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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Sserteutóség és kiadóhivatal: 
S s v o b o d a J ó a e e f  könyv. papirkeraakedóM, 
boré a lap ueileml résaét llletó minden köilemóny, 
valamint hirdetések és elóOxetést dijak ia küldendők. 

= Telefon  hívószám 2. - -

FŐSZERKESZTŐ: 
D r . F E J É R A N T A L 

ÜGYVÉD. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. ÉLTHES GYULA. 

Megjelenik minden s s e r d á n . 
Elöflsetósl  ar: Egész évre 8 bor. (Küllőidre) 11 koi 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak. 

Kéziratok nem adatnak i lmft. 

A szeretet ünnepe. 
EljOtt karácsony szent ünnepe! Im-

már kétezer év óta hirdeti az általános 
emberszeretet magasztos igéjét s memen-
tóként állítja minden évben elénk, hogy 
e napon született a Megváltó, ki minde-
nek felett  álló szeretetével kiragadta a sü-
lyedő emberiséget a bűnből. 

Egyetemes ünnepe ez az emberiség-
nek, mely jótékony melegével egybefüzte 
az egész világot. Nincs emberi teremtés 
e földön,  ki ne érezné a szeretet jóté-
kony hatását. 

Egyetemes örömünnepet ülünk, a fe-
nyögalyas, költészettel telitett szent kará-
csony ünnepét. Nézzünk be a gazdagok 
és szegények, a hatalmasok és alattvalók, 
az erősek és gyengék pazar vagy szegé-
nyes hajlékába, mindenütt a boldogság és 
hálaadó áhitatot olvassuk le az emberek 
arcáról. 

A szeretet csiráját megtaláljuk a tör-
téneti idők óta, sőt még korábban is, 
inert az egyidős magával az emberiség-
gel. Ott látjuk a családot, melynek ösz-
szetartó kapcsa mindig és mindenkor a 
szeretet vala. A család az idők haladásá-
val fejlődött  és az emberiség szaporodá-
sával különböző alakulatokban jelentke-
zik, mig az állam tökéletességét elérte. 

A részeknek összekapcsolása azonban 
csak a szeretetnek az egész emberiséget 
felölelő  rózsaláncaival történhetett meg, 
melyről gondoskodott a legjóságosabb 
atya, mindeneknek az atyja, ki az Üdvö 
zitőt küldte hozzánk, szentté és emléke 
zetessé téve karácsony ünnepét. 

A vétkes emberiség megváltásáért jött 
le hozzánk, ki elhintette a szeretet igéit 
s váltságdijat adott az emberek bűneiért. 

Nekünk katholikusoknak legnagyobb és 
legfényesebb  ünnepünk karácsony. — A 
gyermeki lélek reményeinek és örömei 

nek napja, Nincs ház, nincs család, hol 
e nap örömünnep ne lenne! Ünnepel az 
emberiség külsőleg és belsőleg. Elhal'gat 

Mi nem nélkülözhetjük a szeretetet, mert 
anélkül nem tudjuk megérteni egymást. 

Legyen embertársainkkal szemben ve 
e napon a rideg önzés, megszűnik tob-,p'£.rürik a szeretet, melyet Szent István 
zódni a lábrakapott erkölcstelenség, mely " ' " 
már-már az emberiség morális csődjével 
fenyeget. 

Karácsony eszébe juttatja a hiteha-
gyottaknak is, hogy a felebaráti  szeretet, 
az összetartozandóság, a testvériség szent 
eszméi elótt meg kell hajolni a higgadt 
észnek, mert a szeretet hatalma erősebb 
bármiféle  meggyőződésnél. — A szeretet, 
mely gyakran elrejtve van a szivekben, 
uj életre kel s kedvessé teszi létünket. 
Erős hit száll ez ünnepen a lelkünkbe, 
mert ha az emberiség nem veszett el a 
földnek,  nem szabad elveszni az erkölcs-
nek. — 

Nekünk magyaroknak, kik elszigetelve 
állunk a világban, különösen kell ápol-
nunk a szeretet szent eszméjét. Ennek 
alapja pedig csak a tiszta erkölcs és benső 
vallásos meggyőződés lehet. Nagy szük-
ségünk van ezekre, mert sok ellenséggel 
állunk szentben, kik nemtelen és ádáz 
fegyverekkel  törnek ellenünk. Békét kell 
teremtenünk magunk között, hogy ha-
zánk és egyházunk hü fiai  legyünk. 

Egy pár nap választ el csupán kará-
csony ünnepétől. Eszünkbe juttatja s egy 
pillanatig sem szabad elfelednünk,  hogy 
katholikusok és magyarok vagyunk. Ka-
tholikusok és magyarok abban az érte-
lemben, hogy e kettőt egybe foglalva 
azokat soha egy percig sem szabad el-
választanunk, mert e kettő jól megfér 
egymás melleit, hisz katholikus magya 
rok vagyunk. 

Tegyünk félre  minden kicsinyességet, 
önzést és rosszakaratot, dolgozzunk közös 
célért együtt és egymás mellett. Gondol-
junk a Megváltó véghetetlen emberszere-
tetére, ki feláldozta  önmagát érettünk. — 

királyunk sankcionált. Hozza meg kará-
csony ünnepe szivünkbe a békét és meg-
elégedést, melynek reményében üdvözöl-
jük Karácsony ünnepét! • 

Dr. Élthes  Gyula. 

Programm.*) 
(l'.l  Mi  az oka annük, hogy Csikvárme-

gye a magyar társadalom  kötelékében  nem 
tölti  be azt a szerepet, melyet vagyonos-
ságánúl,  intelligenciájánál  és egységes  Éár-
s:\dalmi  állapotánál  fogva  be kellene,  hogy 
töltsön.  Ks mivel lennének  a bajok orvo-
solhatók  V 

Végig járva országunkat, a szó szo-
ros értelmében véve a Kárpátoktól Adriáig, a 
Hargitától a Lajtáig, volt alkalmunk a legkü-
lönfélébb  heterogén és konszolidált társadalmi 
viszonyok kohóiba bepillantani. Itt a kultura 
fokozásának  szép példáját, ott a nemzetisé-
gekkel való taktikázás tojástáncát, — amott 
ineg az osztály ellentétek körül felmerült  súr-
lódások elsimítása jellemzik a társadalom 
csendes  munkáját.  — Igen, ez munka. Mert 
mióta az ember megjelent a földön,  azóta mind 
munkálkodik valamin é.i ha nem is érzékel-
hetjük e munkát, azért az foly.  Mint egy csepp 
víz, mely elindul a begyekről, siet a legmé 
lyebb partjára a völgynek, majd patakba nó, 
majd föld  alatt folytatja  útját, majd meg mél-
tóságosan kangarog, irányt, vidéket változtat; 
majd erdők-mezók, majd városok között ha-
lad el, elóbb tutajt, majd meg hajót vive há 
tán — ugy az ember is megjelenése óta foly 
ton halad a tenger, — a tökéletesiilés felé,  út-
jába hegyet-völgyet találva, áradva és sziklák 
közé szorítva — de halad a problémák meg-
fejtésében.  A fejlődés  ime szükségszerű. Min-
den éle szervezet fejlődik.  Fejlődik pedii Li-l.-ó 
és külső okokból. Fejlődik önmagában és fej 
lódik környezete által. 

*i Húr e cikk minden részével nem értünk 
egyet, közérdekű voltáért éri igen életképes eszméiért 
ti/.ivcseu közöljük aurrn lelliivjuk olvasóink ügyeimét. 

Egy nagyobb társadalomnak — milyen a 
magyar társadalom — országunk tagoltsága, 
vidékeink különfélesége,  lakosainak faji  saját-
ságai, éghajlatának változósága következtében 
olynu sok felé  tagolódik társadalma, hogy ma 
a közlekedési viszonyok íejlettsége mellett ia 
célszerű  foglalkozni  az egyas vidékek  sto-
ciális alakulataival,  mert csak igy a részek-
ről térhetünk át az egészre — a részekből 
épithetjük fel  a magyar társadalom, a kultura, 
a nemzet díszes épületét. 

Szűk keretben, igazán csak pár szóval 
igyekszünk foglalkozni  vármegyénk sociologiai 
viszonyaival. Hogy bővebben szólhassunk, hogy 
kiterjeszkedhessünk a fejlődés  genesisére, arra 

hely még nem eléggé hivatott. Szeretnők 
azzá tenni, meg is kíséreltük párszor, de vissz-
hangot egyetlen egyszer hallottunk. 

Tesszük pedig ezt azért, mert jól esik vele 
foglalkozni  és szükségesnek mutatkozik felke-
resni az okokat, melyek szűkebb társadalmun-
kat irányítják — hogy módosítván azokat, ked-
vezően befolyásolhassuk  a fejlődést. 

Csikvármegye a legideálisabb demokrata 
vármegye. Vau azonban demokratizmusában 
bizonycj arisztokratikus gőg : nevezzük büsz-
keségnek. Csikvármegyének nincsen egyetlen 
beuszülött mágnása. Főnemesei kihalófélben. 
Ezidáig ezek pótolták nz arisztokráciát, de az 
utódok nem ragaszkodtak a földhöz  — kiván-
doroltak. Köznemesi családaiuk sarjai a lófó 
székelyek, vármegyénk mai vezetői, kiknek 
tanultságuk vau, de vagyonuk — az nincs. A 
többi, a fejlődő  intelligencia szétszórtan élő 
iparos, bevándorolt hivatalnokok utódai, kik 
jövevényeknek tekiutetnek B épen ezért nem 
is kívánnak résztvenni seinmi társadalmi mun-
kában. Épen igy az intelligencia zöme ideig-
óráig ide helyezett hivatalnokokból kerülvén 
ki, fáznak  minden közmunkától. 

Kövideu az évszázadok óta itt lakó és ve-
zérszerepet vivó csíkiak idegenbe  mennek — 
mig az ide helyezett tisztviselők idegennek 
értik  magukat. 

(iazdasági tekintetben Csikmegye a kis és 
kú/.^pbirtok typikus hazája. Nagy birtok, vagy 
plane latifuuduin,  itt nem található. A várme-
gye területének majdnem háromnegyed része 
erdőség, mig a többi jobb-rosszabb szántó. E 
szántó a falu  határai között ugy oszlik meg, 
hogy a közép birtok — öt boldon feilil  — nem, 
vagy alig teszi ki a lakosság számának 10 

A „CSÍKI lapok" tArczája. 
K u í w e i r M t * . 

Itt van, újra itt van a karácsony este; 
összetett kezekkel buzgón fogadom. 
Jöttével béke száll háborgó szivembe 
S ezt megszentelendő: néma fájdalom. 

Gyermekes házaknál ma karácsonyfákon 
Szelid ragyogással apró gyertyák égnek, 
8 akik köröl állják a gyertyák fényében 
Látj&k lelkét az ég angyal seregének... 

Ob, ha az én házam arra méltó volna, 
Hogy egy karácsonyfa  állhatna ma benne, 
Szomorodott szivem megvigasztalódna 
Soha bn-bánatja fájdalma  nem lenne. 

Jézusom I ki engem megfosztottál  ettől, 
Ki tőlem elvetted szerelmes gyermekem', 
Csinálj karácsonyfát  ma egedben néki 
S öleld meg, csókold meg esdlek őt helyettem. 

Paál Elek. 

Falevélhulláskor. 
Kegyetlen, durva őszi szellő 
Mért téped el a rózsaszirmot; 
Mért kell a nyájas, élő lombra 
HalálbetOd, neved felírnod; 
Hogy rendre hulljon éke, dísze 
Ezervirágu, lombos fáknak, 
S pazar mezők, erdők világit 
Kísértsék végenyészetámyak ? 

Nehézkes, lomba őszi felhők 
Mért imbolyogtok ködbe vonva; 
Miért borultak vakhomállyal 
A puszta völgy s a bérchalomra; 

Mért Űztök el ti minden élő, 
Csodás, igéző, kedves álmot, 
Mit két szemünk a Délibábban 
S a játszi napsugárba látott? 

Elandalító, bus madárdal, 
Ezernyi zsongás, est fuvalma, 
Erdő, mező hangos zenéje 
Miért hallgattok rendre halva ; 
Miért kisért a néma tájék, 
Hogy megremeg a sziv s a lélek, 
Mikor végső sírása hallszik 
Zörgő haraszt, száraz levélnek ? 

A Tátrában. 
A Tátrában sDvölt a szél. 
Vándordiák csak ulra kél, 
Lázas ajkán nóladallal 
Szembenéz a bősz viharral. 
Tépett, rongyos köpenyegét 
Hó és eső megviselték; 
S bár minden vad, rideg, 
Csak tovább megy, siet. 

Szegény vándordiák I 

Fent meg alant felhők  járnak, 
Nyoma sincs a tavasz-nyárnak, 
Olyan kihalt ott a világ; 
Nincs egy madár, nincs egy virág; 
Nincs lomb, szellő, mely susogna. 
Csak sziklahegy, vad moréna; 
Ég, föld  is megremeg, 
Hogyha dQbörgenek. 

.Szegény vándordiák I 

S mégis mikor vészre talál, 
Lelkére száll a borzadály; 
Elmereng a messzeségbe, 

Arca kábos vágytól égve, 
Dacolva a szellemekkel 
Sötét felhőként  útra kel ; 
Ajkán a nóta, dal, 
S övé a diadal. 

Szcgcny vándordiák 1 
Pnrtik  Aiului-, 

S n á c M a r e e t e t é a . 
Karácsony-est van. 
Az uton n főváros  felé  egy vándor ban-

dukol A fagyos  északi szél nem szűnik meg 
ruhájára, arcába kergetni a szúró hópiheket. 
Már órák óta tart a hózivatar. A vándor ösz-
ezébb húzza vékony, elnyűtt nyári kabátját 
keskeny mellére. A kendő, melylyel füleit  be-
kötötte, megfagyott  és vékony jégcsapokkal 
teli. S nincs vége se a hidegnek, se a kínnak 
se az útnak. 

Fáradtabban és lassabban botork;' I a ván-
dorlegény a bokáig érő havon át. A fagy  ki 
rázza testét, rágja még a csontját is. Támo-
lyog, mintha ittas volna. 

Hirtelen zaj Uti meg fiilét.  Kemélkedve ne-
szel. Hiába: a vasúti vonat robog a távolban 
libegve-szuszogva. 

„Óh, bárcsak nekem íb olyan jó dolgom 
volna, mint a gazdagoknak; legalább ma, ka-
rácsony előestéjekor. Azoknak melegen bélelt 
cipójuk, meleg bundáik vannak". 

Egy gőzölgő csésze tea! Mit nem adna egy 
gőzölgő csésze teáért I Mit adna? Istenein, hisz 
nincs neki semmije, éppenséggel semmije. — 
Szánalomra méltó, nyomorult De mi hasznai 
Tovább kell haladnia, tovább a fagyba,  az éj-
jelbe. Élete forog  kockán. 

Vadabbul tombol a vihar. Már nem pihéket, 
forgatagokat,  üvöltő, Bustorgó forgatagokat 
csap a hó reá. S még mindig nem látni házat, 
még oly messze a város. Hozzá még az éjjel, 
rémítő sötétségével; kifUrkéBzhetlen  szürke-
ség felette,  körülötte. Nem tudja, hol jár, az 
országúton van-e még vagy a tarlón. Halálra 
bágyadtan, halálos szomorúsággal sóhajt: 

.Oh, Jézus Krisztusom, nem birom tovább, 
most segíts Te I* 

Még egy pár lépés. Előtte egy nyárfa  és a 
fa  elótt egy tuskó. Hirtelen ráveü magát. Le-
gyen az ágya. 

Vagy tíz perc múlik el igy. 
Egyszerre gyengéden Bimul a szegény fiu 

arcához finom,  puha kéz. Csodálkozva érzi. 
Mellette magas férfi  áll, sötét, bő ruhában. 
Mosolyog reá barna, biztató szemével, halvány, 
hosszúkás arcával. CsodáBan jótékony meleg 
árad ki belőle. Végre beszélni kezd. Lassan 
beszél, áhítatos a szava, csaknem olyan Ünne-
pélyes, mint a templom harangjának a bangja 
a kicsi faluban,  a legény hazájában. 

.Fiam, légy nyugodt 1 Csak ezen a sötét 
kapun meqj át és otthon leszllnk I' 

Sötétfekete  a kapu szakgatott, hasadékos 
Bziklából, keskeny bejárattal. Mellette arany-
sárga napraforgók,  lilaszinli mákvirágok. Bolt-
ivezete fölött  szürkés zöld rezedák lógnak. 

Fagyos szél fuj  a kapu bejáratából. Külö-
nösen komoly az ifjú  arca, aki őrzi a kaput, 
hattyufehér  a szárnya. Sajátságos, lélegzetet 
fojtó  erő árad belőle. 

A szegény vándorlegény fél.  Viasza sze-
retne fordulni,  de vigasztalva, megnyugtatva 
szól hozzá vezetője, mennyei kegyelmességgel: 

„Ne féljl" 
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százalékát BA, K tehát plég kedvező talaj 
társad al mi fejlődésnek.  Allatállamáoyunk lej 
utóbbi időkig «lépnek mondható; éghajlatunk 
aionbáo az országos kösépnél kedvezőtlenebb. 

lparank a legminimálisabb házi iparra szo-
rítkozik — az in kihaló félben.  Közlekedési 
viszonyunk a legújabb időig elhanyagolt — 
leginkább saját tubánkból. 

Kulturális viszonyunk, ha ax irniés olvasni 
tudást vesszük, az Olt és Maros mentén elég 
kedvező, de a hegyek között fölöttébb  ked-
vezőtlen.  Az általános műveltség ennek da-
cára sem kielégi tó. 

Közintézeteink, iskoláink elférnek  másfél 
gimnázium, egy polgári iskola és két polgári 
leányiskola keretében. Van azonkivUl egy ta-
nítóképző intézetünk. A hiteligényeket 10 pénz-
intézet, helyesen takarékpénztár 5—6 fiókkal 
elégíti ki. Jellemző, hogy pénzintézeteink leg-
ifjabb  időig jelzáloggal egyáltalán nem loglal-
koztak. Ezt az üzletkört a vármegyei alapok 
és a csiksomlyói r. k. főgimnázium  tanulmá-
nyi alapjai bonyolították le. Kulturális egyle-
teink, fiókjaink  szép számmal vanoak, de mű-
ködni alig '/,,, része működik, inkább a pa-
ródiája a kulturának. Humánus egyleteink hála 
asszonyaink agitációjának, azonban szépen dol-
goznak, kár, hogy nem állanak közvetlenül a 
megye társadalmának szolgálatában. 

Nagy általánosságban ez volna vármegyénk 
mai társadalmának képe. Vázlatosan, inkább 
csak felemlítve  mindezeket, — mert hisz kö-
vetkeztetéseinkhez ennyi is elég lesz. Első te-
kintetre nem tűnik fel  a hátramaradás. A ki 
az előzőket elolvasta, az még nem lát SOCÍBIÍS 
bajokat. De kezdjük csak pontjainkat egyen-
ként elővenni, mindjárt látjuk az árnyoldala-
kat. Szükségesnek tartjuk itt kiemelni, hogy 
tárol  áll  tőlünk  mindenfele  gáncsoskodás, 
pusztán általános ideális nemzeti szempontok 
vezetnek tárgyalásunkban, s ha itt-ott ez nem 
sikerülne a kívánt mórtékben, annak csak em-
beri tökéletlenségünk oka. 

Tartsunk tehát Borrendet I Nem tarţjuk ká-
rosnak társadalmunkra nézve, hogy főnemese-
ink nincsenek. —Igaz ugyan, hogy az ország 
kormányzására ma még nekik van legtöbb be-
folyásuk,  igaz, hogy azok a vidékek, hol arisz-
tokrata nagy birtokosaink vannak, előbb álla-
nak kulturában és vagyonosságban is — dea 
mi társadalmunk inkább megfelel  a demokrata 
társadalmak formájának.  Szívesen nélkülözzük 
a fénytadó  családok sorát, elég, ha egyik-má-
sik á'óuri család predikátuma örökiti meg csíki 
eredetüket! Az ó társadalmi munkásságuk nem 
nélkülözhetetlen. 

De fájóbb  a következő, hogy tanult  ele 
mei'oJr vándorolnak  ki. Azt hiszem lesz al-
kalmunk Bzámokban kifejezve  kitüntetni, hogy 
mekkora a megye határain kívül dolgozó köz-
hivatalnokok, ügyvédek, bírák, tanárok, tani-
tók, jegyzők száma. Hisz a csiksomlyói főgim-
názium több mint 2U0 éve ontja a tanult ele-
meket és mégis nincsen meg az az erős in-
telligencia, mely munkálkodnék. Nem volt al-
kalmuk a megélhetésre, kivándoroltak. Nincs 
az országnak az a nagyobb városa, melyikben 
ne volna székely, sőt csíki származású hiva-
talnok. Erdélynek pedig a Székelyföld  s külö-
nösen Csikmegye szolgáltatja értelmiségének 
jó részét 

Ez utóbbi jelenség nemzetiségi szempontból 
nagyon egészséges, de saját egyéni szempon-
tokból kevéssé. Mivé tehették volna nálunk a 
kulturát csak az utolsó 60 év alatt vármegyén 
ket elhagyott tanult elemek ! 

Keressük e jelenség okát. Főgimnáziumunk-
ban > tanítás és ellátás a legolcsóbb volt, ta-
lán ma is az az ország összes középiskolái 
között A ki tanult ifjú,  de hogy maradt gaz-
dának — ment adótisztnek, vagy az egyetemre 
— hisz ott is élvezhette alapítványát. Az így 
kitanultak közül azonban nagyon kevés jött 
vissze. Ide a kulturátlanságba ? I Örülök, hogy 
eljöbettem És helyét betöltötték egy idegen-
nel, ki alig, hog>' megérkezett máris beadta 
áthelyezése iráuti kérését. Társadalmi mun-
kára ezek közül szintén az ujabb időben csu-
pán kettő gondolt, Páris Frigyes kir. ügyész 
és Perjéssi Mihály tiirvsz. elnök. A többi el-
ment és kő se mutatja helyét. 

Legyen szabad e helyen felhozni  azokat a 
teendőket, melyek szerintünk képesek volná 
nak az orvoslásra. Visszaédesgetni véreinket, 
vagy az ide helyezetteknek kedvessé t*MÍ 
az ittlétet I Ezt pedig eléljük nz által, na 
gondolkodunk olcsó megélhetési  viszonyok-
ról  : olcsó lakásról  és  élelemről!  Vegye a 
város, vagy a vármegye kezébe az ügyet ós 
ha akar tud is tenni, hisz nem nagy a munka, 
egy pár házat épiteui — még adósságra is I 
— megtérül az bőven I Fejleszteni kell váro-
sainkat. — Most, hogy meg van a villany, ne 
nyugodjunk, mig nem lesz vízvezeték, nem 
lesz kövezett utcánk, szervezett közbiztonsá 
pink stb. Csakis akkor remélhető, hogy n-m 
(áromkodik, kit sorsa Csíkszeredában kény-
szerit tartózkodni. — Nagybánya alig nagyobb 
város és az idegen az első félórában  otthon 
találja magát. Áldozatot kell érte hozui — uem 
pedig kinézui a „jött-menl"-et I 

Gazdaságikig a vagyonelosztás kedvező, 
mégis van okuuk az aggodalomra. Ugyanis a 
törpebirtok megművelése nem igényel akkora 
munkaerőt, hogy a kisgazda házanépével meg 
ne munkálhatná. A társadalom egy typikus 
képviselője: a mezőgazdasági munkás alig lel-
hető fel.  Ennek következménye a szerfölött 
magas napszám, és a kivándorlás. Még nyár 
idején van mit dolgazni a munkásnak, ki egy-
két vékás földjéből  megélni nem tud, de ósz-
szel kénytelen bemenni Oláhországba, hogy 
télire eltarthassa magát — Statisztika szerint 
ezek pénzt keresnek éB visszajönnek, de köz-
tudomású a dolog, hogy ez a seb nemcsuk 
vármegyénk, a székelyfőid,  hanem az ország-
nak is nyitott sebe, melyből lassan, de bizto-
san vérzik. Sokan, nagyon sokan kinmarndnnk. 
Másik sajgó sebe vármegyénknek a cselédkér-
dés. Ez is teljesen uj keletű. — Kégebb csak 
Brassóba mentek Bzolgálni lányaink, de ina 
már van olyan községe vármegyénknek, mely-
ből 40 székely leány van Budapesten. Ezek 
teljesen elvesztek vármegyéjükre Erkölcsileg 
is annyira tönkremennek, hogy jobb, ba nem 
jönnek vissza. Az amerikai kivándorlás nem 
olyan nagy méretű mint az ország máj vidé-
keiről. 

A népnek esetenként való felvilágosításán 
kívül egyedüli orvosszer: a munkaalkalmak 
szaporítása.  A háziipar felkarolása  szövetke-
zetek utján ál'amsegélylyel és a kisiparnak 
pártolása volna mindenki által propagálandó 

így haladnák tovább. 
Egyszerre az ifjú,  az angyali ábrázattal, 

felemeli  a botját, melyet kezében tart; három-
Bzor suhogtatja a vándor melle előtt Jéghideg 
borzongás fut  végig a legény testén, mintha 
késsel metszenék. Félelem szállja meg, fojtó, 
fullasztó  félelem.  Mintha egy hegy nehezed-
nék reá. Igyekszik kinyújtózkodni, szabadulni 
a lidércnyomástól, mely szorítja mellét, tor-
kát Hasztalan! Nem szabadulhat tőle. Bzivet-
tépó sóhaj tör ki a lelkéből. S aztán, mily 
szörnyű I Minden elsötétül. Eltűnik a barlang, 
u angyal, a vezető. Minden forog  körülötte. 
0 maga sülyed, sülyed szüntelenül, vég nél-
kül. De egyszerre világosság lesz I Ott lóg a 
feszület  a falon  I Hová jutott? Istenem, Iste-
nem, hisz ez hazája, szülőházának szobája, 
nappali fénynyel  világítják meg a zöld kará-
csony csillogó, tündöklő gyertyácskái. 

Tágra nyílnak a legény szemei. 
Ekkor barátságos mosolylyal lép elébe egy 

öreg férfiú  — az apja. Megcsókolja és meg-
rázza kezét Jön anyácska is, a kedves, a jó 
anyácska, meleg harisnyával és forró,  gőzölgő 
teával, ölébe fogja  a fla  fejét,  letörli róla a 
havas és rég elfelejtett  szavakat, a szeretet 
szavait mondja neki. A testvérek pedig körül-
állják őket és csengő, ünnepélyes hangon zen-
genek egy karácsonyi dalt 

A soroksári tejesasszony kocsija zörgetett 
a kocsiúton. Hirtelen csahol a kutyája, ott 
kotorász a bó között. Aa asszony leszállt 

A szegény, megfagyott  vándorlegény holt-
teste feküdt  a hóban, harmadnapraja halottas 
bálból eltemették. 

Gyergyól atyafiak. 
- Irta: PORTIK ANDOR. — 

(Folyt» tis.) 
— Méges csak igaz, hogy ott jár a farkas, 

a hol emlegetik, — mondja kedélyesen Ferenc 
bá, mire mindnyájan nevetnek. . . 

Jézus álgya meg kieteket, botorkázik be 
Selláj Esváu; kezet szorít mindenkivel és min-
den kínálgatás, szó-beszéd nélkül lelll a s.i 
rokba a kicsi székbe. Előveszi füstös  pipáját, 
megtömi dohánnyal, miközben gúnyosan mon-
dogatja: — Ne ne mincsak-mincsak megjárja 
az ember, hanem kietek es miféle  magyarok, 
nincs egy pakkocska pipa-dohányuk se, jé va-
rasbéka, sze nem es tudnak pipálni; tán tün-
dérorazágból jöttek magik, vagy tán a libic 
madár kötötte kieteket az eBzenyőbe. 

Az atyafiak,  akik csakugyan nem élnek a 
dohánynyal, nevetnek, de Borlskaném nem 
hagyja annyiban a dolgot és rákiált Selláj Es-
vánra: — Némulj meg te pincetok — mire 
Selláj Esván furfangosan  feleli  vissza, — há-
rom kupa még nem sok. 

S ezzel egy tréfás  párbeszédet kezdenek 
el Boriskaném, meg Esván bá. 

Bizonyára Jó is kellett legyen e mondóka, 
mert nagy hatást ért el ; olyan féktelen  ne-
vetés támadt nyomában, hogy a legöregebb 
ember Ferenc bá már fulladni  kezd, mire tré-
fásan  jegyzi meg Selláj Esván, akinek a lelke 
örvend, hogy Ilyen győzelmet aratott: 
- — Mincsak-mincsak, ejisze kied paprikát 
evett, hogy ugy csípi a torkát — Jé varas-
gyék kiednek es de fenye  hosszú a nyelve, 
jó vóna ügyvédnek, mondja Péter sógor B most 
ismét hallgatnak egy darabig, mert elfáradtak 
a nevetésben. Talán azon gondolkoznak, hogy 

és elősegítendői A munkaalkalmak szaporítá-
sára a mezőgazdaság intenslvebb müvelése 
mellett a vállalkozási kedv felkeltése  volna 
keresztül viendő. Az előbbi céljából nagyobb 
mértékbeu kellene társadalmunknak a földmi 
ves-iskola működését felkarolni  érdeklődésé-
vel. A vállalkozási kedvet pedig hitelviszo-
nyaink javításával — melyről később lesz szó 
— lehetne elérni. A kivándorlás ellenőrzését 
a papok és tanítók végezhetnék. Ok világo-
síthatnák fel  a népet. Ők érintkeznek min-
dennap vele s ha a jegyzőt Bokféle  elfoglalt-
sága már-már kiemeli a nép közül, bizony csak 
ók maradnak tanítójául I Csakhogy ne vigyék 
bele falujokat  a személyeskedésbe és az ok-
talan politizálásba Mihelyt politizálnak, már 
elvesztették a nép becsülését I 

Ipari fellendülésünk  elengedhetetlen felté-
tele úthálózatunk kiépítésének rövid idő alatt 
való befejezése  mellett fejleszteni  vasúti 
hálózatunkat.  Meg kell építenünk — hisz Ba-
ját erőnkből is megtehetjük — a székelyud-
varhely—csíkszeredai vonal kiépítését. 130 
kilométerrel jönnénk rövidebb uton az ország-
hoz. Es az 50 klmtr ut nem kerülne 5 millió 
koronánál többe. — Hát ennek '/i ad részét, 
amennyi n törvényes eugedélyhez szükséges 
ne tudnók összehozni? Ugyancsak 50 klmtr. 
hosbzu lenne kézdivásá,rhely — kászon — c-sik-
szentsimoiii vonal is. És ennek még nagyobb 
érdekeltsége van, bár az előbbi megépítését 
sürgősebbnek tartjuk. A maroshéviz—borszék-
tölgyesi vonal már a megvalósulás felé  köze-
leg. Megépítendő még a gyergyószentmiklós-
parajdi vonul szakasz is. — Más alkalommal 
számszerűen mulattuk ki e vonalaink jövedel-
mezőségét és ina ÍB csak hangoztatni tudjuk 
ezt, mert meglevő faállományunk  kihasználá-
sára alig kapunk vállalkozót és előbb utóbb rá 
kell fanyalodni  a saját üzemü kihasználásra. 
Fővonitluakon :i személyforgalom  lebonyolítá-
sára kérelmezni kell a gyorsvonatok  beálli-
tását. 

Kereskedelmi érzékünk fejlesztése,  továbbá 
nem létező kereskedői tebtűletnek létesítése 
középfokú  oktatásunk reform  ál ásával érhető 
el: a reáliskola esetleg kereskedelmi iskola 
létesítésével. Kívánatos volna, hogy a székely 
származású eleinek  is menjenek kereskedői 
pályára,  hisz a székelynek üzleti érzéke van. 
E ponton is találkozunk az ország legtöbb vi-
dékén tapasztalt korjcleusággel. Kereskedőin-
ket nem becsülik eléggé. E ferde  társadalmi 
felfogás  megváltozása  minden eszközzel elő-
mozdítandó. 

N'unc venio ad fortíssimum.  Kultúránkról 
van szó. Vegyük sorjára. Untig hallottuk, de 
még sem eléggé, hogy a községet tanítójáról 
lehet megítélni. A tanító, ki szeretettel tanit, 
emberöltököi) át érdemessé teszi magát a köz-
becsülésre. És Csíkban vannak erre Bzép pél-
dák. Csak a fiatalság  fogadja  ÍB el a példa-
adást és fekezze  temperamentumát. Legtöbb 
félreértés  ebből származik. Magaviselete által 
tudja fenntartani  az iskolában szerzett befo-
lyását I Es erre u befolyásra  szükség van az 
iskolán kivül is. Nem politikai kortes szolgá-
latok alkalmával, hanem a felnőttek  oktatása 
körül. Tudjuk, hogy ina még nincs módjukban 
az anyagiak miatt ebben intensiven eljárni, de 
reméljük, hogy nem soká késik. Iskoláinkat 
szaporítani és bármeunyire is nem tetszik, az 

államosítást  szorgalmazni:  szociális  köte-
lességünk.  A vallástan köteles tanítása ugy 
is ail módot az egyháznak a befolyásra,  de a 
községi iskolai gondnokságok, a lanyhán ellen-
őrzött iskolai tanítás alól — tegye ssivére 
mindenki kezét — már kinőttünk. 

Meglevő két középiskolánkra csak annyi a 
megjegyzésünk, hogy mennyivel helyesebb lett 
volna a gyergyószentmiklósi gimnázium helyett 
reáliskolát felállítani  I Az egész Székelyföldön 
csak a székelyudvarhelyi reáliskola áll fenn. 
És szükségesnek mutatkozik, megyénk társa-
dalmának felfogását  a reáliák  felé  eltolni! 
Akkor nem fordulna  elő az a hallatlan (igen 
is hallatlan) eset, hogy tizenöt évre visszame-
nőleg vármegyénkből csak két  mérnök került 
ki. A huszadik században! Talán a gyergyó-
Bzentmiklósi gimnázium reáliskolává való fej-
lesztése még keresztül viheti volna. Elenged-
hetetlen követelménynek tartjuk Csíkszeredá-
ban egy 6 osztályú polgári  Buiskola,  felállí-
tását. Ézzel a főgimnázium  túlzsúfoltsága  meg-
szűnnék. Nónevelésilnk 2 éve mozdult el arról 
a holtpontról, bová a véletlen folytán  jutott. 
Polgári leányiskolánkban a kézimunka  és 
háziipari  tanulmányok  intensivebben tani-
tandók. — Tanítóképző-intézetünk tanári kara 
kiegészitendő. Földmives iskolánknak a havas-
aljára való kihelyezése ellen nem lenne észre-
vételünk, ha ez nem jelentené egyúttal a tár-
sadalomtól való elkülönítést is. — A rövidebb 
ideig _tartó kurzusok karolandók fel.  Az eddi-
giekben nyert biztatások alapján reméljük, 
hogy az igazgatóság u helyes vezetéssel feles-
legessé teszi aggodalmunkat. 

Legszomorúbb állapotban a továbbképzés, 
a felnőttek  oktatása van. Kállay Ubul fóispá 
nunk által megkisérlett „Szabad  hjveum" 
szomorú kísérlet volt. Ne lenne annyi belátás 
intelligens közönségünkben, bogy ezt meg kell 
csinálni? Talán a gimnázium beköllöztével 
tanáraink felhagyják  a kultúrharcot,  IIÍBZ őket 
ugy sem köti és amit ei nem kezdtek, azt 
folytatui  fogják.  — Csak meg kell próbálni. 
Akármelyik nevesebb író, tudós szívesen vál-
lalkozik előadás tartására, csak tessék a Ma-
gyar Társadalomtudományi  Egyesület  tit-
kárságához fordulni.  A szabad  lyceum  pro-
grammjába volna felveendő  a falukban  tar-
tandó vasárnapi előadások is. — Ezek anyagi 
áldozattal járnak, de talán Csikvármegye tör-
vényhatósága nem lenne szűkkeblű, hisz nem 
nagy összegről van szó. 

Csíkszeredát kultur  középponttá  kell tenni. 
Ez lehet az a cohaesios erő, mely a vidéket 
vele összeköti. Nem kell kicsinyelni a legki-
sebb táncvigalmat vagy közvacsorát sem, az 
együttérzésnek erős kapcs.<i ezek. Az uri ka-
szinó, kereskedői kör, iparos ifjúsági  önképző-
kör ilyen irányú tevékenységben vetélkedje-
nek. — Az egymáshoz társadalmilag közelebb 
állók befelé  legyenek erősek és kifelé  keres-
sék az érintkezést a másokkal, hisz a fal, 
mely közAttük mesterségesen állíttatik, az csak 
képzelt ful  I Színészetünk a területek rende-
zésével elfogadható  megoldást nyert, csak ha 
már kerületünk kötelékébe 10—15 város vé-
tetett fel  — szerződtessünk akkor Írét társu-
latot, mert sziniidényünknek évenként 8 heti 
tartama nem elégíti ki közönségünket ós vá-
roBunk támogatása lölötte impozánsnak mutat-
kozott. 

még is kár volna el csapni Selláj Esvánt, nki 
ilyen jókat tud mondani. 

Selláj Esván pedig csak pipázik, nem is 
gyanítja, hogy ó már félig  el van csapva Is-
ten vezette őt ide. Egyszer, mintha eszébe ju 
tott volna valami, odaszól n gazduramnak: 
Qergé bá, jöjjön sze kied a besső házba, mon-
danék kiednek valami titkot. 

Qergé bá fölkel  a székről éB Selláj Esváo-
nal bemegy a belső házba. Selláj Esván düle 
dezik, mozog a lába alatt a föld,  vagyis in-
kább az ó lába inog a földön.  Kivesz a zse 
béből egy gyűrött kendőt, amelynek egyik 
szegletére egy jókora bog van kötve, bonto-
gatja, oldogatja. — Pénzt hoztam kiednek 
Gergé bá, két pengő forintot,  osztán a jövő 
vasárnap esmég hozok, de tuggya kied ez máj 
napig nem hozhattam, ojan kevés hasítani va-
lóm vót. Hanem Péter sógoréknak ne szójjon 
kied, mert ők mán három áldott hete nem 
kapnak egy karajcárt se — mondja Buttogva 
a ravasz molnár. Pedig hazudott, mert már 
mindenki kikapta a maga részét, csak éppen 
Gergé bá nem, de hát ezzel a fűllentéssel 
akarta magának biztosítani a később kérendő 
avBBt. 

Óvatosan számlálja le a fényes  koronákat 
Gergé bá kérges markába, akinek az arca 
örömtől ég, szive ugrándozik s aki most még 
meg ÍB sajnálja Esván bát, akire az előbb 6 
maga mondotta ki a végzotes sentenciát. Az-
tán melegen szőrit vele kezet, mondván: Mária 
segéjje meg kiedet, nincs eB ojan mónár, mint 
kied az egész tartománba. Ezzel kl is mennek 
a külső házba, ahol az atyafiak  szótlanul ülnek 
az asztal mellett, num kíváncsiak a titokra, 
látják, hogy részeg Selláj Esván. 

A gazduram Bzinültig tölti meg az üres po-
harakat, melyeknek színe a Selláj Esván meg-
jelenése óta egy gyei megszaporodott; sőt mi 
több odaszól Boriskanémnek, aki éppen most 
végezte el a mosogatást. 

— Magad forgógyál  s bojzálsza még egy 
CBÖppecske ispirt, de Zakor Antitól hé. 

Az atyafiak  nem is ellenzik, ugy látszik jól 
érzik magukat. Boriskaném pedig, akinek már 
megsúgta Selláj Esván, hogy pénzt hozott 
örömmel siet és teljesiti a kötelességét 

Az atyafiak  felreszik  poharukat, de még 
nem isznak, mintha várnák, bogy valaki be-
széljen. Meg is Bzólal Gergé bá, bátorságot 
véve, de nem sokat beszél, hanem csak ha-
marosan veti oda, mintha nem akarná, bogy 
hallják azt, amit mondani fog.  — Há° iBten 
éltesse Selláj Esvánt, ami mónárunkat — mintha 
elfelejtette  volna, bogy egy pár perccel előbb 
ő tanácsolta, hogy el k e l l e n e Esván bát csapni. 

Há mán nem akarom magamat dícsirni, 
csak há' ippeg, hogy jól esik, emondom itt 
kietek közL.. Láttyák kietek én es, npám es, 
meg az öreg apám es mán a jó Uten tuggya 
menye esztendeje szógájjuk n kietek nemzetc-
cségit mint mónárok; jó Isten tudná meg-
számláni menye derága pénzt hortunk kletek-
nek és fogunk  még ezentúl es hozui. 

„Igaza van Esván bának" — dörmögi közbe 
Péter BÓgor. 

„Há mán csak annak erányába mondom, 
hogy én meg vagyok elégedve kietekkel aha 
kietek eB meg vónának véllem, há' tarcsanak 
meg továbbra es mónáruknak — szól meg-
ható hangon Esván bá; persze csak azért, 
mert a dicséretet várta B kívánta a lelke, mint 
a torka a pálinkát (Folyt, kor.) 



SI. Mim. C S Í K I L A P O K 3-lk oldal. 
Könyvtárunk nincsen. Azt a pir könyvet, 

mni uri kaszinónk birtokában van, nem lehet 
annak nevezni. De ha jól emlékszünk a fő-
gimnáziumi ifjúság  és tanári könyvtárára, az 
ifjúsági  könyvtár elegendő volna a nagyközön-
ség részére, mig n tanári könyvtár kielégí-
tené a tudományok iránt érdeklődök igényeit. 
Az ifjúsági  és tanári könyvtár is különálló in-
tézmény, melyre minden hallgató külön-külön 
\ -2 koronát fizet  Ha most nagyobb közön-
ség előtt is megnyitanák  a könyvtárt  mond-
jak évi 5 — 10 korona ellenében, ebből nem-
. >ak a közönségnek, dea könyvtárnak is csak 
haszna lehet, mert uj könyvek beszerzésére 
es n régiek jó karban tartására volna pénz-
:ii:ipja és a külső tagok nem is rongálják 
annyira a könyveket, mint a 11—18 éves fiuk. 
Hisszük, hogy a tanári kar nem zárkózik el 
ennek az igazán közérdekű dolognak a meg-
\ ilósitásától. — Arra az Uri kaszinót, hogy 
könyvtárát rövid idő alatt kiegészítse, még 
in'in tartjuk eléggé erősnek. O szerezze meg 
a modern irók könyveit, azt ugy se teheti 
meg n gimnázium, mely még  serdülő ifjaknak 
nyújt olvasmányt. 

kultúránkkal kapcsolatosan bátorságot ve-
szünk magunknak arra, hogy néhány szóval 
megemlékezzünk Csikvármegye magánvagyo-
náról.  Csikvármegye magánvagyonának ren-
(ieJretese a visszaadományozó levél szerint a 
mindenkori  Csikvármegye  közönségének 
kulturális  és  ipari  célokra  adatott  vissz a 
Ks mit látunk? Azt, hogy ina az üzemi költsé-
gek levonása után ebből  egészítik  ki a nyug-
díjalapot  és csak a minÍBZter mentette meg 
attól a vármegyét, hogy ebből ne épitsék ki 
a telefon  hálózatot és a pénzügyigazgatóéág 
épületét. Mire való a vármegyei pótadó? Ez 
a jövedelem urányában fizettetik,  tehát igaz-
ságosabb, mert ki-ki tehetségének és közve-
tett vagy közvetlen hasznának arányában vesz 
részt benne; mig az alapok elvonatnának ere-
deti rendeltetésüktől és közvetve károsítják 
azt a szegény embert, ki a kulturát e miatt 
nélkülözi. Egészen elvetendónek tartunk min-
den ideát, mely kulturális haladásunkat meg-
bénítja. 

A nevelési alap a törvényhatóság  közön-
ségéé!  Nem a bizottsági tagok fiai-é,  vagy le-
származottjuk-ó. — Helytelennek tartjuk azt a 
borravalós  rendszert, hogy egyes családok fiai 
évenként 200—300 korona segélyt kapjanak. 
Régebb lehet, hogy ez bevált, jó volt, de ma 
csak neveljük vele a szellemi proletárokat, 
kiknek elhelyezéséről gondoskodni nem tu-
ilunk. Nevelünk félbemaradt  művészeket, kik 
a szépen induló pályájuk elején — letörnek. 
Adni kell egy két érdemes és igazán szegény 
fiúnak  1000—3000 koronás ösztöndijat, de a 
többi borravaló  megszüntetendő, mert az leg-
fönnebb  egy évi tandíjra elég, 'vagy egy esti 
mulatósra. E helyett teSBék nevelni. Ott a sok 
iskolázatlan analfabeta  — állítson  fel  a vár-
megye iskolákat  — az is neveléB, támogassa 
kulturális  egyleteinket  és ne neveljen ad in-
finitum  jogászokat! A pénzalapok kezelése se 
modern, hát még a gazdaságé. Legyen az erdő 
vagy mező — azt szakembernek  kell kezelni 
Az adományozó oklevél szerint az összeg ipari 
célra is fordítandó.  Szegény ipar I Rólad ugyan 
megfeledkeztek.  Avagy a megye támogatott 
már valamely vállalatot, vagy vasutat Bnan 
szirozott és csak mi nem tudunk róla? Ri9um 
teneatis I Azt hallom az öregek  azt mondják: 
.örüljön az uj nemzedék, hugy megtartottak 

hozzá nem értés miatt utasított vissza három 
jóhirü pénzintézetünk, mig végül a negyedik 
— a legkisebb alaptőkéjű megkötötte. Vagy 
megengedhetőnek tartja valaki, hogy egy ke-
resett pénzintézet ugy gyümölcsözteti pénzét, 
hogy államkötvényeket  vesz. 

Általános hibái pénzintézeteinknek, hogy 
kicsiny az alaptőkéjük. 60-100 ezer korona 
alaptőkével alig kapnak visszleBzámitolást, vagy 
olcsópénzt. Ks elfogadnak  ilyen alaptőke mel-
lett 1 millió  betétet.  Hát így persze kellenek 
az állampapírok — hanem megszűnik a kisded 
bizalom. Itt kell felemlítenem,  hogy pénzügyi 
összeköttetéseink  sem elég jók. A mai közle-
kedési viszonyok mellett mért keressük a köz-
vetett hitelt Brassóban, vagy Marosvásárhelyen, 
hisz van telefon  és távírda, forduljunk  legalább 
is a budapesti piachoz. A brassóiak és vásár-
helyiek is onnan kapják, de a közvetítési dij 
is valami. Emiatt aztán a kiszolgálás nem is 
elég gyors. 

Vissza kell térnünk a kulturális egyletek-
hez. Humánus egyleteink elég jól működnek. 
De hát mit ér bekötni a vérző Bebet, ha hol-
nap megint felujul.  Az okot kell megszüntetni. 
Az előbbi asszonyi munka, végezzék ezután 
is szeretettel, de az utóbbihoz férfiak  kelle-
nek. Kulturánkat  emelni  a végsóig az legyen 
a férfiak  programmja. Ébresszük fel  és ápoljuk 
szeretettel a Szabad  L i ceumot. Ne féljünk, 
a tudomány világától nem kell félnie  — a 
vallásnak. Papjaink, tanáraink, tanítóink önökre 
vár itt a munka. Városi kulturát teremteni 
Csíkszeredában és ápolni u falut,  mert ez táp-
lálja a várod és a provincia a fővárost.  Fa-
luról falura  járva talán sikerül felébreszteni  a 
csíki székelységet, mely nemcsak Erdélynek, 
hanem Magyarországnak is keleti bástyája. K 
nemzeti politikában számítanunk kell legna-
gyobb kulturális egyletünk nz „Emke" támo-
gatására — de számítani kell a többi más 
irányú egyesületekre is. Csak önzetlenség és 
idealismus kell, mert aki megindul a kultura, 
a társadalom nevében házalni, az ne számít-
son semmi jutalomra csupán öntudatára.  Csak 
az öntudat  jutalmazza  és  a lelkesedés  és 
tudomány  vezeti  az úttörőket. 

Ne kicsinyelje senki saját erejét, mindenki 
adhat, ha még oly kevese is vari. De senki 
sem adhat a köznek eleget,  ha tudása kime-
ríthetetlen is I — Aránylag nem lesz nehéz a 
munkánk országunk többi részeihez képest. 
Egy fajnak  fiai  vagyunk, egy vallást követünk. 
Nincsenek nemzetiségi súrlódásain . nincsenek 
felekezeti  villongásaink. Azt a kevés idegen 
ajkút és fajbelit  beolvaszthatjuk, csak nem 
kell élesíteni a harcot, csak közeledni kell 
hozzájnk. Idegen vallású társaink iránt nem-
csak a türelmet, de a házigazda köteles ud-
variasságát  is éreztetnünk kell és soha sem 
szabad feledni,  hogy óriási többségben vagyunk, 
tehát az erős áll szemben a gyengével 

Ezekben kívántunk rámutatni társadalmunk 
egészséges alakulatának akadályaira. — Ezek 
részben országos problémák, részben helyiek. 
Az előbbiek javításával elérhetjük társadalmi 
fejlődésünknek  helyesebb irányba való eltolá-
sát — mig az utóbbiak orvoslásával erösebb 
kapcsolatot  vélünk létesíthetni a nagy magyar 
társadalom összeségével. -- S ha e kapcsolat 
erősödik, Csikvármegye elfoglalja  azt az elő-
kelő Bzerepet, melyet színmagyar voltának 
súlyával a magyar társadalom kiépítésénél el-
foglalni  hivatva van. Egyrészt a társadalom 
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jukat befejezték,  ugy az uj nemzedéken a sor 
lépni sorompóba. Nem személyek ellen be-
szélünk, de vétkezni gondolunk a köz ellen, 
ha ezeket elhallgatjuk. 

Knlturánk anyagi támogatására más mód 
is van. Az a körülbelól 10 pénzintézet, mely 
megyénk hiteligényeit szolgálja éveuként nem 
ad összesen 1000 koronát kulturális célokra. 
Egy intézetünk 25 év alatt adott annyit, a 
mennyi egy óvoda épUIetére elég volt. 25 év 
alatt nem sok, de valami  akkor, amikor a 
többi még ennyit sem adott Micsoda érv az, 
hogy a magánvagyont  nem terheli semmi 
kulturális adó? Mihelyt valaki részvényt vá-
sárol, az kilép a magánvagyon keretéből, az 
köz funkcionáriussá  lesz. O élvezi a törvény 
védelmét és kedvezményeit, megkapja  hoza-
mát — hát semmivel sem tartozik azoknak, 
akikből él,  akikben ő maga él ? Mily kicsinyes 
felfogási  Nemzetiségi bankjaink bezzeg nem 
fizetnek  többel 6*/o-nál, a többit kulturális ala-
pokra adják. Nálunk 16—20°/.-ot kifizetnek 
osztalékul és 10%-ot a tartalékhoz csatolnak. 
Arra nem gondolnak, hogy ők is a közönség 
bizalmából  élnek. Kétheti bizalom elvonás 
után bezárhatják üzletüket. Alja kell törekedni, 
hogy ne támogasson senki sem betétjei, 
sem bitet  igénybevevése  által  oly takarék-
pénztárt,  mely a közcélokra semmit sem 
fordit. 

Ha már pénzintézeteinknél vagyunk, áll-
junk meg itt egy kissé. Örömmel kell konsta-
tálnunk, hogy ujabb időben pénzintézeteink 
szaporodtak. Ez amellett, hogy a tőke növe-
kedésére enged következtetnünk, egészséges 
azért is, mert több felől  nyújt hitelt és leszál-
lítja  a kamatlábat A kinzsorázásnak mind 
kevesebb tere van és elfoglalhatja  helyét a 
modernebb  banküzlet. E téren azonban telje-
sen nélkülözzük a szakszerű  vezetést.  Hisz 
nem régiben történt, hogy egy fényes  üzletet 

lis haladása érdekében. Ezen öntudatos tnun 
kára hívunk fel  minden velünk érző székely-
hazafit  és ez irányban kérjük támogatásukat, » 

A karácsonyi ünnepek alkalmából elmon-
dandónak véltük mindezeket, mert a szerető 
szív inkább befogadja  a szeretet igéit. Ve-
zesBen a megértésben mindenkit az a jóakarat, 
amely a megírásban minket vezetett s adja 
Isten, h02y belátva elmaradottságunk, feléb 
rediünk és útnak induljunk egy magasabb-
rendű társadalmi alakulat felé,  mely fejlődés 
ben van s a melyet fejlődésében  irányítani 
kívánunk. Adja  Istei.,  hogy hu gyermekeink 
nem is. de  legalább  unokáink boldogabb  vi-
szonyok között  élhessenek,  mint  mi! 

A másik ezt a nagy just a központi 
hatalomnak adná. A reform  korszakban 
az utóbbi irány képviselőit centralisták-
nak, a szittya ősi intézmény védőit mu-
nicipalistáknak hivták. 

Ma pedig a kor uj, nagy fejlemények 
elé állított: s a nagyhangú meghatározá-
soknál inkább van szükségünk okos, re-
ális alkotásokra, még akkor is, ha ősi in-
tézmények terebélyes fája  felé  kell vág-
nunk fejszénkkel.  Okos reális törekvés 
pedig az, hogy a köztisztviselőt, kikre idő-
közben törvényeink, legnagyobb javain-
kat biztuk, kik birák, intézők és kormány-
zók — szabadítsuk föl  a függéstől  azzal, 
hogy birói tisztükben, az igazság keresé-
sében, Ítéletükben, mint a sanda mészá-
ros, mellesleg keresniök kelljen a megye-
beli választók extra tetszését, beleegyező 
véleményét. Az olyan bíró, az olyan kor-
liiányzó, akinek minden működésében 
arra kell gondolnia, vájjon hat év múlva 
nem fogják-e  a választók érte tisztéből 
kicseppenteni? az minden működésekor 
bilincsekkel van lekötve, annak a kezében 
az igazság fáklyája  nem ég, csak pislog, 
vagy pedig megalkuvást nem ismerő igaz-
ságszeretete magában hordoz egy sors-
tragédiát. 

Akár az elsőre, akár a másodikra gon-
dolunk, mindenképen az igazság istenasz-
szonyát bántjuk, — akit ugy is bekötött 
szemmel képzel a mithosz. Minden téve-
dést — bár nem tartjuk felette  szüksé-
gesnek — hiszen viszonyaink egészen 
mások, — tartozunk eloszlatni. Nem pro 
domo beszélünk. Nálunk a megyei intéz-
mény nem mutatja e téren azokat az ál-
talános bajokat, • melyeket a tisztviselői 
intézményre a választói függés  miatt szinte 
általánosan mondanak. Lehet-e szerencsés 
helyzetnek oka az, hogy a megyei élet 
nálunk nem lüktető és a megyebizottsági 
tagok nem szervezkednek párt s főleg  ér-
dek közt; lehet ennek oka az, hogy 
köztisztviselői nagyobb állásokba a sors 
szerencséjéből olyan férfiak  ülnek, akik 
egyéni kiválóságukkal és presztigük-kel 
szerzik meg működésűk minden tényeire 
a közvélemény helybenhagyó tetszését 
és megszerzik ezt állandóan holott, a ki 

tömeg tetszés és népszerűségre épit, az 
homokra épit. 

De legyen bárhogyan, mi a kérdést 
nem lokális, hanem általános nézőpontról 
tekintjük s még akkor is a kinevezési 
rendszer mellett törnénk lándzsát, ha nem 
állana homloktérben egy közviszonyaink 
helyzete szerint is időelőtti elhamarkodott 
és nagy fordulatokat  hozó kérdés; az, 
melyet már sokáig nem tarthatunk vissza, 
az, mely a jogkiterjesztés jelszavával aj-
tónkat döngeti. A sötétbe való ugrásnak 
minősítette évek előtt a kérdést Széli Kál-
mán s minél több agyvelő foglalkozik  a 
várható fejlődés  jóslatával, annál inkább 
igazat kell adnunk az államférfiú  emléke-
zetes szálló igéjének. Ily helyzetben nem-
zeti érzésünk mondatja velünk, hogy a 
kinevezési rendszer biztosító szelepére 
szükségűnk van. 

A vármegye. 
A jövó évi állami költségvetés parla-

menti tárgyalása adott alkalmat a minisz-
terelnöknek arra, hogy a várható nagy 
alkotmányos erőkiterjesztéssel kapcsolat-
ban elállható s nemzeti létünket fenyegető 
jelenségek esetére kiterjeszkedjenek egyes 
biztosító szelepekre, a milyen a megyei 
kinevezési rendszer. Minden politikai vo-
natkozás nélkül akarunk a kérdéssel fog 
lalkozni. 

Két felfogás  van, két egymással ellen-
tétes felfogás. 

Az egyik: a Szent-István által meg 
alapozott közigazgatási kereteket ugy 
hagyná a jövendőre is, a hogy azt a tör 
ténelem idők során mai alakjában kifej 
lödött. A vármegyéknek maradna tehát 
az, hogy a Szent István ispánjait s egyéb 
sáfárjait,  maga a vármegye választaná. 

Korunk betegsége. 
Muszáj az embernek az életet ma-

gasabb szempontból is vizsgálni. — Ha 
ezt tesszük, ugy észrevesszük azokat a 
hatalmas válaszfalakat,  mik a társadal-
mat rétegekre osztják. 

Száz és egy néhány éve, hogy Fran-
ciaországban világgá bocsátatták a sza-
badság, egyenlőség, testvériség magasz-
tos eszméit; bár tudja mindenki, hogy 
ezek a maguk elvont fogalmukban  soha-
sem valósithatók meg, mégis ezen jel-
szók lobogtatásával halad, művelődik az 
emberiség. 

Dacára ezen nemes eszméknek, a 
mai művelődést nemcsak eszközeire, ha-
nem irányára, szellemére nézve is ma-
teriálisnak mondhatjuk. A pénz korunk-
nak bálványa lett s ennek hatalma ki-
öli ma-holnap a nemesebb érzelmeket, 
törekvéseket az emberek szivéből; min-
den téren érdekek döntenek. — Ezen 
anyagi érdekek káros hatása érezhető 
a társadalom minden rétegében. 

Szeressük mondani, hogy korunk a 

felvilágosodás  kora. Csak tekintsük a 
módokat és eszközüket, a mikkel a mai 
helyzetet megteremtettük. 

Roppant küzdelem, tülekedés, véres 
forradalmaknak  kellett történnie, a mig 
kialakult a mai helyzet Ki mert volna 
ezelőtt 100 évvel is arra gondolni, hogy 
az ember a levegőt meghódítva, repül 
Senki. 

Senki se merte volna gondolni s an-
ii ál kevésbbé állítani, hogy ilyen ra-
gyogó, álomszerű világ épüljön fel  a 
materiálizmus alapján. Jó lesz nem bízni 
el magunkat! Nézzük haladásunkat más 
oldalról is. 

Nézzük, hogy a fény  ezen korsza-
kában, a pozitív tudomány diadala kö-
zepett, a tudományok és művészetek 
ezen magas haladásával lépést tart-e a 
szív nemesedése is ? 

Legyünk őszinték; ismerjük be a 
valót. Nem. 

Az a nagy fény  és világosság ellen-
hatást gyakorol a szívre, a minek egyik 
legnagyobb betegsége, mint vallástalan-
ság terjed, pusztít az emberiség között. 

A rég múltban, a mit a sötétség ko-
rának tisztel a mai felvilágosult  elme, 
az emberek érzéseikhez menekültek, lia 
valami csapás érte őket. Az isteni gond-
viselésben vetett hit erős és hatalmas 
volt. Ha a szellem el is téved néha éB 
vadabbak voltak az erkölcsök, de a 
szív érzéseiben mégis megtalálta a bol-
dogságát. 

Igaz az, hogy minél erősebb a fény-
sugár, annál sötétebb az árnyék. Na-
gyon világos agyvelók könnyen tul fc'-
szik magukat a szív érzésein. 

Ma vége az álmodozásnak. Örökre 
eltűntek a begyek és erdők szellemei, 
kihaltak a ligetek neintői, tavak tündé-
rei ; ma már annak a hat esztendős gyer-
meknek sem az angyal hozza az aján-
dékot. 

Hej, pedig ezek egykor remegéssel 
és gyönyörrel töltötték el a sziveket. 
Mindezeket a fantázia  játéka teremtette 
és ma eltűnt a világosság. 

Ma másképen van. Ma a kópzelődés 
a pozitív világban keresi ideálját, nem 
kalandoz el az álmok birodalmába. 

Korunk megteremtett egy nemzedéket, 
uiely annál erősebhen ragaszkodik az 
anyaghoz, minél világosabban lát és ke-
vesebbet álmadozik. 

Látjuk, hogy ezen vakító fény  ha-
tása alatt az ész és hit ellen forrada-
lom van ; látjuk a hitetlenek ijesztő hit-
vallását, melynek dogmája nemcsak ha-
zái nem ismer, hanem magát az Isten-
séget megtagadja, megveti. 

iz szülte azt, hogy ma már társula-
tok alakultak arra, hogy a vallásos ne-
velést félre  dobják és megteremtsék a 
felekezetnélk  üliséget. 

Nincs ugyan semmi statisztikában 
feltüntetve,  hogy hazánk lakói közül 
hány ember nő fel  minden vallásos ér-

felkeltése  nélkül, de bogy sokan 
nőnek igy fel,  tanú erre a társadalom 
lelki szegénysége. 

Felnőnek az emberek vallás nélkül 
is, de törpe lélekkel, összezsugorodott, 
nemes célért lelkesedni nem tudó szív-
vel. Az ilyen embereknek lelkűk sivár, 
benne semmi nyoma a nemesebb irány-
nak ; az ilyen jó hazafi  nem lehet, a 
társadalomban sem állhatja meg helyét 
becsülettel, mert azon áldozatokat ő meg 
nem hozhatja, melyeket egy nemesen 
gondolkozó, embertársait szerető vallá-
sos ember meghozhat. 

Most a szent karácsony ünnepén, mi-
dőn a gyertyák kigyúlnak a gyermek-
szobában s az ártatlan gyermeki sziv 
megnyilatkozik a maga valóságában, ve-
gyük fontolóra  és lelkiismeretesen mér-
legeljük, bogy vájjon a mi szivünk tisz-
tasága, vallásos érzetünk teljesen össz-
hangban van-e ezen ártatlan lelkek, 
tiszta szivek őszinte nyilatkozatával. 

Adja Isten, hogy ugy legyen I 
Márton  Bálint. 



4-tk oldal. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósági bizott-

sága 1910. évi december bó 29 én dél 
elótt 10 órakor rendkivQli közgyűlést 
tart, melynek tárgysorozata a követ 
kező: 

I. 
1. Szentesítést nyert törvények ki-

hirdetése. 
2. Honvédelmi miniszter ur leirata 

a 6 éven tul szolgált altisztek a lkalmai 
tatása tárgyában. 

3. OyámpéDZtári alapok pénzíölöale-
gének gyllmölcsőztetése. 

4. Előterjesztés a pénzügyigazgató 
ság elhelyezése tárgyában. 

5. Előterjesztés a tisztviselői nyűg 
dijalap költségvetési hiányának fedezése 
tárgyában (pótadó kivetés). 

6. Sorosó bizottságba polgári tagok 
választása. 

7. Szabályrendelet tervezet a gaz-
dasági munkás és cseléd lakásokról. 

8. Özv. Lőrincz Vilmosné nyugdija 
zása. 

9. Fülöp Alajos jutalmazása. 
10. Bizottságok, választmányok kie-

gészítése, illetőleg tyra választása. 
11. Társhatóságokkal való levelezés. 

II. 
Magánjavak ügyei. 

Eladásra engedélyezett erdőségek 
szerződési feltételeinek  módosítása és 
120.000 korona folyó  számla-kölcsön 
engelyezése. 

Antal Juliánná, Hurub Demeter, 
Muszka János, Timár Ignácz és Petréd 
Ádám terhén fenálló  hátrálékok tőrlése. 

Adorján Imre faiskola  kezelő végle-
gesítése. 

Magánjavak alkalmazottainál napi és 
fuvar-dijak  szabályozása. 

Perbeli egyezségek feltételeinek  meg-
állapítása. 

Adomány a Qál Sándor emlékre 
Magánjavak tulajdonát képező köz-

épületek villanyvilágítása. 
III. 

Községi ügyek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj ügyvédek. Dr. Csedő András és Gál 

József  ügyvédjelöltek Marosvásárhelyen az agy-
védi vizsgálatot sikeresen kiállották. Mindkét 
uj ügyvéd irodáját városunkban megnyitotta. 

— Stratzlnger Emil halála. Stratzinger 
Emil kir. tanácsos, pénzügyigazgató Székely-
udvarhelyen meghalL Elhalt vármegyénknek 
és Udvarhelynek sokáig volt köztiszteletben 
álló pénzügyigazgatója, kit megnyerő egyéni-
ségéért és egyenes lelkéért mindkét várme-
gyében szerettek és becsültek. Halála őszinte 
részvétet keltett. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter 
Balázs Lázár csíkszeredai adóhivatali 
gyakornokot a XI. fizetési  osztályba 
ideiglenes minőségű adóhivatali tiszté a 
csíkszeredai adóhivatalhoz kinevezte. 

— Villanyvilágításunk. Legújabb értesü-
lésünk szerint városunk villanyvilágítása, mi-
után a posta által támasztott nehézségek ked-
vezően eltávolítottak, jövő év január 15-én 
átadatik a közszolgálatnak. 

— Tiszteletdíj engedélyezés. A koz-
mási gazd. ism. iskolai tanítóknak a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 180 kor. tiszteletdijat 
engedélyezétt államsegélyből. 

— Jobbal Nusl. Lapunk mult számában 
közöli eljegyzési hírt olyképen rektifikáljuk, 
hogy Jobbai Nusi Fejér Károly volt prima-
donnája házasságot kötött dr. Havas Emillel 
Szabadkán. 

— UJ ügyvéd. Dr. Bogdán Emő ügyvéd-
jelölt Marosvásárhelyen az ügyvédi vizsgálatot 
sikeresen kiállotta és irodáját Győrben nyi-
totta meg. 

— Szabadságolás.  A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter Krauszné Fodor Anna csik-
szentdomokosi áll. tanítónőnek betegsége miatt 
3 havi saabadságot engedélyezett. A helyette-
sítéssel Orbán Vilma bízatott meg. 

— Meteoriiollds Csíkszeredában. Bejárta 
a fővárosi  és szomszéd vármegyei lapokat a 
bir, hogy Csíkszeredában akkora meteor hullott 
le, hogy az egész égboltot megvilágította a 

nagy világosság mellett újságot olvastak (?). 
Mi sajnos ezt a nagy világosságot nem láttuk, 
sőt egyenesen átlithatjuk, hogy utcalámpáink 
is nyugalomra tértek s a világítást csupán a 
szerényen felhőkbe  burkolozó hold szolgál-
tatta. 

— A szInpártoló-egyesAlet közgyűlése. 
A szinpártoló-egyesület f.  évi december 18-án 
tartotta meg rendes évi közgyűlését Fejér Sán-
dor alispán elnöklete alatt. A közgyűlésen elő-
terjesztette Vákár Lajos pénztárnok a folyó  évi 
zárszámadást, mely 2392 korona 58 fillér  be-
vétellel és 2406 K 26 fül.  kiadással végződött. 
A közgyűlés ezt tudomásul vette és a felment-
vényt megadta. Józsa Géza gazda bemutatta 
a jövő évi költségelőirányzatot, melyet a köz-
gyűlés 1418 korona bevétel és 1316 korona 
39 fillér  kiadással elfogadott.  A szinügyi bizott-
ságba a vármegye magánjavai részéről meg 
hivták Dájbukát Jakab számvevőt és megvá 
lasztották dr. Szlávy Tibor főispáni  titkárt. A" 
január 9-én kezdődő sziniévadra való tekintet-
tel intézkedés történt, hogy január 15-re a vil-
lanyvilágítás a Vigadó nagytermében használ-
ható legyen. 

— Az uj rendőri büntető eljárás. A m 
kir. minisztérium az 1911. évi XX. t.-c. 44 
§-ában nyert felhatalmazás  alapján f.  hó dec. 
11-ik napján hozoztt minisztertanácsi határo-
zata értelmében az uj rendrőri büntő eljárást 
és ügyviteli szabályokat 1911. évi január l-re 
életbeléptette. Rég várt reformot  valósított 
meg ezzel a minisztertanács, mely a kihágási 
rendőri eljárást egységessé, gyorsabbá és mo-
dernebbé teszi. Igen nagy szerep vár a kihá-
gási perben a megyei tiszti főügyészre,  ügyészi 
megbízottakra, kik a vádat és az úgynevezett 
szakképviselőkre, kik a különleges közérdekel 
képviselik. Az uj rendőri büntetőbírósági eljá-
rásban életbe lép továbbá a büntető parancs, 
mely az eljárást sokkal gyorsabbá teszi. Az 
uj eljárási szabályokra a közönség tájékozta-
tása végeit legközelebb rátérünk. 

— Analfabéták  oktatása.  A kir. tan-
felügyelőség  dacára e hivatal sokoldalú elfog-
laltságának, minduntalan időt szakit, hogy a 
vármegye kulturális clóhnladását hatásköréhez 
mérten előmozdítsa. A kultuszkormány a< anal-
fabéták  oktatását ez évben is elrendelvén, vár 
megyénk kir. tanfelügyelője  intézkedett, hogy 
ez iiányu munkálkodásukkal tnnitóink közül 
is minél többen kitüntethessék magukat. Az 
írástudatlanok oktatása már több községben 
meg is kezdődött. így a Gyimesbükkhóz tar-
tozó Kakottyástelepen, hol az EMKE tart fenn 
iskolát, Csutak Károly tanító oktat 26 aunl-
fabéta  tanulót. Ismeretterjesztő elóads'isokat 
tartanak: Földes Zoltán Borszék-liollúsarki, 
Füstös Sándor csikszentgyörgyi, Mihály E'ek 
csikmadarasi éa Outak Károly rakottja? i ta-
nítók. A többi helyekről most folynak  az elő-
adásokra vonatkozó jelentkezések. 

— Elégett kisleány. Lőrincz István karcz-
falvi  községi pénztárnok Mariska nevű 2'/', 
éves leánykájának ruhája a tűzhelyből kipat-
tant szikrától tűzet fogott  s annak következ-
tében olyan égési sebeket szenvedett, hogy f. 
hó 21-én meghalt. A bevezetett vizsgálat fesz 
hivatva kideríteni, hogy kit terhel a gondat-
lanság. 

— Haltenyésztés az Oltban. A mull év-
ben a m. kir. földmivelésűgyi  miniszter 30,000 
drb. törpeharcsát küldött tenyésztés végett, 
mely három csoportban a Szent-Anna tavába, 
Tusnádon és Csicsónál az Oltba bocsájtatott 
el. A nálunk eddig ismeretlen szélesfejü  tör-
peharcsának az az előnyös tulajdonsága van, 
hogy a halak réme, a csuka nem tudja meg-
enni, mely tulajdonsága igen alkalmassá teszi 
az Oltban való tenyésztésre a mellett, hogy a 
husa is igen ízletes. Amint most értesűlünü, 
a földmivelésűgyi  miniszter a napokban egy 
sokkal nagyobb halszállitmányt, 3 métemázsa 
halat küldött ismét tenyésztésre, mely szintén 
az Oltba bocsájtottak el. Most már igazán csak 
arra kell a hatósági közeknek vigyázni, hogy 
a halak szaporodása zavartalanul biztosittassék 
s a robbanószerekkel működő orvhalászok kér-
telheteUen szigorúan megbüntessenek. Értesü-
lésünk szerint a tavaly vízbe bocsájtott törpe-
harcsák már eddig is meglehetősen szaporod-
tak. Az Oltnak halgazdasága hivatva lenne pó-
tolni a husdrágaságot s egyszersmind ízletes 
eledelül szolgálna népünknek. 

— Az 1911. esztendő. Három hét múlva 
következik az uj esztendő, amely ezúttal va-
sárnap kezdődik. A farsang  január hó 8-ától 
február  28-ig tart. Húsvét április 16, 17, pün-
kösd junius 15-én lesz, kettős ünnep ezenkí-
vül csak március hó 25, 26-án van, de e he-

lyet a karácsony hármas ünnep lesz, mert dec. 
25-ike hétfőn  lesz. 

— A mérleg meghamisítása. A hatásköri 
bíróság legújabb határozata szerint ha a keres-
kedő üzletinek a törvényes rendelkezéseknek meg-
felelő  mérleget csalárd módon, a vevőközönség 
kárára hamisítja csalás vétséget követi el s az 
ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, ha-
nem a rendes bíróság Itatáskörébe esik. 

— A távbeszélés csodája. A francia  Verité 
és Justíce páncéloshajók fedélzetén  ilróttalan te-
lefonnal  végzett kísérletek meglepően kedvező ered-
ményt szolgáltattak. Az egymástól 116 kilométer-
nyire levő hajókkal egész érthetően tudtak egy-
mással beszélni és tisztán hallottak minden han-
got Megállapították, hogy más hajókról erős vila-
mos hullámokkal a dróttalan teletonérintkezés meg-
zavarására rendezett kísérletek eredménytelennek 
maradnak. 

— így  forgalom.  Hogy az 1907. XXVII. 
tc. teljes végrehajtása minő átalakító hatással 
van az ország népoktatására bizonyítja az a 
körülmény, hogy vármegyénkben közigazgatási 
bizottsági ulintézést igénylő tanügyi akta az 
elmúlt hóban mintegy 80 volt. 

— A tengerre szóló postautalványok. A 
kereskedelemügyi miniszter a hadihajókra szóló 
postautalványok tárgyában közli, miszerint az ide-
gen tengeren járó cs. és kir. hadihajókra szóló 
postautalványokat 1911. évi jauuár hó 1-tól kezdve 
már nem a nemzetközi (sárga sziuii), hanem a m. 
kir. posta által a belfölfli  forgalom  részére kiadott 
rózsaszínű Űrlapot kell kiállítani. 

— Uj urdei ip&rvasut. A m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter a Maros-
völgyi futermelő  részvénytársaságnak 
kérelmére a maroshéviz lomásvölgyi er-
dei iparvasut 94 számú szelvényéből ki-
ágazólag tervezett székpatak-bisztrapa-
taki keskeny vágány u gő 'ü iemü erdei 
i p a r v u s u t n a k közigazgatási bejá-
rását 66060 910 sz. határozatával dr. 
Kállay Ferenc , miniszteri sogédtitkár 
vezetése mellett elrendrlte A közigaz-
gatási bejárás f.  hó 16 án foganatosít-
tatott s iizoii részt vett dr. Kállay Fe 
rencz miuiszteii segédtitkár, Pap Domo 
jios kir. műszaki tanácsos, Pinály Lajos 
vasúti és ha|ozási főfelügyelő,  Zakariás 
Lukács főszolgabíró  és még több mér-
nök és erdőtanácsos. Az uj erdei ipar 
vasút Maroöbévizlől Székpatakán fel 
Bélborba és inneu a Kis Besztercén a 
Hollósarkáig vezet mintegy 20 kilómé-
ter terjedelemben. A közigazgatási be-
járáshoz meghívattak Ditró, Remete, 
Szárhegy, Tölgyes községek, valamint 
Bélbor és Holló telepes községek. 

— Fizetesklegészitő államsegély fe-
lekezeti tanítóknak. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter az 1907. XXVII. t.-c. alap-
ján fizetéskiegészltó  államsegélyt engedélye-
zett Hurubeáu János gyergyólölgyesi és Kusz 
Xikodém vaslibi gör. kath. tanítóknak, vala-
mint Gróf  Hedvig szárhegyi r. kuth. tanítónő-
nek, Kandea Tivadorgyergyóbékás-domuki gör. 
kath. tauitót pedig korpótlék államsegélyben 
részesítette 

— Az 1010 évi adók késedelmi 
kamata. A pénzügyminiszter 3608 — 
1910. sz. alatt rendeletet adott ki, mely-
nek éneimében az 1910. évi adók után 
csak 1910 aug. 12 tői kezdve számít-
ható késedelmi kamat. 

— T&ncvizsgabál. Diószeghi Sán 
dor városunkba időző tánctanító tanít-
ványaival 1911. jauuár hó 7-én este a 
Vigadó uagy termében táncvizsgabált tart. 
A tanítványokkal az összes ujabb tán-
cok lesznek bemutatva. Beléptidij: Pá-
holyjegy 6 kor., családjegy 4 kor., sze-
mély jegy 1 K 60 f,  karzat 40 flll. 

— Tandíj  kárpótlás.  Tandíj megváltá-
sért folyamodott  a gyergyótölgyesi róm. kuth. 
iskolaszék, a csiksomlyói róm. kath. tanító-
képző-intézet gyakorló-iskolája, valamint a Fo-
garassy-féle  gyergyószentmiklósi róm. kath. 
elemi iskola. Az iţjabb közoktatásügyi törvé-
nyek értelmében ugyanis 1910. szeptember hó 
1-től az elemi népoktatási intézetekben tandíj 
többé nem Bzedhetó. 

— Karácsonyi fény.  A székesfőváros  sétáló 
közönségének egy ingyenes senzációja van, 
elegáns hölgyek el is nevezték karácsonyi 
fénynek.  Ez a Löw Sándor kamarai szállító 
ékszerüzlete, melynek ízléses kirakatában bril-
liáns függők,  kolliék, gyűrűk olyon impozáns, 
értékes és művészi tömege ragyog ki, hogy 
állandó nagy publikuma van. Kérjünk Löwtől 
(Budapest, Józsefkörut  81.) karácsonyi képes 
árjegyzéket, meggyőződünk, hogy a cég ma-

rad népszerűsége növekvő arányai eUenére is 
szolid, ötletes, Ízléses s egyedüli a maga ne-
mében. 

= Állategészségügy. Rendkívüli advös és 
dicséretes újítást léptetett életbe a földmivelésűgyi 
minisztérium. A gazdasági egyletekkel, úgyszintén 
a gazgazdasági és állattegéezségügyi felügyelőkkel 
tudatta, hogy a budapesti állatorvosi főiskola  bak-
teriológiai intézetének kiegészítéseként oltóanyag-
termelő osztályt szervezett Az itt termelt oltó-
anyagot lépfone  és sertésorbánc répfene  és sertés-
orbánc részére már forgalomba  is hozta. A forga-
lomba közvetlenül nem az intézet hozta az oltó-
anyagot, hanem a Hangya fogyasztási  szövetkezet 
utján. Az állategészségügyi felügyelők  a kerüle-
teikben levő törvényhatósági, járási és városi kir. 
állatorvosokat utasítani fogják,  hogy a bakterioló-
giai osztály megkeresésére mindenkor késedelem 
nélkül szálljanak ki oda, a honnan az oltóanyag-
termelő osztály magának szakértői véleményt akar 
beszerezni. 

Hány asszony van Európában. ? Em 
a nem éppen érdektelen kérdésre a következő ki-
mutatással válaszol egy francia  statisztikus : 1000 
férfira  Portugáliában 1081, Svéd, és Norvégorazág-
ban 1061, Angiéban 1058, Spanyországban 1054, 
Finnországban 1044, Svájcban 1041, Németország-
ban 1039, Ausztria-Magyaroszágban 1034, Dáni-
ában 1026, Hollandiában 1023, Franciaországban 
1025, Belgiumban 1001, Olaszországban 995, 
Szerbiában 988, Bulgáriában 952, Romániában 944, 
Görögországban 906, Bosznia- és Hercegovinában 
895 asszony esik. A számításból az tűnik ki, hogy 
Európában hét millióval több az asszony, mint a 
térfi  *, vagyis: ha Európába minden férfi  megháza-
sodnék, még akkor is hét millió leány maradna 
pártában. 

— Az ügyvédi gyakorlat meghosszabbí-
tása. Minthogy a Székely-féle  javaslatból pár 
hónap múlva törvény lesz, mindazok, akik a 
törvény életbeléptéig doktorátust nem szerez-
nek, csak két évvel később lehelnek önálló 
ügyvédek. A kik azt akarják, hogy az uj tör-
vény reájuk ki ne hasson és így két évet nyer-
jenek, forduljanak  a dr. Dobó jogi szeminári-
umhoz (Kolozsvár, Bolyai u. 3.), melynek se-
gítségével hat hét alatt letehetnek egy szigor-
latot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a be-
állott egyetemi rendszerváltozások következté-
ben a szigorlatok anyaga aránytalanul -megna-
gyobbodott. Az intézet kikölcsönzi tankönyve-
ket helyettesítő, az összes szigorlati kérdése-
ket felölelő  jegyzeteit, melyekből otthon elké-
szült jelölteket rövid rekapituláló kurzus során 
készíti elő. A »Jogi vizsgák letétele* cz. most 
megjelent könyvet díjmentesen megküdi. 6—15 

— Karácsonyi ajándékok. A kereskedelmi 
alkalmazottak Menházára több kereskedő ér-
tékes bolti tárgyakat ajándékozott, ezt az egye-
sület most rendezett sorsjátéka alkalmából 
szétfogja  osztani azok között, a kik az ember-
baráti vállalkozást pártolják sorsjegyek véte-
lével, avagy terjesztésével. Ajándéktárgyat kap-
hat babától kezdve praktikus ajándéktárgyakig 
mindenki, a ki már öt darab sorsjegyet vesz 
vagy elad. Persze az ajándékok értéke is prog-
ressiv növekedik a szerint, hogy az illető hány 
sorsjegyet helyez el. Mert pl. 50 sorsjegy vé-
tele vagy eladásánál lehet kapni angol utazó 
böröndöket, fegyvereket,  órákat, zománcozott 
gyűrű látcsöveket stb. Egy kis képes prospek-
tus tájékoztat minden érdeklődőt most hozzá, 
szabad választást engednek a díszes karácso-
nyi ajándék kollectióban. Minden ajándékozás 
nélkül is egész lélekkel ajánlanánk a kereske-
dői alkalmazottak menháza ügyét, hát még ily 
elmés formával.  Kérjünk tájékoztatót a keres-
kedelmi alkalmazottak országos egyesületénél 
Budapest, VII. Wesselényi utca 36. 

C S A R N O K . 
Romantika. 

(Margiihoz). 
Hét éve koldulom szerelmed, 

Hét hosszú éve angyalom. 
Fáradt madárként ér le hozzád 

Hajdanta szárnyaló dalom 
Melódiáim már kopottak, 

A tavasz elhagy, itt a nyár — 
Kijózanodtunk míndaketten. 

Be kár érettünk, oh be kárl 
Hiába sírtam a tilinkón, 

Én együgyű pásztorgyerek I 
Te érted eljön a királyfi, 

Ki nem dalol, nem éizeleg. 
De rám bohó királykisasszony 

Többé, tudomj sehol se vár -
S szivem be fogja  érni mással, -

Be kár érettünk, oh be kárl 

Megverte Isten azt az órát 
A melybe' hüs fészket  rakok, 
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Kemény lesz minden párna nékem, 

Ha rólad nem álmodhatok. 
Reád egy elhibázott élet, 

Reám kettőnek átka vár — 
De sajna, majd csak elviseljük, — 

Be kár érettünk, oh be kárl 

Még csak nem is Ölelkezik maid 
Sirunk felett  két rózsatő, 

A mely kettészakadt szivekből 
Egy éj alatt bimbózva nő. 

Nem fonja  együvé szerelmünk 
Még az a hant se, mely lezár 

Meghalni sem lesz érdemes hát, 
Be kár érettünk, oh be kárl 

Makat  Emil. 

Apróságok. 
Aki a királynak telefonált. 

Egyik vidéki ügyvédről szól ez a nóta, a 
ki igen jól ért hozzá, hogy hogyan kell a 
szűkmarkú klienseket bőkezűvé tenni. 

Belliit az ügyvédhez ügyes-bajos dolgával 
atyafi.  Az ügyvéd látja, hogy a do-

y,L- --c îmán megoldható, de hát azt is tudja 
joi, liogy a gazdaember nagyon is rajta Ql a 
pénzén, abból nehéz azt kivasalni. 

Hm, — mondja az ügyvéd, — nehéz 
a dolog. Telefonálni  kell a királynak. 

— A királynak? — hüledezik erre a gazda 
— Igen ám. Várjon csak. 
Az ügyvéd a házi telefon  kagylójához lép, 

csenget aztán bekiált: 
— Halló! Kérem a bécsi telefon  hivatalt. 
— Halló! Bécs? Kérem, mennyibe kerül az 

összeköttetés a király lakásávai?... Igen, halló... 
tehát kétszáz koronába. Köszönöm I... Még 
nem, félek,  hogy drága lesz ügyfelemnek. 

A paraszt odasúg: 
— De csak tessen beszélni őfelségével,  ki-

guberálom én az árát 
Az ügyvéd beszél tovább: 
— Kérem tehát a királyi várpalotát Halló, 

halló, főudvarmester  ő excellenciája ? Kérem 
szépen ide küldeni jó öreg királyunkat. 

A parasztember térdei csaknem remeglek a 
nagy félelemtől,  amikor a telefon  (persze az 
agyvéd kezétől) csengetni kezdett, öreges resz-
ketéssel, mintha csak maga a király csengetne. 

— Halló, a felséges  király?... Van szeren-
csém. Itt X. ügyvéd beszél... Oh, igen, köszö-
nöm, én csak megvagyok, és felséged?...  Hát 
a kedves trónörökös, ő hogy van?... No annak 
örülök... Nézze csak felséged,  üzenjen le a bí-
róságra... — (És aztán elmondotta a paraszt 
ügyes-bajos dolgát). 

Aztán a paraszthoz lépett: 
— No öregem, legyen csak nyugodt, majd 

meglátja kend, hogy a tárgyaláson mit fog 
mondani a bíró. 

Az ügy kedvezően intéződött el. A mikor 
a bíró kezdi mondani: »Ö felsége  a Király 
nevében!«, akkor a paraszt oda sug a szom-
szédjának : 

— Látja kend, mégis csak telefonyált  a 
bíró úrhoz a jó öreg királyi 

Nehéz lordulat. 
Egy vidéki orfeumban  történt a következő 

mulatságos eset A műsor egyik legnevezete-
sebb száma egy állathang utánzó produkció 
volt. 

A művész fellépett  a pódiumra és bejelen-
tette a közönségnek: 

— Méltóztassanak bármilyen állatott meg-
nevezni és én mindegyiket utánozni fogom! 

A közönségből aztán egyre-másra kezd-
tek diktálni és az artista fáradhatatlanul  uga-
tott, nyerített, nyávogott hápogott, gágogott, 
cincogott, fütyült,  énekelt, kukorékolt, csi-
pogott. 

A terem végében csendesen iddogált egy 
jó humoráról ismert öreg polgár és hallgatta 
a prodnkciót. Egyszer csak aztán felszólt  ő is 
a pódiumra: 

— Hát ecsém uram, igazán minden állatot 
tud utánozni? 

— Hogyne I — felelte  büszkén az artista. 
— No hát, ha ecsém uram csakugyan olyan 

nagy művész, akkor utánozza az — olajos 
szardiniát. 

A klsértetlátó. 
— Orvos ur, valami rettenetes kísértet gyö-

tör engem; mit tegyek ? 
— Milyen az a kísértet? 
— Állati alakja van. 
— Miféle  állati alakja? 
— Egy szamár alakja. 
— Tanácslom, mondjon le a szeszes ita-

lokról. 
— Hogyan?.. Mit akar ezzel mondani? 
— Azt, hogy bizonyosan részeg volt és a 

saját árnyékától ijedt meg. 
Számtani feladvány. 

Ha apádnak négy darab sonka lógna a füs-
tön s egyet nekem küldene belőle, mennyi ma-
radna még a füstön?  — kérdi a tanító. 

— Három — volt a felelet. 
— Helyes — mondja a tanító. — Mond el 

ezt a példát ma atyádnak, hadd lássa, meny-
nyire előre haladtál a számtanban. 

A kutyamosó. 
Hadnagy: Jancsi! Hozz nekem egy herin-

get de azt mondod a boltban, hogy neked kell. 
Kutyamosó! Parancsára hadnagy ur. 
Hadnagy (umikor a legény hering nélkül 

tér vissza): Nos, hol a hering? 
Kutyamosó: Amikor megmondtam, hogy 

magamnak veszem, azt mondta a boltos, hogy 
hát egyem meg ott. 8 mert nem akartam a 
hadnagy urat blamálni, hát megettem. 

A cár rokona. 
Miklós cár meglepetve látott egyBzer egy 

nálánál magasabb katonát. 
— Mi a neved? — szólította meg a cár a 

katonát. 
— Romanow, felség!  — viszonzá a meg-

szólított. 
— Te rokonom vagy? — jegyzé meg tré-

fásan  a Romanow-házból való cár. 
— Igen, — felelte  bátran a katona. 
— Mennyiben? 
— Felséged Oroszország atyja, én meg a 

fla  vagyok. 
A cár megcsókolta a találékony hadapródot. 

A három jóbarát. 
Petőfiről  beszelnek egy társaságban. 
Első ur: .A költő neve három legjobb ba-

rátomra emlékeztet*. 
Második ur: Hogy hogy ? 
Első: Egyik barátom megajándékozott a 

költó összes műveivel, a második gyönyörűen 
beköttette... 

Misodik: És a harmadik? 
Első: Az kölcsön kérte és soha többé vissza 

nem hozta. 

Nem értette meg. 
Egy ur, akinek már régebbi tartozása volt 

a sörházban, fizeti  a mostani cechet. 
Pincér: Van még, kérem huszonnégy po 

hár sör a mult hétről is. 
Az a bizonyos ur: Öntsék ki, az inár sa-

vanyu lehet". 

A cárnő vendége. 
Egy alkalommal Feodorowen Mária cárnő 

meghívta Krilov meseirót ebédre. Kevés ven-
dég volt s Kriiov mellett Zsukovszki kültó ült. 

Krilov minden fogásból  vett. 
— Legalább egy fogást  utasítson vissza, 

— súgta oda a költő. — Adjon alkalmat a 
cárnónek a inegkinálásra. 

— Igen, de hátha nem kinál inegl — sugá 
vissza Krilov és ismét megtöltötte tányérjét az 
uj fogásból. 

Fejbe lőtte magit, azután megebédelt. 
A nagy Boulevard egyik éttermébe a mi-

nap egy jól öltözött férfi  tért be és miután 
urasan megebédelt, a vendéglősnek kijelen-
tette, hogy nincs pénze és tegyen vele amit 
akar. A vendéglős rendőrt hívott, aki a fizetni 
nem akaró és nem tudó vendéget bekísérte 
a prefektusára,  ahol nyomban kihallgatták. Az 
illető elmondotta, hogy Bleriotnak hívják és 
már hosszabb ideje állás nélkül van, az éhség 
vitte arra a gondolatra, hogy a vendéglőst a 
vacsora áráig becsapja. A kihallgatás közben 
a véletlenül jelenvolt rendőorvoB észrevette, 
bogy Blériot homlokán egy kisebb gyuladásos 
seb van. Erre nézve Blériot azt mondotta, hogy 
elesett éa  egy hegyes kő sértette meg a hom-
lokát. — A rendőrprefektus  intézkedésére Ble-
riotot, minden tiltakozása ellenére rögtön át-
vitték a kórházba, ahol megállapították, hogy 
a sebet revolverlövés okozta és hogy a golyó 
benne van H szereucsétlen ember fejében,  Blé-
riot erre bevallotta, hogy nagy nyomorúsága 
miatt öngyilkossági kísérletet követett el A 
lövés után azonban sem fájdalmat,  sem gyön-
geséget nem érzett és így azt hitte, hogy a 
golyó csak súrolta a homlokát, de annál job-
ban érezte az éhséget és így szánta rá magát 
az ingyeu vacsorára. — Bleriotot alig néhány 
perc múlva heves sebláz fogta  el és az éj 
folyamán  meg is halt. A szerencsétlen ember 
körülbelül hat óráig élt a golyóval a fejében. 

Sz. 3296—1910. 

• .The Mutual" new-yorki élet-
biztosítási t&rsas&g alkalmaz egy 

K É P V I S E L Ő T 
Csikmegye részére magas járulé-
kok mellett. Ajánlatok intézendók 

Dichler Gyulához, 
a társaság föiigynökéhez,  S e g e s v á r . 

2—3 

Értesítési 
A legújabb Dr. Dralle-féle  alkalmi és 

karácsonyi parfüm  kazetták, manikűr kész-
letek, diszhajfésük  és hajtűk megérkeztek, 
továbbá természetes hajból mindennemű 
divatos hajpótlék, mely viselésben felis-
merhetetlen, nagy választékban kapható 

SZABÓ LAJOSNÉ 
DÓI fodrász-,  haj- és Illatszer-Üzletében 

Csíkszeredában. 3 3 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  főszolgabírói 

járás Csikszentdomokos községhez tartozó 
Balánbánya telep részére az újonnan szer-
vezeit bábái állásra a község képviselő-
testületének 1908. évi december hó 7-én 
hozott gyűlési határozata s az alispán 
urnák 7o86—1910. ai. sz. rendeletével 
az 1908. évi XXXVIII, tc. 27. §-a alap-
ján pályázatot hirdetünk, felhívjuk  pá-
lyázni óhajtókat, hogy áz 1908. évi 
XXXVIII, tc. 27. §-a alapján kérvényüket 
alulírott k. elöljárósághoz 1910. évi de-
cember hó 29-ig annál is inkább adják 
be, mivel a később érkező folyamodvá-
nyok figyelembe  nem vétetnek. 

Bábái állás javadalmazása: 
1. 12u korona évi fizetés  a község 

pénztárából havi előleges részletekben. 
A választás csikszentdomokos község-

házánál folyó  évi december hó 31-én dél-
után 2 órakor lesz megtartva. 

Csikszentdomokos, 1910. évi decem-
ber hó 5-én. 

László Kálmán, Albert Ágoston, 
s -jegyző, biró. 

Sz. 11865—1910. tkkvi. 

Hirdetmény. 

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó 
„BABY", ára 50 fillér. 

HaöszUI a haja vegyen „HAJIFJITÓT", 
mely a hajnak visszaadja az ifjúkori 
eredeti színét. — Kéz, hónalj és láb-
Izzadás ellen egyedüli biztos szer a 

„LINGVO LEONO". 
Kaphatók: FEKETE VILMOS illat-
szertárában, Csíkszeredában. 

Postai megrendslésnkst azonnal etzköilök. 
8—52 

^ S x s l c L Ó 
Csiktusnádon Pátrubán Antalnál 
egy tiszta uj, jó l b e r e n d e z e t t 

a a » . - o . r » . s t 1 o a a o » 
Ára 6000 korona. 

Csiktaplocza község ketekkönyve birtok-
szabályozás, következtében az 1869. évi 2579. 
szimu szabályrendelethez képest átalakittatik 
és ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanra nézve, 
melyekre az 1886: XXIV., az 1889: XXXVIII, 
és az 1891 : XVI. t.-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892: XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás, 
a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbitlé-
sével kapcsolatosan foganatosittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hitele-
sítése és a helyszíni eljárás a nevezett község-
ben 1911. évi január 16-án fog  kezdődni. 

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

tárgyaláson személyesen vagy meg hatalma-
zott által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi 
tervezet ellen netalini észrevételeiket annál bi-
zonyosabban adják elő, mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után a téves átvezetésből 
eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik ; 

2. mindazok, a kik a telekjegyzökönyvek-
ben előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a telek-
könyvi hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött ha-
tárnapon kezdődő eljárás folyama  alatt jelen-
jenek meg és az előterjesztéseiket igazoló ok-
irataikat mutassák fel; 

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tn-
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra az 1886: XXIX. t.-cikk 15—18. és az 
1889: XXXIII, l.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai értel-
mében szükséges adatokat megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött 
előtt szóval is ismerje el és a tulajdonjog be-
kebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert kü-
lönben jogaikat ezen az uton nem érvényesít-
hetik és a bélyeg- és illetékelengedési ked-
vezménytől is elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter-
helt ingatlanok tulajdonossai, hogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bé-
lyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

Csíkszereda, 1910. november 14-én. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság. 
Geoső Béla, 

törvaz. biró. 

= 1 1 1 

A legszebb és legolcsóbb 

• 

karácsony i és n j é í i 
a j á n d é k t á r g y a k 

jutányos árban szerezhetők be 

H K 1 T 1 V I L M O S 
PIPERE- ÉS ILLATSZERTÁRÁBAN 
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Árverési hirdetmény és feltételek  kivonata. 

A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 
tlkkvi hatóság dr Ady Endre csikszentmártoni 
ügyvédnek dr Bocskor Béla csíkszeredai lakos 
elleni végrehajtásos Ügyében végrehajtató ké-
résére a végrehajtási árverést 673 korona 12 
fillér  s jár. erejéig a csiksaeredai kir törvény-
szék, a csikszentmártoni kir. járásbíróság te-
rületén lévő, a kászonujfalvi  község határában 
fekvő,  a kászonujfalvi  1 B. 2385. sztjkvben 
A f  1 rend 6626. hrez. ingatlanok 8 koroná-
ban, az 1519. BZ. tjkvben A + 1., 2 sor 7999. 
hrsz. ingatlanra 9 koronában, 8784. brsz. in-
gatlanra 16 koronában megállapított kikiáltási 
árban. 

2. A kászonimpér község határában fekvő, 
a kászonimpéri 933. tjkvben A 1. 2 sor 4284. 
hrsz. kaszáló ingatlanra 18 koronában, 4321. 
hrsz. kaszáló ingatlanra 13 koronában meg 
állapított kikiáltási árban. 

3. A Kászon-Al- és Féltíz község határá-
ban fekvó,  a kászon-al- éB feltizi  3966. számú 
tjkvben A f  1., 4 sor 1777. hrsz. szántó in-
gatlanra és 1778. hrez. kaszáló ingatlanra 24 
koronában, 2342. hrsz. szántó 3 koronában, 
9563. és 9564. hrsz. szántók 11 koronában, 
10068. hrsz. szántó 22 koronában. 

4. A Csikszentgyörgy község határában 
fekvő,  a csíkszentgyörgyi 1753. sz. tjkvben 
A + 5., 7 sor, 76837 braz. a. kaszáló ingatlanra 
79 koronában, 7817. hrsz. a. kaazáló ingat-
lanra 67 koronában, a csikszentgyörgyi 1 R 
2641. sz. tjkvben A + 1., 2. sorsz. 3169. hrez. 
kaszáló ingatlanra, 3170. hrsz. kaszáló ingat-
lanra, 3114. hrsz. kaszáló ingatlanra 37 koio-
nában, 3669. brsz. kaszáló ingatlanra 6 ko-
ronában. 

5. A CsikszeDtkirály község határában fekvő 
» csikszentkirályi 1945. sz. tjkvben A + 2—4. 
8. Borsz. 7354. brsz. szántó ingatlanra 9 ko-
ronában, 7645. hrsz. szántó ingatlanra 4 ko-
ronában, 7690. brsz. Bzántó ingatlanra 6 ko-
ronában 8080. hrsz. szántó ingatlanra 62 ko-
ronában, 8033. hrsz, szántó ingatlanra 50 ko-
ronában, 8364. hrsz. szántó ingatlanra 8 ko-
ronában, 8429. hrsz. szántó ingatlanra 5 ko-
ronában, 217. hrsz. kert ingatlanra 169 koro-
nában ; 266. hrsz. faház  udvarral ingatlanra, 
227. hrsz. kert ingatlanra 32 koronában; 264. 
hrsz. kert ingatlanra 28 koronában. 265. hrsz. 
kert ingatlanra 42 koronában, 1175. hrezámu 
szántó ingatlanra 39 koronában, 1200. hrsz. 
szántó ingatlanra 22 koronában, 1446. brszámu 
szántó ingatlanra 10 koronában, 1528. hrez. 
szántó ingatlanra 50 koronában; 1687. brsz. 
szántó ingatlanra, 1688. brsz. szántó ingatlanra 
12U koronában; 1915. hrsz. szántó ingatlanra 
160 koronában; 5035. hrsz. szántó ingatlanra, 
5036. hrsz. szántó ingatlanra. 5037. brszámu 
száutó ingatlanra, 5038. hrsz. szántó ingatlanra, 
5030. hrsz. szántó ingatlanra 240 koronában, 
1300. hrsz. szántó ingatlanra 54 koronában, 
1328. brsz. szántó ingatlanra 110 koronában, 
1818. hrsz. szántó ingatlanra 130 koronában, 
2074 hrezámu Bzántó ingatlanra 66 koroná-
ban, 2099. brszámu szántó ingatlanra 68 ko-
ronában, 2278. brsz. szántó ingatlanra 44 ko-
ronában, 2279. hrsz. szántó ingatlanra 28 ko-
ronában, 4541. h'Bzámu kaszáló ingatlanra 29 
koronában, 4548. és 4572. hrez. legeló ingat-
lanra 110 koronában, 4558. brez. kaszáló in-
gatlanra 20 koronábao, 4567. hisz. kaszáló 
ingatlanra 26 koronában, 7141. hrsz. kaszáló 
ingatlanra 30 koronában, 1800. hrsz. szántó 
ingatlanra 10 koronában, 6927. brsz. kaszáló 
ingatlanra 14 koronában, 1314/2. brsz. szántó 
ingatlanra 120 koronában, 1710. hr.z. szántó 
ingatlanra 180 koronában, 2874/2. brszámu ka-
száló ingatlanra 210 koronában, 4680. hrsz. 
kaszáló ingatlanra 60 koronában, 4691. hrsz. 
kaBzáló ingatlanra 4 koronában, 59. hrezámu 
kert ingatlanra 2 koronában, 2907/2. hrezámu 
kaszáló ingatlanra 8 koronában, 5265. hrez. 
szántó ingatlanra 6 koronában, 5268. hrezámu 
szántó ingatlanra 6 koronában, 7975. hrezámu 
Bzántó ingatlanra 4 koronában. 8304. hrezámu 
szántó ingatlanra 36 koronában, 8557. hrsz. 
szántó ingatlanra 44 koronában, 4734/1. hrez. 
legeló ingatlanra 12 koronában, 2204/2. hrez. 
szántó ingatlanra 28 koronában, 2945/2. hrez. 
kaszáló ingatlanra 54 koronában, 3116. brsz. 
kaszáló ingatlanra 90 koronában, 5735/1. hrsz. 
szántó ingatlanra 94 koronában. 

6. A csikBzentkirályi 2405 sz. tjkvben A 
+ 1—5. sor 1765. hrez. ingatlanra 28 koroná-
ban, 3927. hrezámu ingatlanra 38 koronában, 
4448/2. hrsz. ingatlanra 6 koronában, 5930. 
és 5931. hrsz ingatlanra 12 koronában, 6225. 
hrez. ingatlanra 110 koronában. 

7. A Csikszentgyörgy közBég határában 
fekvő,  a csikszentgyörgyi I. R. 1850. számú 
tjkvben A f  1 sorszám 5299. hrez. alatt fog-
lalt ingatlanból Bocskor Bélát illető ' / . rész 
jutalékára 66 fillérben. 

8. A csikszentgyörgyi 1999. sz. t|kvben A 
t 2—3 Boisiám 2711. hraz. ingatlanból dr 
Bocskor Bélát illető '/.• résa jutalékra 58 fil-
lérben B a 3606. hrez. ingatlanból dr Bocskor 
Bélát illető Vi, rész jutalékra 83 fillérben 
ezennel meghatározott kikiáltási árban elren-
deli azzal, hogy a Csikszentgyörgy I. R. 1999. 
sa. ţjkvben az elárverezési jutalék '/• részére 
I) alatt az 1893/3349. tkv. számú végzéssel 
özv. Tompos Józsefhé  javára bekebelezett hol-
tiglaoi haszonélvezeti jog, a csikszentkirályi 

2405. BZ. tjkvben az ellárverezendő ingatlan 
V, részére az 1888. tk. 1227. sz. végzéssel 
özv. Balog Dénesoé szili. Antal Kozália javara 
bekebelezett boltiglani haszonélvezeti jog, a 
csikszentgyörgyi I. R. 1850. BZ. tjkvben I) alatt 
özv. Ambrus Lázárné szül. Dánéi Erzsébet 
javára bekebelezett holtiglani haszonélvezeti 
jog nem érintetik. 

1. Az árverésre határnapul 1811. évi feb-
ruá r hő 8. napjának délelőtti 8 ora já t 
Kászonujfalu  község s folytatólag  Kászonimpér, 
Kászon-Al- ós Feltiz. Csikszentgyörgy, Csik-
Bzentkirály község házához tűzi ki. 

2. Árverezni szándékozók tartoznak min-
den egyes ingatlan kikiáltási árának 10%-át 
mint bánatpénzt készpénzben vagy óvadék-
kipes értékpapírokban a kiküldött kezéhez le-
tenni. Vevő köteles a bánatpénzt az általa 
ígért vételár 10°/o-ig nyomban kiegészíteni, 
mit ha meg nem tenne Ígérete figyelmen  ki-
vUl marad s a haladéktalanul folytatandó  ár-
verésen részt nem vehet. 

Az ingatlan a kikiáltási ár '/>-ánál alacso-
nyabb áron el nem adható. 

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1910. évi november hó 

19-én. 
A kiadmány hiteléül : 

Muta  JózMef  s. A-., Kovács  Antal  s. A\, 
kir. atjárásblró. kir. tlkvvezető. 

Sz. 2016—1910. 1-2 

Faeladási hirdetmény. 
A gyergyócsomafalvi  községi iskola 

eladja Gyergyócsomafalván  a községhá-
zánál 1911. évi Január hó 3-án délelótt 10 
órakor kezdődő nyilvános szó- és Írásbeli 
árverésen a tulajdonát képező és Gyer-
gyócsomafalva  község határában fekvő 
erdejében 76882—19u9. F. M. sz. ren-
delettel kihasználásra engedélyezett eladó 
fáját. 

Az eladó fa  álló lucfenyő,  mellmagas-
ságban kéreggel együtt 10—63. cm. át-
mérőjűnek, 31977 darabnak és körül-
belől 12049 köbméter haszonfát  tartal-
mazónak van becsülve. 

A vágásterület mintegy 77'4 k. hold 
kiterjedésű, a legközelebbi fűrészteleptől 
jól járható szánuton 10 és a legközelebbi 
vasúti állomástól 24 kmnyire fekszik. 

Kihasználási időtartam 2 év. 
Kikiáltási ár 65958 korona, amelyen 

álul ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

10 százaléka. 
Az erdőbirtokos alulírott képviselőjé-

nél hivatalos órák alatt megtekinthető 
árverési és szerződési feltételektől  eltérő 
vagy későn érkező ajánlatok és utóaján-
latok nem fogadtatnak  el. 

Községi elöljáróság: 
Gyergyócsomafalván,  1910. évi no-

vember hó 30-án. 

Tódor János, 
k.-jegyzö. 

Bartalls Imre, 
k.-biró. 

Szám: 2548/1910. ki. 

Hirdetmény. 
Csíkszereda város tanácsa közhírré 

teszi, hogy a kolera veszélyre való tekin-
tettel s különösen azért, mert e betegség 
a vizek fertőzött  volta után szokott ter-
jedni, a kereskedés utján vagy másképpen 
fogyasztásra  szánt halak felbontásuk  előtt 
forróvizzel  leöntendők, abban bontandók 
fel,  újból friss  forróvizzel  mosandók ki s 
mennyiben a halak ruha darabokba vol-
tak göngyölve, azok vagy elégetendők, 
vagy ha értékesebbek forróvizben  kifó-
zendők. 

Az oly vizmenti helyiségekről ahol a 
kolera már fellépett  halakot szállítani tilos. 

Csíkszereda, 1910. évi december hó 
17-én. 

A városi tanács. 

Értesítési 
Valódi „Pilseni ősforrás  Sör" poha-

ranként kimérve (naponként frissen  csa-
polva) Csíkszeredában csakis Özvegy 
Nagy Istvánná „Zöldfa"  vendéglőjében 
kapható. 

Értesítem a t. közönséget, hogy a más 
üzletekben ily név alatt poharanként ki-
mért sör a fogyasztó  közönség félreveze-
tésére irányuló hamisitvány. 

Tisztelettel 
A pilseni polgári sOrfózda 

3-3 erdélyrészi képviselősége. 

Szám 10786—1910. tkvi. 
Árverési hirdetmény és feltételek  kivonata. 

A CBikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság Csiktusnádi fürdőbirtoko-
sai szövetkezete és csati, társainak özvegy 
Kózsa Ferencné elleni végrehajtásoB ügyében 
a tusnádi 1441. Bz. tjkvben felvett  A t 12508/3. 
hrsz. ingatlanon végrehajtást szenvedett ille-
tett '/i-ed részére épUlet és térhaszonélvezeti 
jogra a 7804/910. BZ. hirdetmény folytán  1910. 
november 15-én megtartott árverést, tekintet-
tel arra, hogy végrehajtást szenvedőt az in-
gatlan '/i-ed részének teljes tulajdonjoga illeti, 
megsemmisíti s utasítja a csíkszeredai kir 
adóhivatalt, mint bírói letétpénztárt, hogy a 
10698/910. tkvi sz. végzéssel per. és Btknyv 
215. t. a. bevett 440 korona 20 fillér,  azaz 
négyszáznegyven korona 20 fillérből  további 
utasítás bevárása nélktll szabályszerű nyugta 
ellenében letéti kamataival egyUtt fizessen  ki 
tárgytalan bánatpénz címen 370 korona 20 
fillér,  azaz háromszázhetven korona 20 fillért, 
Gyarmathy Károly tusnádi lakosnak s a fenn 
'maradó 70 korona, azaz hetven koronát to-
vábbi utasításig kezelje. 

A végrehajtási árverést 144 korona s jár. 
erejéig a csíkszeredai kir. törvényszék, a CBik-
szentmártoni kir. járásbíróság területén levő 
a Tusnád község határában fekvó  a tusnádi 
1441. sz. tjkvben A f  12508/3 hrsz. ingat-
lanból végrehajtást szenvedőt illetett '/a ed 
részre 1200 korona. 

Ezennel megállapított kikiáltási árban el-
rendeli. 

Az árverésre  határnapul 1911. évi már-
cius hó 6-ik napjának d. e. 8 orá ja t 
Tusnád község házához tUzi ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak minden 
egyes ingatlan kikiáltási árnak 10 Bzázalékát 
mint bánatpénzt készpénzben vagy ovadékké-
pes értékpapírban a Kiküldött kezéhez letenni, 
vevő köteles a bánatpénzt az általa igért vé-
telár 10 százalékáig nyomban kiegészíteni mit 
ha meg nem tenne ígérete figyelmen  kívül 
marad s a haladéktalanul folytatandó  árveré-
sen ré9zt nem vehet. Az ingatlan a kikiáltási 
ár "(,-ának alacsonyabb áron el nem adható. 

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatóság. 
CHikszentmárton, 1910. évi november hó 

25-én. 
A kiadmány hiteléül: 

Finta József  s. k , Kovaos Antal, 
kir. nljárásbiró. kir. tlkvvezető 

Hz. 970-1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezeunel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1910. évi V. 1164. és 1167. számú vég-
zése következtében Philipp Manli és Társa 
bécsi és K. Suiklik griei cégek javára 282 
korona 97 fillér  és 104 korona 35 fillér  s jár. 
erejéig 1910. évi november hó 15-én foga 
natositott kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt  és 5500 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. m.: árucikkek nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Hely árverésnek a csíkszeredai kfr.  járás-
bíróság 1910-ik évi V. 1164/2. számú végzése 
folytáu  282 korona 97 fillér  tőkekövetelés, 
ennek 1910. évi szeptember hó 11. napiától 
járó t'/o kamatai, Va0/. váltódij és eddig össze-
sen 52 korona 95 fillérben  104 korona 35 fillér-
nek 1910. május 16 tói járó 6% kamatai és 
53 korona 90 fillérben  bíróilag már megállapí-
tott költBégek erejéig, a végrehajtást szenvedő 
üzlethelyiségében C s i k g y i m e s c n leendő 
megtartására folyó  1811. évi j a n u á r 
2-ik napjának délelőtti 10 (tíz) ó rá ja 
határidőül kitUzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingÓBágok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások ÍB le- ÉB felülfoglaltatták  és uzokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
IS81. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára ÍB elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1910. évi december 9. 
napján. 

Hoinar Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 

Szám: 2439/1910. ki. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy azon kiszol-

;ált katonák őrmestertől felfelé,  kik a 
ichwarzenber-féle  alapítványból része-

sedni kívánnak; ez iránti folyamodvá-
nyukat folyó  évi december hó 31-ig a 
császári és királyi 12-ik hadtestparancs-
noksághoz címezve a város tanácsához 
adják be. 

Az érdekelt felek  a feltételeket  a vá-
rosi tanács jegyzői irodában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetik. 

Csíkszereda, 1910. december 10-én, 
A városi tanács. 

572. szám. 
1910. vbtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. illetőleg az 1908. évi XLl. L-c. 
19. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a budapesti VII. ker. kir. járásbíróság-
nak 1910. évi 8p. XI. 957/3. sz. végzéMe kö 
vetkeztében dr Katscher Róbert ügyvéd által 
képviselt Oolsdorf  Károly korndorfi  kutválla-
lat magyarországi főraktára  budapesti cég ja-
vára 51 korona 23 fillér  s jár. erejéig 1909. 
évi december bó 1-én foganatosított  kielégí-
tési végrehajtás utján lefoglalt  és 650 koro-
nára becsült következő ingóságok, u. m.: házi-
butorok és egyéb ingóságok nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1910-ik évi V. 327/3. számú vég 
zése folytán  51 korona 23 fillér  tőkekövetelés 
ennék 1909. évi december bó 1. napjától járd 
6•/, kamatai, és eddig összesen 53 korona 7 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
e r e j é i g , K á a z o n a l t i z k ö z s é g b e n 
végrehajtást szenvedő lakásán leendő meg-
tartására 1810. deo. 28-ik napjának d. e. 10 
órá ja határidőül kitUzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tc. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szilk-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mákok is le- és felülfoglaltatták  éB azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezeu árverés 
az 1908. évi XLl. tc. 20. §. érteimébén ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszeutmártou, 1910. évi december 
hó 13-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
hír. bír. végféhajtó. 

Szám 969-1910. végrb. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 1055. számú végzése következté-
ben Dr Sambory István segesvári ügyvéd által 
képviselt Petrovics Frigyes segesvári cég javára 
196 korona 56 fillér  s jár. erejéig 1910. évi 
november hó 18-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt  é.= 3200 
koronára becsült következő ingóságok, u. m 
árucikkek nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 1055. számú végzése 
folytán  196 korona 50 fillér  tőkekövetelés, 
ennek 1910 évi julius bó 1. napjától járó 6'/, 
kamatai, V»0/o váltódij és eddig összesen 66 ko-
rona 40 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig, a végrehajtást szenvedő üz-
lethelyiségében G y i m e s e n leendő megtar-
tására folyó  1810. évi december 30-ik 
napjának d é l e l ő t t i 10 (tíz) ó r á j a 
határidőül kitUzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. L-c. 107. és 108. § a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi XL. tc 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi november 
hó 9. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

97H/1910. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1910. évi V. 1201. számú végzése folytán 
Dr Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által képviselt 
Zakariás K. Antal Bzépvizi végrehajtató részére 
280 korona követelés s jár. erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt 
és 2110 koronára becsült ingóságokba a csíksze-
redai kir. járásbíróság 1910. évi V. 1201. számú 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az «lap- és telttlfoglaltatók  követelése erejéig is, 
amennyiben azok kielégítési jogot n y e r t e k volna, 
a végrehajtást szenvedők lakásán C'sikszépviz köz-
leendő megtartása határidőm 1911• évi  január 
há 4-ik napján délelőtt 10 órája kitüzetlk, 
a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: marha-
állomány a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mel-
lett, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését tneg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déseig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszereda, 1910. évi dec. hó 9-ik napján. 
Holnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 
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VILLANY-CSILLÁROK ÉS ASZTALI LÁMPÁK 
megérkeztek HERdZRA GY. villany- és müszaki-üzletében, Csíkszeredában. 
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Gordon Staffor  & Comp., 
l o n d o n i c é g t ó i eredeti töl-
tésben a legflnonabb  és legne-
mesebb Jamaika r u m teához. 

Kizárólagos raktár : 

VÁKÁR LAJOS 
fíiszer-  és csemege-kereskedésében 
• G • Csíkszeredában. • • • 

r F O G O R V O S 
P E R L J Ó Z S E F 

AMERICAN DENTIST 
Csíkszeredába megérkezett. 

Elvégez minden fogorvosi  mű-
téteket, ii. m.: foghúzást  helyi 
érzéstelenítéssel. arany és más 
töméseket, iu ii fogak  és teljes 
fogsorok  szájpadlás nélkül, 
korona és hídmunkákat. 

Lakása: Hutter szálloda I. sz 
m/'YMI.M .Délelőtt 9—12-ig. 

' A D b l i . D é l u t á n 2-5-ig. 
Itt tartózkodik e hó 24-ig. 

Eladó belső birtok. 
Csikszenttamás község közvetlen tőszom-
szédságában 17 hold tehermentes belső 
birtok szabad kézből eladó. Értekezhetni 
Bogády Lajos tulajdonossal Perjámoson. 
A birtok fekvésénél  fogva  belsőnek, gyár-
telepnek vagy konyha kertészetre is igen 
alkalmas miután egy patak határolja, mely 

télben sem fagy  be. 

Egy 18 éves fiatal  vas- és füszerkereskedő-
S E G É D 

1911. évi január l-re állást keres. 
Cim: András Albert. Csiktaplocza. 

Belföldi,  h a z a i uj 

biztosító részvénytársaság, 
mely az összes régi, uj és legújabb 

biztositási ágazatokat 
közvetlenül s közvetve műveli, meg-
bízható, tevékeny, jó üzletszerző 

FŐÜG?NÖKÖT KERES. 
Kimerítő Írásbeli ajánlatok „Összes 
biztositási ágazatok" alatt Eck-
stein Bernát hirdetési irodájába, 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-
körut 37. szám alá küldendők. 

r | « J X egy 5 szobás igen jó karban 
ElQUU levő kőház nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cim a kiadóhivatalban. -g 

E L A D Ó . 
100 szekér széna és sarjú 

jutányos árban eladó 
Zakariás Gerönél, Csicsó. 

„Erdélyi bortermények 
közvetítési helye". 

„Nagyküküllő vármegye szőlészeti bizott-
sága közvetíti ingyenesen valódi és hami-
sítatlan erdélyi boroknak vételét és eladá-
sát. Mindenkor szívesen ad felvilágosítást 
a borok készletéről, mennyiségéről, áráról 
stb. — Kívánatra mintabor is küldetik. 

Megrendelések, átiratok a Nagyküküllő 
vármegye szőlészeti bizottságához inté-
zendők. 

Medgyes, 1910. november 16. 
Nagyküküllő várm. szőlészeti bizottsága: 

Theil s. k., 
5—6 polgármester, elnök. 

r • 
DESZKA, PALLÓ, LEC, GYALULT PAPLO DESZKA ES GERENDA 

mindenféle  méretben és mennyiségben. 
HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FÜRÉSZPOR 
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 

állandóan kapható: 

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. TELEFON 19. 

§ 4 
KARÁCSONYI VÁSÁR!! 

G y e r m e k j á t é k o k , ajándéktárgyak, leg-
újabb színházi blúzok és sálak leszállított 
jutányos árban és nagy választékban kaphatók 

Merza Rezső divatüzletében, Csíkszeredában. 

Raktáron levő összes nöi cikkek leszállított áron!! 

Legdivatosabb férfi-divatcikkek nagyválasztékban olcsón kaphatók. 

P 

• 
y y y t V > j T T i m i Van szerencsém a n. é. közönség szíves ügyeimét felhívni  az újonnan nyílt BUDAPESTI T Ţ f  Ţ Ţ f J T  n m I 

UJ U Z L M ! FÉRFI-, NŐ I - É S Ó Y E R M E K R U H A N A 6 Y Á R U H Á Z Á R A UJ U Z L M ! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltök,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási választék gyermek és fiu  ruhákban. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: : —-—: 1—~ 
34 A BUDAPESTI KÖZPONTI FÉRFI- NŐI- ÉS (SYERMEKRUNA NA<SY ÁRUNÁZ CSÍKSZEREDÁBAN. 
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I T ' i l Ad\  F Ű R É S Z T E L E P - É S G É P T U L A J D O N O S O K F I G Y E L M É B E ! 

Ujflonsag!  A U T O é É N H E G E S Z T É S É S V Â 6 Â S C S Í K S Z E R E D Á B A N . 
Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i é s v i l á g i t a s i szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  úgymint : 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEPÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: B E R K O V I C S SAMU, C S Í K S Z E R E D A , Apaffl  M i h á l y - u t c a 31. s z á m . 

2 0 - 5 2 

Vidéki megrendelések gyomn éa pontosan eaiközöltemek. 
jWátbé József  nól dlvat-kalap-űzlete, Csíkszeredában (Griinwald-féle  ház). 
Van szerencsém a t. közönség szíves tudomására húzni, hogy az ŐSEI és teli 
idényre as nj ármn sseptember hó elején megérkeztek. Dus válasz 
tékot tartok a legújabb párisi modelekból, Bzörme és angol női sapkákból, 
egyezerll és dlszkalapokbál Ugymiut díszítő selyniekból, siiua és vasalt bín-
sonyokból és auto-fátyol  újdonságokból. Siruc ós disz tolhikhól virágokból. 
kalaptUkböl, selyem- és bársonyszallagokból meglepő újdonságok. Elvállalok 
mindennemű alakítást és díszítést vidékre is. — Kérve a nagyérdemű közön-
ség szíves pártfogását,  maradok kész szolgálattal Mathé József,  Csíkszereda. 

Állandó nktár din- és gyásakalupokból. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém 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 és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellel! pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül u nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden t; szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Rákóczi-utca 352. szám. 

Üzlet áthelyezés 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
emiitett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a leg-
jutányosabb árak mellett. — Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
~M"1 Í r é - u t c a I S . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 

^ ^ ^SIÍAIU /M MKXU, > 1 1 , 1 ^ 1 MK VU, <11/ Ml, Ml, QL, 01/ Ml, >11, Ml, Ml'Ml'Ml Ali'>MI 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város és védéke közönségét tisztelettel érte 
siteni, hogy folyó  1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyisegünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossuth-utcai, a Köhid melleit. 
Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket adunk lietáblázás és váltó tede/.et mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tözsdéu jegy-

zett mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek hutásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bank ós takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
3 ) - AZ IGAZGATÓSÁG. 

őrangyal is ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József  üzletiben Csíkszereda. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési fo r rás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

IS55S! 
C s e m e g e , s a j t é s h a l k ü l ö n l e g e s s é g e k ! 

Uj fűszer-  és csemege-üzlet! 
Van szerencsém a t. helybeli valamint a vidéki vevőközönség b. 
tudomására hozni, hogy Csíkszeredában (Dr. Filep Sándor ur 
újonnan épült házában) egy a mai kornak megfelelően  berendezett 

FŰSZER- ÉS CSEMECE-ÜZLETET 
rendeztem be. Sok évi e szakmában szerzett tapasztalatom vala-
mint a nagyobb gyárosokkal kötött előnyös bevásárlásaim folytán 
azon helyzetben vagyok, hogy az igen t. vevőközönséget minden 
tekintetben a legjobbb áruval és legolcsóbb napi árakban szolgál-
hatom ki. Föelvem a szolid és pontos kiszolgálás, melyről egyszeri 
bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhetnek és kérem b. bizal-

mukkal megtisztelni szíveskedjenek, tisztelettel 
Pototzky Andor, Csíkszereda (Főtér). 
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B o r , c o g n a c é s é d e s i t e t t i t a l o k ! 
Ml̂ ll, Ml, Ml, Ml "11'Ml'Ml'Ml' »11, <11, Mi, M1AII> MIAII, 

Kitűnő minőségű é s l egmagasabb s z i l á r d s á g ú Port land-Cementet a jánl o l c só áron a 

PORTLAND-CEMENT-ÓYÁR BRASSÓBAN. 
C s í k s z e r e d á b a n k a p h a t ó : ^ - l T o e r t B s l I s l z s é s urak kereskedésében. 

Nyoaatott SirotxxU Jiuaf  ktafnyoadijibu  Caikneredábu, 1910 




