes Doryp-
horos-t — lándzsavivőt — a csodaszép Héra-
fejet,  Capuli Venus szobrot és a fanezi  bika-
csoporlozalot, az ó-kori szobrászművészetnek 
ezen egy darab márványból készített legna-
gyobb fenmaradt  emlékét. Továbbá láttam a 
római császárok, valamint az ó-kori nagy köl-

tők, tudósok mellszobrait. Ezek között legne-
vezetesebbek : Honérost, Hellas »fénydus  egé-
nek« vak dalosát, a meséről világszerte isme-
retes Aisopost, a legnagyobb görög dalnok-
nőt Sapphót, a nemes vonású, szép arcú s 
hires szónoknak ismert Perikiest, a nem szép 
külsejű, de átható s mélyértelmet sugárzó 
Sokralés szobrait. 

A palota emeletén a festő-művészet  reme-
keit szemléltük meg. Rafael,  Tiziano, Caravaggio 
és Salvator Próza szebbnél szebb bibliai tárgyú 
vagy Jézus életének egyes mozzanatait feltün-
tető magasztos képek ezek. 

A palotának egy külön részét foglalja  el 
a Pompei és Herkulanumból kiásott tárgyak 
gyűjteménye. 4000-en felül  van a különféle 
anyagú, alakú és nagyságú vázak, 10 ezrekre 
az arany, ezüst és bronzpénzek, házi eszkö-
zök és ékszerek száma. Hét nagy teremben 
vannak elhelyezve a különféle  orvosi, mérnöki, 
kereskedési, gazdasági, konyha, házi, templomi 
eszközök, gyűrűk, láncok, karperecek, mécse-
sek, kandeláberek; van itt közel kétezer esz-
tendős buza, árpa, méz, szőlő, kenyér. Aki az 
ősrómai élettel megakar ismerkedni a legap-
róbb részletekig, menjen el a nápolyi nemzeti 
muzeumba, ennél jobb kommentárt sehol sem 
fog  találni. 

A könyvtár megtekintésére már nem ma-
radt időnk, siettünk haza ebédelni. 

(Folyt. kOv.) 



19. asám. c s i k i l a*îp o k 3-ik oldal. 

az uj menetrendnél pedig d. e. 9 óra 34 p.-kor 
induló személyvonatok Küküllőszög és Parajd 
között a nyíri menetrend egész tartama alatt 
naponta fognak  közlekedni. 

A kiskapus—nagyszebeni vonalon. 
A jelenleg Kiskapusról d. e. 11 óra 20 

p.-kor Nagyszebenbe induló személyvonat már 
d. e. 9 óra 50 p.-kor fog  indulni, miáltal e 
vonal ugy Budapest, mint Brassó felől  köz-
vetlenfll  fog  csatlakozni. 

Nagyszeben és Vizakna-fUrdő  közölt a ntull 
nyáron iorgalomba volt fürdővonatok  május 
hó 15-töl bezárólag szeptember 15-ig ismét 
naponta fognak  közlekedni. 

A segesvár—székelyudvarhelyl vonalon. 
A {jelenleg Székelyudvarhelyröl reggel 7 

órakor és az uj menetrend szerint már reggel 
6 óra 16 p.-kor Segesvárra induló vegyesvo-
nal ezentúl nem Segesvárott, hanţm Héjjas-
falván  fog  az Aradon át Budapest felö  menő 
gyorsvonathoz csatlakozni. 

A brassó—zernestl vonalon. 
A mull nyáron Brassóból reggel Zemestbe 

induló vasár- és ünnepnapi vonat az idén is 
ugyanazon a napokon, junius 6-tól augusztus 
29-ig bezárólag ismét forgalomba  helyeztetik. 

Az atvtnc—nagyszebeni vonalon. 
Nagyszeben és Erdélyszerdahely közölt va-

sár- és ünnepnapokon, valamint a nagyszebeni 
hetivásárok napjain azaz kedden cs pénteken 
egy-egy uj vegycsvonat helyeztetik forgalomba, 
mely Nagyszebenből d. u. 12 óra 25 p.-kor 
és Erdélyszerdahelyröl vissza este 7 óra 10 
p.-kor fog  indulni. 

A MI. kir.  állam nisattik  Jifiizţ/ufmi'iijd. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kettős kltfintetés.  XIII. Allonz spanyol 

király csikszépvizi Schobert Ferenc m. kir. ál-
lamrendörségi kapitány és főkapitányi  titkár-
nak a Spanyol Izabella rend lovagkeresztjét, a 
bolgár király pedig a Bolgár lovagrend tiszti 
keresztjét adományozta. Jól esik megemlékez-
nünk e szép kitüntetésről, mely vármegyénk 
szülöttjét és a m. kir. államrendőrség egyik 
legtehetségesebb tisztviselöjél érte. A kitünte 
tett dr. Fejér Antalnak, lapunk felelős  szer-
kesztőjének unokaöcsé. 

— A József  Kir. Herczeg Szanatórium 
Egyesület évi közgyűlése. A József  Kir. Her-
ceg Szanatórium Egyesület évi közgyűlését 
Budapesten május 25-én tartja meg. A közgyű-
lésre az egyesület lagjai és azok, akik májú» 
15-éig tagokul belépnek, a fővárosba  való (el-
utazásra féláru  vasúti jegy kedvezményében ré 
szesülnek. Felkérem tagtársaimat, szíveskedje-
nek velem május hó 10-éig tudatni, hogy köz-
gyűlésünkön részt vesznek-e, hogy a központ-
nál a vasúti jegy váltására szolgáló igazol-
ványról idejében gondoskodhassak. Dr. F e j é r 
A n t a I n é, a József  Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület csíkszeredai bizottságának elnöke. 

— Kinevezések. A király a m. kir. hon-
védség tényleges állományában csiktaplocai 
Lázár Domokos főhadnagyol  századossá, Tódor 
Árpád és Vértes Béla hadnagyokat főhadna-
gyokká, Sáfáiy  Levente zászlóst hadnagygyá, 
a m. kir. csendőrség állományában csikszent-
imrei Csató Ferenc őrnagyot alezredessé ne-
vezte ki. 

— Kitüntetés. A király kitűnő szolgálataik 
elismeréséül Pilisi Kornhaber Adolfnak,  a sze-
gedi 5., és Hadfy  Imrének a brassói 24. hon-
véd gyalogezred parancsnokának a 3. osztályú 
vaskorona rendet, Nyárát-gálfalvi  Kádár József 
alezredesnek pedig a katonai érdemkeresztet 
díjmentesen adományozta. 

— A vármegye közigazgatási bizottsága 
f.  hó 10-én tartja rendes bavi üléséi a várme-
gyeház kisebb tanácskozási termében. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A várme-
gye törvényhatósági bizottsága — mint érte-
sülünk — rendes tavaszi közgyűlését* e hó 
második felében  fogja  megtartani. A közgyű-
lésen igen sok nagyfontosságú  Ugy kerül tár-
gyalás alá. 

— Az ügyvédi kamarák koréból. A ma-
rosvásárhelyi ügyvédi kamara dr. Albert Gá-
bor ügyvédet Csikszentmárton székhelylyel a 
kamaránál vezetett ügyvédek névjegyzékébe 
felvette. 

— Menetrendünk. Május elsejétől fogva 
már nem Gyergyószentmikiós—Madéfalva,  ha-
nem Gyergyószentmiklós—Sepsi-Szentgyörgy 
között átszállás nélkül közlekednek a vonatok. 
— A vonatok indulása Gyergyószentmiklósról 
8801. sz. személyvonat indul déli 12 órakor; 

Sepsiszentgyörgyre érkezik d. u. 4 óra 25 perc-
kor. A Sepsiszentgyörgyről reggel 6 óra 50 
perckor induló 8802. személyvonat Gyergyó-
szentmiklósra érkezik d. e. 11 óra 16 perckor. 
A Gyergyószentmiklósról d. u. 4 óra 18 perc-
kor induló 8803. számú személyvonat Sepsi-
szentgyörgyre érkezik este 8 óra 38 perckor. 
A Sepsiszentgyörgyről d. e. 10 óra 35 perckor 
induló 8804. számú személyvonat Gyergyó-
Szentmiklósra érkezik d. u. 3 óra 16 perckor. 
— Madéfalva  és Sepsiszentgyörgy között köz-
lekedik a 8811. és 8812. számú vegyenesvo-
nal. amely Madéfalváról  indul éjjel 3 óra 42 
perckor, Sepsiszentgyörgyre érkezik 6 óra 20 
perckor; Sepsiszentgyörgyről indul d. u. 5 óra-
kor, Madéfalvára  érkezik este 8 óra 03 perc-
kor. A 8803. számú helyi tehervonat személy-
szállításra is be van rendezve s ez Gyergyó-
szentmiklósról indul reggel 5 óra 14 perckor, 
Sepsiszentgyörgyre érkezik d. u. 12 óra 05 
perckor; Sepsiszentgyörgyről indul d. u. 12 
óra 44 perckor s Gyergyószentmiklósra érke-
zik este 9 óra 18 perckor. A személyvonatok 
menetsebessége mint látjuk átlag 3 óra 50 
percre redukálódott, ami az átlag hat órás idő-
tartalommal szemben örvendetes idő nyeresé-
get jelent. 

— á magyar birodalom népessége. A 
•Statisztikai Havi Közlemények- inost megje-
lent 1909. évi február  havi füzete  szerint az 
l'J09. év február  havában 64.184 gyermek szü-
letett élve a magyar birodalomban, az elhaltak 
száma pedig 48.382-re rúgott, ugy, hogy a ter-
mészetes szaporodás 15.802-öt letl. A közölt 
számokból a társországokra cselt 8259 élve-
születés, 6262 halálozás és 1997 főnyi  szapo-
rodás. Az 1908. év lebruár havi eredményeivel 
szemben az 1909. évi február  kedvezőtlenebb 
eredménnyel zárult. A szülelések száma ugyan 
több volt 19t>-al az 1908. évi február  havához 
képest, de viszont a halálozás is növekedett 
1499-al ugy, hogy a szaporodás száma 1302-
vcl csökkent. Kedvezőbb az eredmény, ha az 
1908. év két első hónapjának adatait hasonlil-
juk össze az 1908. év két első hónapjának 
az adataival. A születések száma több volt 
4443-al, viszont a halálozás is csökkent 3212-
vel ugy. hogy a szaporodás 7655-cl növeke-
dett a mult év megfelelő  szakának szaporodá-
sához képest. 

— Szenzációs kirakatok. Az Országos Gyer-
mekvédő Liga ez a derék, közhasznú egyesü-
let csak mindig gondoskodik arról, hogy neve 
közszájon forogjon.  Ezúttal kivételesen nem 
valamely nagyobbszabásu mentő akció adja 
meg az aktualitást arra, hogy erről az agilis 
egyesületről megemlékezzünk, — hanem azon 
szenzációs tárgysorsjáték, melyet a Liga alap-
jainak gyarapítására rendez s melynek clouja : 
hogy minden sorsjegy feltétlenül  nyer egy 
arany- vagy ezüsttárgyai. — A liga ezekhői : 
nyereménylárgyakból, most a főváros  legfor-
galmasabb utcáiban és a nagyobb vidéki vá-
rosokban kirakatokat rendez, inelyek mindenütt 
oly feltűnést  keltenek, hogy ennek nyomán a 
sorsjegyeket valósággal szétkapkodják. Aki te-
hát egy szép arany- vagy ezüst tárgyal akar 
kapni s azonfelül  ugy szólván minden kockázat 
nélkül szerény lilléreivel egy humánus intéz 
ményt óhajt támogatni, mely igazán érdemet 
szerzett a pártolásra, az siessen és vegyen 
ezekből a sorsjegyekből, melyek 1 kor. 50 fil-
lérért az összes tőzsdékben kaphatók. 

— Egy magyar ember repülőgépje. Brassó 
vármegye alispánja adománygyűjtési engedélyt 
adott Antalffy  Sándor máv. mozdonyvezető, 
brassói lakosnak, egy repülőgép feltalálójának 
a gép, illetve motorszerkezet kiépítésével fel-
merülő költségek beszerzésére. Tekintettel arra 
hogy a szakértőileg megvizsgált tervezet to-
vábbi kísérletezésre alkalmasnak találtatott, 
Antalffy  Sándor a közönség áldozatkészségére 
apellál, hogy ne engedje kiszorítani a legak-
tuálisabb technikai kérdés körül folyó  világ 
versenyből egy magyar elme gondolatát, né-
hány ezer korona hiánya miatt. 

— Fokozott nyereményesélyek. A magy. 
kir. szabad. Osztálysorsjáték most kezdődő 
XXIV. sorsjátékának ma nyilvánosságra hozott 
nyeremény tervezete 15,000 darabbal kevesebb 
sorsjegy mennyiséget tartalmaz, amennyiben 
az eddigi 125.000 helyett csak 110.000 sors-
jegy kerül kibocsátás alá. Dacára a sorsjegyek 
ezen nagy redukálásának, a sorsjegy árak vál-
tozatlanul megmaradlak, sőt ugyanígy a 600.000, 
« « 000,200.&0, 100.00,90,000,80,000, 70,000, 
stb. koronás főnyeremények  is kisorsolásra ke-
rülnek. Ez által a XXIV. sorsjáték minden 
résztvevője 12'/,V*»1 nagyobb eselylyel ját-
szik ezen főnyereményekre,  mint a lefolyt  sors-
játékban. 

Irodaáthelyezés. Az első csikmegyei 
cementáru gyár Szász és Komlós cég irodáját 
f.  évi május 1-ével Tusnád községbe helyezte át. 

— Pályázati hirdetés. A székelykereszturi 
m. kir. állami lanilóképzö-intézet I. osztá-
lyába az 1909—1910. iskolai évre felveszünk 
30 oly éptestü, épszervezetü, egészséges ifjút, 
akik 14-ik élefévüket  betöltötték, de 18 éves-
nél nem idősebbek és a gymnasium, vagy a 
reáliskola, vagy a polgári iskola legalább 4 
alsó osztályát, vagy a felső  népiskolát jó si-
kerrel elvégezték, vagy a jelen év junius hó 
végéig elvégzik. 

A rendszeresített kedvezmények ezek: 38 
teljesen ingyenes ellátás (bentlakás, reggeli, 
ebéd és vacsora), 13 féldijas  ellátás (havi 14 
kor. fizetés  melletti, 4 évi 105 kor. ösztöndíj-
kedvezmény és ti teljes dijfizetéses  hely (havi 
28 kor. fizetendő  a teljes ellátásért). Ezen ked-
vezmények kitűnő és jeles előmenetelő növen-
dékeknek fognak  adományoztatni. A bentlakók 
ingyen lakást, fűtést,  világítást és mosást él 
veznek. Ingyen gyógykezelésben minden ren 
des tanuló részesül, azonban a gyógyszerek 
ára részben vagy egészben megtérítendő. — A 
felvételért  sajátkezüleg irt és 1 koronás bé-
lyeggel ellátott folyamodások  a nm. vall. és 
közokt. miniszter úrhoz címezve jelen év má-
jus 31-éig alulírotthoz küleendők be. Az elő-
ször folyamodó  kérvényéi a következő és sza-
bály szerint felbélyegzett  okmányokkal sze-
relje fel:  1. Iskolai bizonyítvány az 1907 
1908. iskolai évről s igazgatói igazolvány (fél-
évi értesítő) arról, hogy az illető a jelen 1908— 
1909. iskolai évben, mely osztálynak a tagja s 
milyen magaviselettel és előmenetellel tanul ? 
A jelen tanévi végbizonyítvány julius 1-éig az 
igazgatósághoz utólagosan beküldendő. 2. Szil 
letési bizonyítvány. 3. Tiszti orvosi bizonyít-
vány arról, hogy a folyamodó  semmi olyan 
testi fogyatkozásban,  fejletlenségben  vagy el-
torzulásban nem szenved, amelyek a tanítás 
sal járó nehéz foglalkozásban  akadályoznák 
vagy pedig a serdülő gyermekek illetlen gu 
nyolódását önként kihívnák. A tiszti'orvosi bi-
zonyítványnak részletesen kell továbbá tanús-
kodnia arról, hogy a folyamodó  növendék tel-
jesen egészséges, ép szervezettel bir s hogy 
különösen látási, hallási és beszélő organuma 
hibátlan. A felveti  növendéket a beiratkozás 
alkalmával az intézeti orvos is megvizsgálja. 
4. Ujraoltási bizonyítvány. 5. Hiteles községi 
vagy szegénységi bizonyítvány, a szülők tár-
sadalmi állásának felemlitésével,  azoknak va-
gyoni állapotáról, kimutatva ebben részletesen, 
hogy a szülők ingatlan birtokuk, üzletük, ipa 
ruk, vagy hivataluk után s netalán egyéb for-
rásokból mily összegű évi. jövedelemre számít-
hatnak, vagy esetleg a növendék nem bir-e 
magánvagyonnal s ha igen, annak jövedelme 
hová fordillatik  ? 6. Hiteles családi kimutatás 
(lelkészi hivatal vagy községi elöljáróságtól), 
melyben kimutatandó a családtagok száma, 
névs/erint, azoknak egyenkint az életkora s az, 
hogy közülük hány van a családfő  közvetlen 
gondozása alatt és hány van távol a szülői 
háztól s a távollevő mily mértékű neveltetési 
költséggel terheli meg a családfentartót.  A II., 
111. és IV. osztályba csak azok vétetnek fel,  a 
kik a megelőző évfolyamot  intézetünkben mint 
rendes tanulók sikeresen elvégezték. Minden 
felveit  ifjú  köteles lesz magával hozni 1—1 
rendbeli tisztességes nyári és téli ruhát, 6 pár 
változót, 3 hálóinget, 12 zsebkendői, 6 törül 
köző kendőt, 6 pár kapcát vagy harisnyát, 1 
párnát, 2 párnahéjat, 2 alsó lepedőt, 1 szal 
mazsákot, 1 paplant, 2 paplanlepedót és 1 
ágyteritöt, továbbá 1 mosdólálat és 1 poharat, 
végűi 2 pár cipőt, fésűt,  hajkefét,  fogkefét,  ru-
hakefét  és háromféle  cipökefét.  Minden fehér-
neműre a tulajdonos neve jegyző-tintával írandó 
fel.  Minden folyamodó  mellékeljen a kérvényé 
hez egy helyesen megcímzett levélboritékot is, 
hogy a nagy szünidőben a felvételi  értesítést, 
esetleg az okmányait biztosan megkaphassa. 
A felvételről  szóló értesítést minden folyamodó 
a miniszteri döntés leérkezése után azonnal 
fogja  megkapni (legkésőbb augusztus 20-ig. 
Székelykeresztur, 1909. évi április hó 22-én 
Ujváry Mihály, állami tanitóképző-intézeti ig. 

— Vonatösszeütközés. Még meg 
se in nyilt n székely körvasút, már 
nagy vasúti szerencsétlenségről számol 
hatunk be. Április hó 30-án délután 6 
órakor két sínekkel megrakott teher 
kocsit Gyergyószentmiklósról elszalaBz 
tottak Szárhegy leié, hol a pályának 
90/" esése van. A kocsik feltartozhatat-
lanul örült sebességgel futottak  a Szár-

hegy végén kavicaozó vonatba. A asem-
léló elé rettenetes látvány tárult A 
borzalmas pusztulás színhelyén a rom-
halmaz közQI két szerencsétlen a felis-
merhetetlenségig összeroncsolt munkás 
hulláját húzták ki a négy súlyosan 
sebesültet szállítottak be a gyergyó-
szentiniklÓHÍ közkórházi)». — EzenkivQl 
többen sebesültek meg, kiket dr. Dob-
rihán Antal és dr. Nagy Lajos orvosok 
részesítettek az első segélyben. A hely-
színére a vizsgálat megejtésére Jeney 
László kir. ügyész és a járásbíróság 
vizsgálóbírója szálltak ki. A vizsgálat 
széles mederben folyik. 

— A gőzfürdő  uj berendezése. 
Ismeretes az az akció, melyet városunk 
uj és egyedüli gőzfürdőjének  tulajdo-
nosa Szopos Domokos indított a für-
dőnek modern berendezése és meg-
felelő  gépekkel való ellátása érdekében. 
Mint értesülüuk az uj gépek már meg 
is érkeztek és legközelebb beállítva 
lestnek. örömmel regisztráljuk a hirt, 
mely egy régen érzett uagy szükséget 
elégít ki. A tulajdonos áldozatkézsége 
megérdemli a támogatást. 

— Első székelyföldi  háziipar országos 
szövetkezete. E cimen alakult meg 1908. év 
julius 19-én Parajdon több erdélyi főúr,  birto-
kos, hivatalnok, tanár, tanitó, lelkész s ma-
gánzók kőzbenjöttével e nagy horderejű egye-
sület, mely hivatva van a Székelyföld  egyes 
községeiben a népnek háziipari foglalkozást 
nyújtani. A legújabb munka programmá, hogy 
m inden egyes községben külön ipari tanfolya-
mot rendez s a népet erre megtanítva, köz-
ponti raktárt állit fel,  honnan a munkához 
szükséges anyagot a nép díjtalanul megkapja, 
a kész munkát beszolgáltatva, munkadija azon-
nal kifizetve  lesz. Ily formán  sok népes csa-
lád jelentékeny napi keresethez jut és felesle-
gessé teszi sok ipari cikknek külföldről  való 
behozatalát, mert itt olcsóbban jutnak hozzá. 
Ez a valódi iparvédelem, melyhez csak gratu-
lálni tudunk. 

- Tanltógyfilés.  A csikmegyei ált. tanító-
egyesület csiki köre folyó  évi május hó 15-én 
délelőtt 10 órakor, Gyiinesbűkkön az állam is-
kolánál gyűlést tart, melyre L tagtársakat és a 
tanügy iránt érdeklődőket, van szerencsém tisz-
teletiéi meghívni. A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki 
megnyitó-beszéd. 2. Elnöki előterjesztések. 3. 
A mult gyűlés jegyzőkönyvének fölolvasása. 
4. Császár Dónát fölolvasása.  5. Bátori Olga 
szavalata. 6. A tan. nyugdíj-törvény revíziója 
tárgyában küldendő memorándum. 7. Bakó 
Károly szavalala. 8. A gyak. tanítások megbi-
rálása. 9. Igazolások. 10. Indítványok. Gyűlés 
előtt a helybeli tanítók gyak. tanítást tartanak, 
melyen a tagok minél többen vegyenek részt 
Az alapszabályok értelmében kérem a tagokat, 
a gyűlés előtt tagsági dijaiknak a kör pénz-
tárnokához való befizetésére.  Csikdelne, 1909. 
május 4. L á s z l ó Pé t e r , elnök. 

— A gyümölcsfa  tenyésztése. A Magyar 
Földhitelintézet a hazai gyümölcsfa-tenyészlés-
nek községi faiskolák  utján való előmozdítása 
céljából az idén is egy 600 koronás, két 400 
koronás és tizennyolc 200 koronás dijat lüz ki 
olyan tanítók jutalmazására, a kik faiskolát  ke-
zelnek és a fatenyésztés  terén szembetűnő si-
kert tudnak fölmutatni.  A pályázatra kérvénye-
nyeket május 15-ig kell beadni az illetékes kir. 
tanfelűgyelőséghez,  amely kérvényeket véle-
ményes jelentéssel felterjeszti  a földmivelés-
ügyi miniszterhez. 

— Megbízás. A pénzügyminisztérium ve-
zetésével megbízott miniszterelnök az 1909. 
évi V. t.-c. 8—10. §-ai értelmében szervezendő 
vármegyei és városi földadó  bizottság mellé, 
a 9-ik szakasz szerint kirendelendő előadói 
teendőkkel Udvarhely- és Csikvánnegyék ré-
szére Rebeczky Ferenc pénzügyi segédtitkár, 
kataszteri helyszinelési becslő-biztost bízta meg. 

— Katonatiszteknek tilos a váltózslrálás. 
A hadügyminiszter rendeletet bocsátott ki, mely 
megtiltja a katonatiszteknek, hogy bajtársaikért 
kezességei vállaljanak. A rendelet szerint ka-
tonatiszt katonatisztért fölöttes  hatóságuk meg-
kérdezése után vállalhat kezességet 

NYÍLTTÉR 
(E rovatban kOztOttekért nem felelfls  a uerkesstA). 

A »Csiki Lapok* 18-ik számában Gagyi 
István jegyző ur által közzétett nyilttér és nyi-
letkozatra csak a kővetkező 20-ik számú lap-
ban fogok  felelni. 

Szépvizen, 1909. május hó 3-án. 
Deák EUc. 



4-ik oldal. C S I K I L A P O K 19. Bttai. 

C S A R N O K . 
Az újságírás bölcsője. 

Sokszor megírták már és számokban is ki-
mutatták, hogy a földgömb  összes műveli or-
szágaiban mily óriási léptekkel halad előre a 
hírlapirodalom, különösen az utolsó félszázad-
ban. Európában és több más helyen már álta-
lános a panasz, hogy a hírlapírók, legalább 
számukat tekintve, mártulságig elszaporodtak. 
Kevésbbé ismeri azonban a nagy közönség a 
hírlapirodalomnak a keletkezése körülményeit, 
bár mindenki tudja, hogy már igen régen a 
könyvnyomtatás feltalálása  elótt is voltak hir 
lapforma  közlemények s az is természetesnek 
látszik, hogy a hírlapok elszaporodására a 
postaközlekcdés és a vasutak fejlődése  is nagy 
hatással van. 

Az ősrégi hírlapok közül legrészletesebb 
tudomásunk van a Julius Caesar korában vi-
rágzott Julius Caesar korában virágzott «acta 
diurnia. (napi tudósítások) cimü vállalatról. 
Ezt papyrus bélre < charta) irlák fel  s közhe-
lyen függesztették  ki, emellett egyes vállal-
kozó irók másolatokat és kivonatokat küldtek 
róla a vidéki városokba. A hírlapírók száma 
már akkor meglehetős nagy volt s az irók gú-
nyolták őket, hogy tudákosságból igen sok 
görög szót és szólást használlak s a latin nyel-
vet meghamisítják. 

A középkoron át alig van Európában a hír-
lapirodalomnak valami nyoma, kivévén, hogy 
a zárdák levelezésben állottak egymással s 
egyik-másik hirt köröztek is. A XIV. századtól 
kezdve azonban a forgalom  élénkülése követ-
keztében kereskedők, diplomaták és hatóságok 
már rendszeresen alkalmaztak hirgyüjtő embe-
reket. Leghíresebb volt a hírközlések között a 
Fugger-féle  bankház üzleti tudósítása, melyből 
a bécsi udvari könyviárban 28 kötelet őriznek, 
melyek ama korra vonatkozólag a világ min-
den részéből igen sok érdekes adatot tartal-
maznak. V. Rudolf  császárról följegyezték,  hogy 
kölni hirlaptudósitójának évente 200 aranyfo-
rintot, tehát igen tetemes összeget fizetett. 

A legtöbb ily régi hírlap magánlevelezé-
sekkel kezdődött, vagy a postahivatalnokok 
közléseiből. Igen sok postamester adott ki ren-
des hírlapot kéziratban egyes megrendelők 
számára, vagy cserében más hivataloknak. Az 
ily lapokat azután egyesek több példányban 
lemásolták. E célra némely postamester számos 
rendes írnokot tartott, kik egy iv leírásáért 
4 5 krajcárt kaptak. A városok és más ható-
ságok levéltáraiban számos ily lap van s ne-
vezetes, hogy ezekben gyakran fordultaltak 
elő titkos okiratok is, melyekhez a hírlapok 
csak megvesztegetés utján juthattak. Általában 
azonban ezek a lapok csak hireket közöltek, 
igen ritkán fordul  elő egy-egy utazás, ünnep 
vagy népszokás leírása, de hirdelések és ár-
jegyzékek már ezekben is vannak s különösen 
gyakoriak a vásárokra vonatkozó tudósítások. 

Nagyon sajátságos és csaknem érthetetlen, 
hogy az ily ujságlapok előállítására a nyom-
dákat másfél  századig nem használták fel.  Ha 
valami nagyobb esemény történt, azokról röp-
iratokat, vagy alkalmi füzeteket  adlak ki több-
nyire lametszetekk és néha verses alakkal. Az 
első eset, hogy azok bizonyos rendszeresség-
gel adattak ki, Kölnben történt. Fütling Mihály 
1583-ban »Relalio bistorica- címmel adott ki 
egy röpiratot a kölni érsekségi perpatvairól s 
ezt annyira megkedvelték, hogy többször ulán-
nyomatla s 1588. ótá állandóan kiadta féléven-
kint a frankfurti  két nagy vásár alkalmával. 
Ezt a példát csakhamar több nyomdász kö-
vette s a nagy vásárokra már egész sereg új-
ságlap kerüli, melyekben nemcsak hirek vol-
tak, hanem a verseny következtében különböző 
mulattató és ismeretterjesztő közlemények is. 

Ettől kezdve már csak egy lépés volt a 
rendes hírlapok kiadására. Melyik volt ez az 
első hírlap: egészen biztosan nem tudjuk. — 
Egyes régi lappéldányok a XVll-ik század első 
évtizedeiből még most is megvaneak. Zürich-
ben őrzik a slrassburgi relációt 1609. óta, mely 
hetenként jelent meg. Az angol »The Weckly 
news- (Heti njdonságok) 1622-ben indull meg. 
Franciaország első ismert lapja 1631-ből való. 
A legrégibb, ma is fennálló  német lap, a 
•Frankfurter  Journal- 161Sben indult, meg s 
már pár év múlva hetenként kétszer jelen meg, 
ma hetenkint 13-szor adják ki. Ezenkívül még 
5 - 6 német hírlap van, mely eredetét a 30 
éves háború idejéig tudja visszavinni, jeléül, 
hogy ebben az időben már meglehetős élénk 
volt Németországban a hírlapirodalom, mig 
nálunk tudvalevőleg csak a XVIII-ik század 

elején jelent meg először hírlap s az is rövid-
életű volt s azután csak a század vége felé 
keletkeztek újra hírlapjaink. 

Általában akkor lendült fel  a hírlapiroda-
lom, amikor a postai közlekedést rendezték. 
Egészen a mult század közepéig oly szoros 
kapcsolatban állott a két intézmény, hogy sok 
lapszerkesztő egyúttal postamester is voll. De 
mikor a kereskedelem és az egyesületi élet 
önállóságra jutott, a hírlapirodalom mind in-
kább-inkább elvált a postától s idővel nagyon 
megerősödött. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Harmes" Magyar Altalános VáltdQ'let Resz-
véaytáraaság, Budapest, heti Jelentése a tőzsde-

forgalmiról  és pénzpiaciról. 
Budapest, 1909. április 29. 

A budapesti értéktőzsdén, az elmúlt hét 
kedvező hangulat és élénk Uzlctkedv mellett 
zajlott le. A bel- és külpolitikai események 
teljesen háttérbe szorultak és az üzletmenet 
tisztán a folytonosan  fokozodó  pénzbőség ked-
vező hatása alatt állott, flymódon  az egész 
vonalon nagy üzlet fejlődött  ki és az árfolya-
mok emelkedő irányzatot követtek. Nagyobb 
üzlet tárgyát képezték becsi vásárlásokra a 
hitel részvények és az osztrák-magyar állam-
vasút részvény. 

A helyi értékekben szintén nagy üzlet fej-
lődött ki; előtérben állottak a beocsini cement-
gyár és magyar cukoripar részvények. Mind-
ezen papírok árfolyama  szintén emelkedett. 

Lényegesebb javulást láthatunk továbbá a 
riinamurányi vasmű részvényekben, melyeknek 
árfolyama  nagy vásárlásokra egészen 581-ig 
emelkedett, mig utóbb realisátiókra, különösen 
bécsi eladásokra ismét ellanyhult. A rimamu-
rányi vasmű részvényekben mutatkozott keres-
let — hir szerint — egy csoportnak nagy-
mérvű állandó vásárlásaira vezetendő vissza. 
Beavatott oldalról nagymérvű vásárlások tör-
téntek a budapesti városi villamos vasul rész-
vényeiben is, mely vasúti vállalat üzembevé-
telei állandó emelkedést tüntetnek fel. 

A tőzsde hangulatára kedvezőtlen hatással 
volt a mai elötőzsdén királyunk gyengélkedé 
séröl elterjedt álhir, mely ugyan később meg-
cáfollatott.  .Az árfolyamok  ugyan e/után sem 
érlek el teljesen előbbi színvonalukat, az alap-
irányzat mindazonáltal szilárd és általános ama 
vélemény, hogy a fejlődő  nagy üzlet az árfo-
lyamoknak további javulását fogja  maga után 
vonni. Meg kell jegyeznünk, hogy legjobban 
a 4 százalékos magyar koronajáradék árfolyama 
tartolta magát, mely 9320-ra emelkedett, ami 
szintén befektetési  piacnak a lolylon növekvő 
pénzbőség következtében való megszilárdulá-
sára enged következtetni. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: 

Ápr 22 Ápr 29 
4nwgyar koronajái-ujck — — 92.60 91120 
Magyar hitel részvény — — — 746 50 751.75 
.Miipytír li-száiiiilulúlirtiilt részv. — 477.75 481.21 
Uiiiiuiiiurányi vHMiili részvény — 553.50 572.50 
B o.siui o.-iiuiujjvir résvv. — — 654 — 082. 
HiuIii]h-sIÍ közini vaspálya részv. — 583.— 58Ü50 

314—909. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl biró.,ági végrehajtó, az 1881. évi 

L.\. l.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1908. évi V., 977. számu végzése következté-
ben, dr Daradics Félix ügyvéd által képviseli 
Kőszegi Károly csikszentlélcki lakos javára, 
60 korona s jár. erejéig 1908. évi szeptember 
hó 19-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 650 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m.: bika, Wertheim-szekrény, 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V., 471. számu végzése foly-
tán 60 korona tőkekövetelés, bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig, végrehajtást szen-
vedő lakásán leendő eszközlésére 1909. évi 
május hó 22. napjának délelőtt 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1909. május 27. 
Keresztes Oyula, 
kir. bír. Fégrehajló. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott csődtöineggoiidnok közhírré, 

teszi, hogy vagyonbukott Tausinger Ár-
min csődtömegéhez tartozó, a csődleltár 
4—78 tételei alatt felvett  és összesen 
2232 korona 25 fillérre  becsült romlandó 
nuyagok, ugymiut: lisztek, szalonna és 
egyeb fűszer-áruk  CBoportonkint és becs-
áron alul is, a legtöbbet ígérőnek bíró-
sági végiebajtó küzbenjőttével azonnal 
való készpénzfizetés  mellett eladatnak. 

Minthogy a Centi romlandó anyagok 
külöubözö és egymástól távol eső helyen 
lettek leltározva, az árverezés sorrendje 
a következő lesz: 1000. évi május 
hó 7-en délelőtt 10 orakor Barac-
koson Tnusinger Ármin lakásán az ott 
felvett  romlandó anyagok 

1000. evi május 11-én délután 
l órakor Tárveszen az ottani fiók-
ü z l e t b e n felvett  romlandó anyagok. 

ÍOOO. evi május 13 án délután 
1 órakor Hosszuhavason , »z ottani 
fióküzletben  felvett  romlandó anyagok 

A csődtömeg a ro.nlandó anyHgok 
minősegéért felelősséggel  nem tartozik. 

Az árverés módjára a végrehajtási 
törvény szabályai az irányadók 

Éidcklődóknck felvilágosítást  nyuji 
a tömegoudnok O>imcsközéplokou. 

Uyiiiiesközép'ok, 1909. május 3-án 
Dr Élthes Zoltán, 

töim'irxondiiok. 

MEISEL BERNÁT 
IWADÉfAIiVl  FtÍHÉSZGYARAflAlt 

kapható az építkezéshez szüksé-
ges miiide.ifeli!  fűrészáru  és 
gyalult deszka, kerítésnek 
alkalmas szeldeszka, tov.ibbá 
candra és fűrészpor.  Elfogad 
eg\e >ek!úl deszkát gya :t|lás, v la-
iiiinl Ion)óiőakot (elvágás v-'gett 

Azonnali kiszolgálás. 

Árverési hirdetmény. 
C.-ikszenlg)örgy-Hárouitizes birtokos 

sága részérói közhitre teszem, liogy ne-
vezeli közbirtokosság tulajdonát képezó 
és a község közvetlen közelében levő 
mintegy 5 0 kat. hold kiterjedésű terű-
leien levő 1154 m'-te becsült lucfenyő 

haszonfa  6473.10 (hatezernégyszázhet-
venhároui korona 10 fillér)  kikiáltási 
ár mellett Csikszeotgyörgy felső  község 
házánál 1000. évi május hó 10-én 
délelőtt 10 órakor tartandó zárt írásbéli 
ajánlattal egybekötött nyílt szóbeli ár-
verésen el fog  adalni. 

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

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

Utóajánbitok nem fogadtatnak  el. 
•Az árverési feltételek  és a becs-

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai in. kir. járási erdógonduokság-
nál és a közbirtokosság elnökéuél meg-
tekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csík-
szeredai ni. kir. erdögoudiiokailg előze-
tes engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1U08. évi május 23. 
Bftcher, 

2—2 in. kir. erilAgondtiok. 

313—909. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó, az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1908. 
évi V., 971. száinu végzése kövelkez lében, dr 
Daradics Félix ügyvéd által képviselt Kőszeghi 
Károly csikszentlélcki lakos javára, 82 korona 
30 fillér  s jár. erejéig 1908. evi szeptember hó 
17-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján lefoglalt  és 650 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m.: bika, Wertheiin-szek-
rény, nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. éviV., 470. számu végzése foly-
tán 82 korona 30 fillér  tőkekövetelés, bíróilag 
már megállapított költségek erejéig, végrehaj-
tást szenvedő lakásán leendő eszközlésére, 
1909. évi május hó 22. napjának délelőtti 
10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-a értelmében, készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el lógnak adatni. 

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

Csíkszereda, 1909. április 24. 
Keresztes Gyula, 
kir. blr. vágreluijtó. 

Május 8 - Jiiniiis 15. 
Saját házamba való átköltö-
zés végett a raktáromon levő 

ÖSSZES ÁRUKAT 
folyó  évi május hó 8-tól 
junius hó 16-ik napjáig 

BESZERZÉSI ÁRON 
árusítom el. Számos látogatást 
kérve, vagyok kész szolgálattal 

SZVOISODA JÓZSEF. 



10. szám. c s i k i l a p o k 6-ik oldal. 
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Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
Magyar ásványvíz forgalmi  és kiviteli r. t. Budapest. V., Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki  sörgyárak r. t. 
Főraktár Csíkszereda részére: FÁHNDRICH ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). Arjeg>zck, azonnali palackcser,: mellcti: Kászoni Salutiris es Hópiti I literes 

palackban 20 Ali r, fellitcres  pnlackban 17 fillér,  nagybani vételnél árengedmény. 
K/CII cyóB.vi-i/i-ki'ii kiviil ku|.|iatúk iné); Bórszál i, B.,ros». Borhegy, Elopacnk, Glorii Fahórkoi, Felsorakosi 
Maria. Boholt, Kaszonjakabralva borpataki, Hargitaliget, Mat Id. Bzokely Seltors úa Sztojkai gyógyvizek. 

Az á r a k h e l y b e n a h á z h o z , v i d é k r e 

Kapható hordóban és naponta friss  töltéaü paiaokban aa oraság-
szerte elsőrendű minőségűnek elismert H a g g e n m a c h e r - f é l e 

következő fajta  sörök: 

a 
l\iritli/"-siir.  — Suloii  ti In  ,, l'ihtr>i"-»ör.  — „fítijoi-"-sör. 

c s í k s z e r e d a i v a s ú t i Á l l o m á s r a s z á l l i t v a é r t e n d ő k . 

SZ 10+ — 190!). J 2 

Árlejtési hirdetmény. 
A esikszenlléleki r«'.m knth. iskoli;-

frZi'k  részéről kü/hirré lételik, hogy a-
iskola előtti feljáró  kijavítása a tek. 
alispáni hivatalnak III.-JÍ niuli évi l.'Tli. 
számú leiratával engedélyeztetvén. a 
munkálat kivitelének biztosítása c.'-ljá-
b 11909 év măjus ho 17-ik napján 
d e 9 órakor Csikszentlelek köz-
s( gliázánál szó ós izásbeli zárt ajánlati 
verseit)tárgyalás lesz. 

Arlc.|té-i'összeg 2J8!) kor. lillér. 
Pelhiva'iink vállalkozni óhajtok. hogy 

a munkalat elvállalására vonatkozó zárt 
ajáulataika' az árlejtés megkezdése elöli 
nz iskolaszékhez adjak he. 

Az árlejtésen részi venni szándékozók 
kötelesek a versenytárgyalás inegkez 
(lése elölt az arlejtei-i összeg 10 száza-
lékát bánatpénz gyaiiailt »Z ái!ej!ö bi-
zottság kezei közé letenni illetve a z:'i11 
ajáillallioz csatolni. 

Erről az érdekellek azzal eiiesittet-
nek, hogy a szobán forgó  munkálatra 
vonatkozó tervrajz, költségvetés az is-
kolaszék elnökénél megtekinthetők. 

Csikszentlelek, líltiO. április •»». 
Az iskolaszék. 

Sz. :)7<m 1909. inlip. 

Meghívó. 
A csikszeredai kerületi munkás-
biztositó pénztár 1909. évi május 
h ó 16 án dé le lő t t 9 ó rakor , hutám 
zatképlelenség esetén pedig killón itieg 
iiivú kibocsátása és a megjelentek szá-
niára való tekintet nélkill 1 9 0 9 . e v i 
május hó 23 án d e. í) ólakor tarlja 

évi rendes közgyűlését 
Csikszeredavároshaza közgyűlési 
t e r m é b e n , melyre a megválnszlolt köz-

gyűlési tag urak inegliiva nak. 
Tárgysorozat: 

1. Igazgatóság é>i jelentése. 
2. I90H. évi zárszámadás előterjesz-

tése. 
3. Felügyelő bizottság jelentése. 
4. Határozathozatal az évi vagyon 

fölösleg  lioválörditása tárgyában 
">. Az 1909. évi költségelőirányzat 

bemutatása. 
6. Indítványok, melyek csak a köz 

gyűlés lialá.sköréhe tarlozó tárgyakra 
vonatkozhatnak é.s 10 pénztári tag állal 
aláírva legalább 7 nappal a közgyűlés 
elótt a pénztár elnökségéhez benyuj-
tatnak. 

Csikszereda, 1909. április hó 24-én. 
Merza Rezső s. k., Józsa Géza s. k , 

elnök. iipyv titkár. 

- A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMO 
'illatszertárában. Csikszereda 

K:i|iii:iti>k :t li-^linunialili illat.-zi'ivl, 
il •• k a u r a tu ii il k e n I cs IÜÍMII'MIÍII-MÍÍÍ 
sircz- i-s ki-zápulú sz'-ifk.  (iyúgy-
-—— =-= virai>>z:i|i|ianuk 

Az Inda-sósborszesz fölerakata. 
Petrol-hnjszesz knrpa és liijki-
liullas Hím Hajrak-regeuerator 
az íiszü'ü li;ijtiak vissz:i;iilja az cri'-
ih-ti iljiikcin s/iiii'i, \aLniint miii-
ileiini-niii Uiliiná-aessi'iek raktam. 
A Thymol es Stomatin fogapolo sze-
rek a legjobbak. A Trifoleum (haj 
petrol) höljyuknek allando hajapo-
Ushoi nelkülöihetittleii. A Honey 

Jelly a legjobb kéifinomitó. 
Vüeli DiKi'űiilesek Uqmüsitta csAiáHílJík. 

Eladó ház. 
Csikszereda város közepében, a'Z 

KIZSCIK t-llt melleit es a piaclerrel s/emlie 
jó fekvésű.  >/.é csendes, kifogástalan  ta-
lajon álló. Darvas I'eter és neje M 'lies 
Mari, a lulajdonaikal képező ket kőház 
egyikei, illetve 1!)IIS evhen épült 4 
nagy szoba, konyha. 4 nagy pince 
és kőistálobol allo külön lakreszt. 
amely (240110) huszonnégy ezer koronáig 
tűzkár ellen biztosítva van es bármily 
közepniiigtl unlak alkalmas, igen ked-
vező lizetéí-i feltételek  mellen azonnal 
eladják. 

lírtekezni és vásárt komi lehet eladók-
kal az eladó épület mellett levő 131. sz. 
alatti saját hazukban. i_<i 

Szám: 4 3 - 1!)09. árv. 

Hirdetmény. 
Csikszereda város árvaszéki' közhírré 

teszi, hogy özv. Angelescu (iyörgy ne szül. 
IJetegh Zsuzsáiina tulajdonát képező 
összes szántuk é.s kaszálók folyó  evi 
május hó 22-én délelőtt 9 órakor 
kezdódöleg árverés utján a legtöbbet 
ígérőnek örök áron el lógnak átlátni. 

Az árverésre vonatkozó leli'-lelek 
Csikszereda város árvaszékénél a híva 
talos órák alatt megtekinthetők. 

Csikszereda, líKlí). április -Jli-án. 
A városi árvaszi'k : 

Dr üjfalusi  Jenő, 
i-Ini'.k. 

-divat-kalap-szalon Csíkszeredában 
V.-iii s z e r e n c s é n i ;i n a ^ y c i x l e m i i l i ö l g v k ö z ö n -
sé j í l i e c s e s f igye lmé t  fclliiviii  d u s í i n fe lszere l t 

N Ő I - D 1 Y A T - K A L A P - S Z A L O N O M R A 
hol mindenfele  tliszkalapok. gyászkalapok. egyszerűen díszített kalapok, 
kalap iliszviragok. tollak, selymek, gasék, fonatok.  kalaplük, csattok 
stli. nagy va'a>ziéklian lalálliatök. Klvallalok mindeunemü átalakítá-
sokat. díszítést, tisztítást, lollfodritást.  Vidéki megrendeléseket is a 
legpontosabban eszközlök. A közelgti május 21-iki vásár alkalmával 
diszknlapjaim a piacon is megtekinthetők, mely alkalommal vidéki 
atalakiiasokat is elvállalok. — A liiilgyközönség szíves jóindulatu 

pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Özv. Nagy Jakabné, Csikszereda, Mikó-utca 253. szám. 

TIS 

. I 

[siDjiOijljlOil^ 

ERTESITÉS. 
Van .szerencséin a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levó 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom es ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szíteni. Raktáron tanok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

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

latu pártfogásába  ajánlva, muradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, n.vcr^vs ós kárpitos, Csíkszeredában. 

ÉRTESITES. 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utca 181. szám alatt 

CIPÉSZ MŰHELYT 
ny i to t t unk - - Készítünk a legkényesebb igényeket is kielégítő, 
csinos és kenyelmes férfi-,  női- és gyerekcipőket Elválla-
lunk továbbá j a v í t á s o k a t m é r s e k e l t á r a k m e l l e t t 

H ő t ö r e U v é s i in lc , i i o g y n m é l y e n t i s z t e l t 
k ö z ö n s é g l e g k é n y e s e b b i g é n y e i n e l c i s 
m i n d e n t e k i n t e t b e n m e g f e l e l h e s s ü n k . 

A n. é. közönség becses pártfogását  kérve, maradtunk illő tisztelettel 

KRISTÓF TESTVÉREK, CSÍKSZEREDA. 

OLCSO BOLTI BERENDEZES! 
Állvány es pudli jutányos áron 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

TŰZIFA ELADAS. 
Miklós Antalnál Csikcsicsón :io—40 fu-
var hulladék fenyőfa  2 fogatú  fuvaron 
kint 7 koronáért, esetleg egy tömegben 
i is eladó. 3 

;tp. .-n .'1-.  ... -p. .1". .1*. ^ -V  39. fjA  f&ffr 
Kerestetik egy szakképzett ke-
zelő vagy vevő egy jó forgalmú 
vendéglő átveteléhez. — Hova? 
Megmondja e lap kiadóhivatala. 

Egy 4-es gárnitura gözcséplö 
ugyanott egy beltelek épületekkel 
és egy jo cimbalom eladó. 
Hol? Megmondja akiadóhivatal. 

W' 
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Hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r K i r á l y i 

P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m ellenőrző közegei a Magyaţ Királyi 
Szabadalmazol! Osztálysorsjáték (XXIV. sorsjáték) I. osztályára 
szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a föárusitókuak  árusítás vé-
gett kiadattak. 

Az I. osztály húzása 1909. május hó 19. és 21-én tartatik 
meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság, 
és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosau történnek, a huzási 
teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi 
árusítóinál kaphatók. 

B u d a p e s t , 1909. évi április hó 25-én. 

Magyar Királyi Szabad. Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Lukács. Hazay. 
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C S A R N O K . 
Az újságírás bölcsője. 

Sokszor megírták már és számokban is ki 
mutatták, hogy a földgömb  összes müveit or-
szágaiban mily óriási léptekkel halad előre a 
hírlapirodalom, különösen az utolsó félszázad-
ban. Európában és több más helyen már álta-
lános a panasz, hogy a hírlapírók, legalább 
számukat tekintve, mártulságig elszaporodtak. 
Kevésbbé ismeri azonban a nagy közönség a 
hírlapirodalomnak a keletkezése körülményeit, 
bár mindenki tudja, hogy már igen régen a 
könyvnyomtatás feltalálása  elölt is voltak hir 
lapforma  közlemények s az is természetesnek 
látszik, hogy a hírlapok elszaporodására a 
postaközlekcdés és a vasutak fejlődése  is nagy 
hatással van. 

Az ősrégi hírlapok közül legrészletesebb 
tudomásunk van a Julius Caesar korában vi-
rágzott Julius Caesar korában virágzott «acta 
diurnia' (napi tudósítások) című vállalatról. 
Ezl papyrus bélre charta) irlák fel  s közhe-
lyen függesztették  ki, emellett egyes vállal-
kozó irók másolatokat és kivonatokat küldtek 
róla a vidéki városokba. A hírlapírók száma 
már akkor meglehetős nagy voll s az irók gú-
nyolták őket, hogy tudákosságból igen sok 
görög szót és szólást használtak s a latin nyel-
vet meghamisítják. 

A középkoron át alig van Európában a hír-
lapirodalomnak valami nyoma, kivévén, hogy 
a zárdák levelezésben állottak egymással s 
egyik-másik hírt köröztek is. A XIV. századtól 
kezdve azonban a forgalom  élénkülése követ-
keztében kereskedők, diplomaták és hatóságok 
már rendszeresen alkalmaztak hirgyüjtö embe-
reket. Leghíresebb volt a hírközlések között a 
Fugger-féle  bankház üzleti tudósítása, melyből 
a bécsi udvari könyvtárban 28 kötetet őriznek, 
melyek ama korra vonatkozólag a világ min-
den részéből igen sok érdekes adatot tartal-
maznak. V. Rudolf  császárról följegyeztek,  hogy 
kölni hirlaptudósitójának évente 200 aranyfo-
rintot, tehát igen tetemes összeget fizetett. 

A legtöbb ily régi hírlap magánlevelezé-
sekkel kezdődött, vagy a postahivalalnokok 
közléseiből. Igen sok postamester adott ki ren-
des hírlapot kéziratban egyes megrendelők 
számára, vagy cscrébcn más hivataloknak. Az 
ily lapokat azután egyesek több példányban 
lemásolták. E célra némely postamester számos 
rendes írnokot tartott, kik egy iv leírásáért 
4 - 5 krajcárt kaptak. A városok és más ható-
ságok levéltáraiban számos ily lap van s ne-
vezetes, hogy ezekben gyakran fordultaltak 
elö titkos okiratok is, melyekhez a hírlapok 
csak megvesztegetés utján juthatlak. Általában 
azonban ezek a lapok csak híreket közöllek, 
igen ritkán fordul  elő egy-egy utazás, ünnep 
vagy népszokás leírása, de hirdetések és ár-
jegyzékek már ezekben is vannak s különösen 
gyakoriak a vásárokra vonatkozó tudósítások. 

Nagyon sajátságos és csaknem érthetetlen, 
hogy az ily ujságlapok előállítására a nyom-
dákat másfél  századig nem használták lel. Ha 
valami nagyobb esemény történt, azokról röp-
iratokat, vagy alkalmi füzeteket  adtak ki több-
nyire fametszetekk  és néha verses alakkal. Az 
első eset, hogy azok bizonyos rendszeresség-
gel adattak ki, Kölnben történt. Fütting Mihály 
1583-ban .Relatio historica. cimmel adott ki 
egy röpiratot a kölni érsekségi perpatvairól s 
ezt annyira megkedvelték, hogy többször után 
nyomatta s 1588. óta állandóan kiadta féléven-
kint a frankfurti  két nagy vásár alkalmával. 
Ezt a példát csakhamar több nyomdász kö-
vette s a nagy vásárokra már egész sereg új-
ságlap került, melyekben nemcsak hirek vol-
tak, hanem a verseny következtében különböző 
mulattató és ismeretterjesztő közlemények is. 

Ettől kezdve már csak egy lépés volt a 
rendes hírlapok kiadására. Melyik voll ez az 
első hirlap: egészen biztosan nem tudjuk. — 
Egyes régi lappéldányok a XVll-ik század első 
évtizedeiből még most is megvaneak. Zürich 
ben őrzik a strassburgi relációt 1609. óta, mely 
hetenként jelent meg. Az angol »The Weckly 
news. (Heti njdonságok) 1622-ben indult meg. 
Franciaország első ismert lapja 1631-ből való. 
A legrégibb, ma is fennálló  német lap, a 
•Frankfurter  Journal* 1615-ben indult, meg s 
már pár év múlva hetenként kétszer jelen meg, 
ma hetenkint 13-szor adják ki. Ezenkívül még 
5—6 német hirlap van, mely eredetét a 30 
éves háború idejéig tudja visszavinni, jeléül, 
hogy ebben az időben már meglehetős élénk 
volt Németországban a hírlapirodalom, mig 
nálunk tudvalevőleg csak a XVIU-ik század 

elején jelent meg először hirlap s az is rövid-
életű volt s azután csak a század vége felé 
keletkeztek újra hírlapjaink. 

Általában akkor lendült fel  a hírlapiroda-
lom, amikor a postai közlekedést rendezték. 
Egészen a mult század közepéig oly szoros 
kapcsolatban állott a két intézmény, hogy sok 
lapszerkesztő egyúttal postamester is volt. De 
mikor a kereskedelem és az egyesületi élet 
önállóságra jutott, a hírlapirodalom mind in-
kább-inkább elvált a postától s idővel nagyon 
megerősödött. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermes" Magyar Általános Váltóflilet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti Jelentése a töitde-

forgalomról  és péniplaciról. 
Bu.lapi-st, 1909. április 29. 

A budapesti értéktőzsdén, az elmúlt bél 
kedvező hangulat és élénk üzletkcdv mellett 
zajlott le. A bel- és külpolitikai események 
teljesen háttérbe szorultak és az üzletmenet 
tisztán a folytonosan  fokozodó  pénzbőség ked-
vező hatása alatt állott. Ilymódon az egész 
vonalon nagy üzlet fejlődött  ki és az árfolya-
mok emelkedő irányzatot követtek. Nagyobb 
üzlet tárgyát képezték bécsi vásárlásokra a 
hitel részvények és az osztrák-magyar állam-
vasút részvény. 

A helyi értékekben szintén nagy üzlet fej-
lődött ki; előtérben állottak a beocsini cement-
gyár és magyar cukoripar részvények. Mind-
ezen papírok árfolyama  szintén emelkedett. 

Lényegesebb javulást láthatunk továbbá a 
rimamurányi vasmű részvényekben, melyeknek 
árfolyama  nagy vásárlásokra egészen 581-ig 
emelkedett, mig utóbb realisátiókra, különösen 
bécsi eladásokra ismét ellanyhult. A rimainu-
rányi vasmű részvényekben mutatkozott keres-
let — hir szerint — egy csoportnak nagy-
mérvű állandó vásárlásaira vezetendő vissza. 
Beavatott oldalról nagymérvű vásárlások tör-
téntek a budapesti városi villamos vasul rész-
vényeiben is, mely vasúti vállalat üzembevé-
telei állandó emelkedést tüntetnek fel. 

A tőzsde hangulatára kedvezőtlen hatással 
volt a mai elötözsden királyunk gyengélkedé 
séröl elterjedt álliir, mely ugyan később meg-
cáfoltatolt.  .Az árfolyamok  ugyan ezután sem 
érlék cl teljesen előbbi színvonalukat, az alap-
irányzat mindazonáltal szilárd és általános ama 
vélemény, hogy a fejlődő  nagy üzlet az árfo-
lyamoknak további javulását fogja  maga után 
vonni. Meg kell jegyeznünk, hogy legjobban 
a 4 százalékos magyar koronajáradék árfolyama 
tartotta magát, mely 9320-ra emelkedett, ami 
szintén befektetési  piacnak a folyton  növekvő 
pénzbőség következtében való megszilárdulá-
sára enged következtetni. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők vollak: 

Ápr 22. Ápr 29 
4% magyar koronajáradék — — 92.60 U-i 20 
Magyar hild részvény — — — 746 50 751.75 
Magrytir li'száiuilolúlitinb rénzv. — 477.75 481.21 
Kiiiiainlírányi vasinli részvény — 553.50 572.50 
ti ot'siní i'L-im-nlKyár résvv. — — 654 — 682. 
HnJuprsli közini vaspálya részv. — 583.— 586 50 

314—909. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl biróoági végrehajtó, az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1908. évi V., 977. számu végzése következté-
ben, dr Daradics Félix ügyvéd által képviselt 
Kőszegi Károly csikszenlléleki lakos javára, 
60 korona s jár. erejéig 1908. évi szeptember 
hó 19-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 650 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m.: bika, Wertheim-szekrény, 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V.,471. számu végzése foly-
tán 60 korona tőkekövetelés, bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig, végrehajtást szen-
vedő lakásán leendő eszközlésére 1909. évi 
május hó 22. napjának délelőtt 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t,-c. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  s azolra ki-
elégítési fogol  nyertek volna, jelen árverés az 
1881. évi LX. l.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1909. május 27. 
Keresztes Oyula, 
kir. kir. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott csődtömeggondnok közhírré, 

teszi, hogy vagyonbukott Tausinger Ár-
min csődtömegéhez tartozó, a csődleltár 
4—78 tételei alatt felvett  és összesen 
2232 korona 25 fillérre  becsült romlandó 
nuyagok, úgymint: lisztek, szalonna és 
egyeb fűszeráruk  csoportonkint éa becs-
áron alul is, a legtöbbet ígérőnek bíró-
sági végrehajtó küzbenjöitevel azonnal 
való készpénzfizetés  mellett eladutuak. 

Minthogy a fenti  romlandó anyagok 
különböző és egymástól távol eső helyen 
lettek leltározva, az árverezés sorrendje 
a következő lesz: 1909. évi május 
hó 7-en délelőtt 10 orakor Barac-
koson Tuusinger Ármin lakásán az ott 
felvett  romlandó anyagok 

1909. évi május 11-én délután 
l órakor Tárveszen az ottani fiók-
ü z l e t b e n felvett  romlandó anyagok. 

19Ó9. evi május 13 án délután 
1 órakor Hosszuhavason, az ottani 
fióküzletben  felvett  romlandó anyagok 

A es nltömeg a ro iilundó anyagok 
minősegéért felelősséggel  nem tartozik. 

A». árverés módjára a végrehajtási 
törvény szabályai az irányadók 

Éideklődókiiek felvilágosítást  nyuji 
a töniegondiiok U)imesközép!okoii 

Uyiiiiesközép'ok, 1909. május 3-án 
Dr Élthes Zoltán, 

löinc^oiiünok. 

MEISEL BERNÁT 
IWADÉpAhVl FÜRÉSZGYARftflAlt 

kapható az építkezéshez szüksé-
ges iiiiiiilc.ifVh;  fűrészáru  és 
gyalult deszka, kerítésnek 
alkalmas szeldeszka, tov.ibbá 
candra és fűrészpor.  Kilósad 
eg\ e^eklöl deszkát gyu ;i|lás. v |a-
iiiinl l'eny őrűaköl lel vágás V 'gott 

Azonnali kiszolgálás. 
3 - 3 

Árverési hirdetmény. 
Csikszenigyörgy-Háromtizes birtokos 

sága részéről közhírré teszem, hogy ne-
vezeti közhirlokosság tulajdonát képező 
és a község közvetlen közelében levő 
mintegy 5 0 kat. hold kiterjedésű terű-
leien levő 1154 m'-ie becsült lucfenyő 

haszonfa  6473.10 (hatezernégyszázhet-
venhárom korona 10 fillér)  kikiáltási 
ár mellett Csikszeotgyörgy felső  kOzs£g 
házánál 1909. évi május hó 10-én 
délelőtt 10 órakor tartandó zárt írásbéli 
ajánlattal egybekötött nyílt szóbeli ár-
verésen el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat 
pénzképpen az árverési biztOB kezéhez 
leteendő. 

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

Utóajinbitok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becs-

lésre vonatkozó közelebbi adatok a csík-
szeredai m. kir. járási erdógonduokság-
nál és a közbirtokosság elnökénél meg-
tekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csuk a csík-
szeredai m. kir. erdógondnokság előze-
tes engedelyével eszközölhető. 

Csikszeredá, IU08. évi május 23. 
Băcher, 

2 2 tn. kir. ertMgondriok. 

313—909. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl bírósági végrehajló, az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhiné 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1908. 
évi V., 971. számu végzése következtében, dr 
Daradics Félix ügyvéd által képviselt Köszeghi 
Károly csikszenlléleki lakos javára, 82 korona 
30 fillér  s jár. erejéig 1908. evi szeptember hó 
17-én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján lefoglalt  és 650 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. ni.: bika, Wertheim-szek-
rény, nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. éviV., 470. számu végzése foly-
tán 82 korona 30 fillér  tőkekövetelés, bíróilag 
inár megállapítod költségek erejéig, végrehaj-
tást szenvedő lakásán leendő eszközlésére, 
1909. évi május hó 22. napjának délelőtti 
10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
l.-c. 107. és 108. §-a értelmében, készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra ki-
elégítési jogot nyerlek volna, jelen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében, ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1909. április 24. 
Keresztes Oyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

Május 8 - Juniiis 15. 
Saját házamba való átköltö-
zés végett a raktáromon levő 

ÖSSZES ÁRUKAT 
folyó  évi május hó 8-tól 
junius hó 16-ik napjáig 

BESZERZÉSI ÂR0N 
árusítom el. Számos látogatást 
kérve, vagyok kész szolgálattal 

SZVOBODA JÓZSEF. 
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Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
Magyar ásványvíz forgalmi  és kiviteli r. t. Budapest. V., Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki  sörgyárak r. t. 
Főraktár Csíkszereda részére: FÁHNDRICH ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). Arjegjzek, azonnali palackcser,) roclletr: Kászoni Salutária es Répáti 1 literes 

palackban 20 BU r, rellitcres palaokban 17 fillér,  nagybani vételnél árengedmeny. 
wV¥vvi*.-k.-i. ki vii 1 k:ij>liatiik még. Borsi?! i, Biirosfl,  Borhegy, Elopalak, Gloria. Fahórkói, Felsorakosi 

Maria. Boholt, Kaszonjakubfalva  borpataki, Hargitaliget, Mat Id. Székely Selters OH Satojkai gyógyvizek. 

Az á r a k h e l y b e n a h á z h o z , v i d e k r e 

Kapható hordóban éa naponta friaa  töltésű palackban as orsaág-
szerte elsőrendű minőségűnek elismert Haggenmache r - fó l e 

következő fnjta  sörök: 
,.liintln"-x'>r.  -- Sulim  á In  .. I'ilnrn"-siir.  — ,.liajor"-sör. 

c s i k s z c r c d a i v a s ú t i á l l o m á s r a s z á l l í t v a é r t e n d ó k . 

Sz 104-1909 . 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikszenlléleki Kun kalli. iskoln-

i-Z'-k részéről közhírré teletik. hogy a 
iskola előtti lel,járó kijaviiása n tok. 
alispáni biva'alnnk iih'1^ mull evi I JTIÍ. 
számu leiratával engeilelyezletvén. a 
munkálat kivitelének biztosítása c-ljá-
b 11909 év május ho 17-ik napján 
d e 9 órakor Csikszentlelek köz-
sigházánál szó és izásbeli zárt ajánbui 
verseli) tárgyalás lesz. 

Ari ejté-i összeg J-18!) kor. <14 (illér. 
Kelhiva'nak vállalkozni óhajtók. hogy 

a munkalat elválla!asára vonatkozó zail 
ajánlataika' az nrlejiés megkezdése elöli 
tíz iskolaszékhez adják be. 

Az árlejtésen részlveniii szándékozók 
kötelesek a versen) tárgy alas mt-gkez 
dése előtt az arlejte.-i összeg 10 száza-
lékai bánatpénz g)anant az árlcjin bi-
zottság kezei közé lerenni illetve a zárt 
ajálilallioz csatolni. 

Erről az érdekellek azzal ertesiitet-
liek, hogy a szi.ban forgó  munkálatra 
vonatkozó tervrajz, költségvetés az i-
kolaszék elnökénél nieg'ekiiilhotök. 

Csikszentlelek, 1909. április 29. 
Az iskolaszék. 

Sz. 3790 1909. mbp. 

Meghívó. 
A csikszeredai kerületi munkás-
biztositó pénztár 1909. evi május 
h ó 16 án dele löt t 9 órakor , haiáro 
zatképtelenség esetén pedig külön meg 
liivó kibocsátása és a megjelentek szá-
mára való tekintet nélkül 1 9 0 9 . e v i 
május hó 23 án d e. 9 órakor tartja 

évi rendes közgyűlését 
Csíkszereda városhaza közgyűlési 
t e r m é b e n , melyre a megválasztott köz-

gyűlési tag urak mcghivaiiak. 
Tnigvsoroznt: 

1. Igazgatóság é>i jelentése. 
2. I90H. évi zárszámadás előterjesz-

tése. 
3. Felügyelő bizottság jelentése. 
4. Határozathozatal az évi vagyon 

fölösleg  bováforditása  tárgyában 
5. Az 1909. évi költségelöiráii) zal 

bemutatása. 
6. Indítványok, melyek csak a köz 

g)lilés lialáskörebe tartozó tárgyakra 
vonatkozhatnak és 10 pénztári tag állal 
aláírva legalább 7 nappal a közgyűlés 
előtt a pénztár elnökségéhez henyuj-
tatnak. 

Csíkszereda, 1909. április hó -24-éii. 
Merza Rezső s. k., Józsa Géza s. k , 

elnök. iipyv. titkár. 

• A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VI LMO" 
'illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a Icüliniinialili idatr-ziTt-k 
ILF K a^RA tu II ii kfii t rs iniinliMiacniii 
ale/.- t-s kt-zapoh) >z-Ti'k. 

virai:<z:i|ip:iNiik 
Az Inda-sósborszesz fölerakata. 
Petrol-bajszesz knrpa és liajki-
Imllas i-lli'ii Hajrak-resenerator 
az lís/.ii'u hajnak \isszaailju az MV-
cli'ti itjnkori sziiii'i. val amint min -
ili'iiiK'niii kiiliiiiliii'.-si'^i k raktara. 
A Thymol es Stomatin fogapoló sze-
rek a levjobbak. A Trifoleum (haj 
petrol) hölgyeknek allando hajapo-
lasho; nelkülOiliBli'tlen. A Honey 

Jflly a legjobb kézfinomító. 
Viieki •emtöótk lajw'-fcjtta  siAMeinck. 

[BiiBi^igjăiaiaBiaiBiăi5iiaiBiaiBBiaiBiHia[Bi^ 
— • a • 

Eladó ház. 
C s í k s z e r e d a város közepében, az 

Kizsélh I-Ut melleit es a piaeterrel szembe 
jó fekvésli.  szé esendes, kifogástaliin  la 
híjon allö. Darvas IVler és neje M'lies 
Mari, a liilajdonaikal képező két köliáz. 
egyikei, illetve 1'JilS évben épillt 4 
nagy szoba, konyha. 4 nagy pince 
és köistálobol allo külön lakreszt. 
amely (240110) huszonnégy ezer koronáig 
tlizkár ellen biztosítva van bármily 
közi prangu urnák alkalmas, igen ked-
vező li/.etéM teltételek mellell azonnal 
eladják. 

Krtekezni és vasárt könii lehet eladók-
kal az eladó épület melleit levő 131. sz. 
alatti saját hazukban. i_<i 

Szám: 4 3 - 1909. árv. 

Hirdetmény. 
Csíkszereda város árvaszéki- közhírré 

teszi, hogy tizv. Angelescu (iyörgy ni- szili. 
Hetegli Zsiizsánna tulajdonát képező 
összes szántok és kaszálok folyó  evi 
május hó 22-én delelött 9 órakor 
kezdödöleg árverés utján a iegtöbbet 
ígérőnek örök áron el fognak  adatni. 

A" árverésre vonatkozó lell'-lelek 
Csíkszereda város árvaszékénél a biva 
talos órák alatt megtekintlietök. 

Csíkszereda. 1909. április íti-án. 
A városi árvaszék : 

Dr üjfalusi  Jenő, 
ilm.k. 

ÉRTESÍTÉS. 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Csíkszeredában, a Kossuth Lajos utca 181. szám alatt 

CIPÉSZ MŰHELYT 
ny i to t t unk . - Készítünk a legkényesebb igényeket is kielégítő, 
csinos és kényelmes férfi-,  női- és gyerekcipőket Elválla-
lunk továbbá j a v í t á s o k a t m é r s e k e l t á r a k m e l l e t t 

K ő t ö r e k v é s ü n k , l i o g y n m é l y e n t i s z t e l t 
k ö z ö n s é g l e g k é n y e s e b b i g é n y e i n e l í i s 
m i n d e n t e k i n t e t b e n m e g f e l e l i í e s s ü n k . 

A n. é. közönség becses pártfogását  kérve, maradtunk illó tisztelettel 

KRISTÓF TESTVÉREK, CSÍKSZEREDA. 

i-divat-kalap-szalon Csíkszeredában. 
V . i i i S z e r e n c s e i n ,-i n a g y é r d e m ű l j ö l g y k ö z ö n -
séjg; I l e e s e s f i g y e l m é t  f e l b i v n i  d t t s n n f e l s z e r e l t 

NŐI-DIVAT-KALAP-SZALONOMRA 
hol niiiiilenrele diszkalapok, gy ászkalapok, egyszerűen díszített kalapok, 
kalap iliszviragok. tollak, selymek, gasék, fonatok,  kalaptük, csattok 
sib. nagy va'a.-z.iékban lalálhatók KI vállalok mindeunemü átalakitá-
Mikai. cliszitést, tiszlilást, lollloilrilást. Vidéki megrendeléseket is a 
legpontosabban eszközlök. A közelgő május 21-iki vásár alkalmával 
diszkalapjaiin a piaeoii is megtekinthetők. mely alkalomi)>al vidéki 
alalakiiasokat is elvállalok. — A hölgy közönség szives jóindulatu 

pártlogását kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Özv. Nagy Jakabné, Csíkszereda, Mikó-utca 253. szám. 
rcnaĵ ltsiBnaiimangilEiáiHlltniangiiiâ  

E K T E 8 I T E S . 
Van szerencsém a nagy'érdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rakoczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom es ezl csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szíteni. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagy érdemli közönség szives figy  elmét felhívom  azon körűi-
meny re, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamat a nagyérdemű közönség jóindu-

latu pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nver^vs rs kárpitos, Csíkszeredában. 

OLCSO BOLTI BERENDEZES! 
Állvány es pudli jutányos áron 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

TŰZIFA ELADAS. 
Miklós Antalnál Csikcsicsón :to—4t> fu-
var hulladék fenyőfa  "2 togalu fuvaron 
kinl 7 koronáért, esetleg egy tömegben 
i is eladó. 3 

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

g f t f t ^ W H H H f t l n M H H F 
Egy 4-es gárnitura 
ugyanott epy beltelek épületekkel 
és egy jo cimbalom eladó. 
Hol? Megmondja akiadóhivatal. 

IXU' 

í Hirdetmény. 
lízetinel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r K i r á l y i 

P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m ellenőrző közegei a Magyar Királyi 
Szabadalmazott Osztály sorsjáték (XXIV. sorsjáték) I. osztályára 
szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a főárusitókuak  árusítás vé-
gett kiadatlak. 

Az I. osztály húzása 1909. május hó 19. és 21-én tartatik 
meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság, 
és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási 
teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi 
árusítóinál kaphatók. 

B u d a p e s t , 1009. évi április hó 25 éli. 

Magyar Királyi Szabad. Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Lukács. Hazay. 

ftácííM vll' >11' vU' 
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ET, 

g ő z - , HÓLÉ6 ÉS g y Ó g Y F Ü R P Ó A SZOBÁBAN 

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

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t a s u szer a höfúrdők 
:::: (gőz- hőlég es gyógyfürdők)  rendszeres használata :::: 
A „Sanitás" szohafiirdö  készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétel-
lakásának bármely szobájában a leghatá- kötelezettség nélkül Szvoboda 
sósabb gőz- és bölég fürdőt  liészitl eti Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költségééi. A kívánatra háznál Is bemutattallk. 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált r n n f T U r n  j | i n i n 
biztos hatású S Z Í T nátha, frokfájás,  liél- r U I V O I n t l \ H L H I / M K 
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nel- a „Sanltás" szobagozlurdo-
külözhetellen minden egészséges ember- készülék egyeJull gyártója, 
nek is. Használat után teljesen összehajt- Budapest, VII. kerület, Alsó-
ható és valamely szekrény mögé állithaló. erdősor 30. sz. Telefon  97—51 

^ ^ ^ ^ ^ föfö  ^ ú-'j 

3 
MINDENNEMŰ B L J T O R ELŐNYÖS FEL-

t e t c l c k m e l l e t t k a p h a t ó 

r ) c , o l \ á x i:ni )Ri: 
újonnan kibővített butorrakiárában 

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 ivszlHlizeU-sie is. 

NAtíY JÓZSEF KŐFARAtíÓ-MESTER 
SÍRKŐ ÉS BÚTOR/MÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ. 

Ttílol'» ii i ẑ.-'im :U).~. I\ut-u. ."ii 
Van szerene-iéin a nagyérdemű közönség b 

tudomására hozni, hogy ipartelepemet gyárilag 
berendezve, a legújabb gépekkel szereltem fel. 

Elvállalok mindennemű kőfaragó. 
épUletmunkákat — a legolcsóbb árak 
mellett és a legkényesebb igényeket 
kielégítően szállítok gránit-, syenit, 
labrador-, márvány-, mész- és homok 
köböl készített síremlékeket. 

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

Ügynökök mellőzésével kérem egész bizulotnaml hozzám fordulni, 
hogy ez áltul is ármegtakarítás éressék el. 

A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve, kiváló tisztelettel 
N A G Y JÓZS1SK, K Ő F A U A G Ó - M E S T E U . 4-30 

Legtökéletesebb s legerősebb a 

Í R Ó G É P 
Teljesen látható irás! 

Szilárd szerkerzet! 
Könnyű kezelés! 

Kivan atra 
díjtalanul 

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

vagy n 
Csik varmegye kepviselöje: 

H E R C Z K A GY„ C S I K S Z E R E D A , 
1 1 - ELEKTHOTECHNIKAI ÉS MŰSZAKI ÜZLET. 1U4 

Állandó nagy rak-
tár mindenfele  mű-
szaki es villany cik-
kekben. Optikai 
felszerelesek,  k e -
r e k p a r o k , |alknt-
részek. Mezőgazda* 
sági gépek legjobb 
beszerzesi ügynök-
ségé. Legnagyobb 
szakműhely motor-
eröre berendezve. 
Különféle  modern 
világítások, vízve-
zeték ea egyéb e 
szakba vngo beren-
dezőnek vallalata. 
Költségvetés- és scak-
vétemenyeket díjmen-

tesen eszkösöl: 

í 

E'3  Pi H  i'i  53 H  & VI  I 

Gzeíi Frigyes és fiai 
borna ^ res tedé i es bornaiytermelök 

MEDGYES. 
Legjobb és leglcijesítöképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban. 
Kitünö sajat tcrmcsü borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

£3 E'3 £3 & P3 0 0 0 

AZ ARCBŐR APOLASARA 
legjobb az ákáevirág-kréin, 
amely az arcbőrt rövid idő 
nlalt Iliiévé és széppé leszi, 
a majliiluit. szeplöt és nias 
kiütést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapható a készítőn"! 

postán is nii'grendelhelő 
SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

R D E T É S E K 
so crszair.itas n.ellett 

telnek s felveletnek 
IIYATALBAN. 

i t ó u f  a k f g y e i  m é b e ! 

SZÉPIRÍSI VIZSGALAPOK 
knphntók 

SZVOBODA JÓZSEF 
könyv- és papirkereskedésében. 

KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI 
NYOMTATVÁNYOK © © © 

K A P H A T Ó K 

SZVOBOPA JÓZSEF ÜZLETÉBEN 
CSÍKSZEREDÁBAN. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Kapu-utca 15 sz. 

majdnem határtalan tartósságu, igen kfinnyO  födőanyag,  olcsó áron kapható 
PORTLAND CEMENT G Y Á R N Á L BRASSÓBAN. Iroda: Kapu-utca 15 sz. 
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