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CSIKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASAUl fis  TARSADALMI UKTILAI'. 

Szerkwztóség és kiadóhivatal: 
S s v o b o d a J ó a a e f  könyv - éa paplrkereekedóee, 
nova a lap szellemi részéi illető minden közlemény, 
..ihimint hirdetések és előfizetést  dijak is küldendők. 

Telefon  hívószám 2. =-

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

ÜGYVÉD. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. ÉLTHES GYUL 

Megjelenik minden a a e r d é n , 
Elöflaetéai  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 

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

Késiratok nem vlnsa. 

Kóros állapotok. 
\ ines ennek » korhadt, erkölcsi alap 

ján inogó társadalomnak gonoszai)!). ga-
lailabh fegyvere  a gyanúsításnál. Amil 
íi lisztes, verejtékes munka einbeiöltön 
át létrehozott, amit a céltudatos, ernye 
delien fáradozás,  tevékenység becsület-
hm összegyűjtött, azt a sanda gyatui 
pillanat alatt szélnek hordja, elsöpri. 
Hiába az jguzsag, hiába a rehabilitas: 
a gyanú fulánkját  csak eltávolítani, de 
nyomait teljesei) eleuyeszteni nem kepes 

Lovagias nemzet a magyar ; licvül 
a jóért, szépért Ami hibája vau, az is 
erényéiből ered A köiinyenhi.vósége is 
inkább szeretetreméltó, mint megvetendő 
tulajdonsaga, mégis mennyi baj fakad 
belőle. Szinte tudatlanul gázol a más k 
becsületében, amikor meghallgatja a 
a szapulni, íiKi tán nem is rossz >zan 
deklíni megvádolja a védtelen távolle-
vőt. Ja j annak, akit u liir igy szárnyra 
vesz és százszorosau ja j , ha tűiéhez 
neio jut az alattomos suttogás. Az igy 
meggyanusitottat nem öli meg az ágyuk 
tüze, a puskák ropogása num oltja ki 
életét, csak apró 11'nzurások zavarják 
nyugalmat, néma, de annál jelentősebb 
pillautasok sértegetik, anélkül, hogy 
esz reveimé. 

A mindent elfödó,  hazug udvarias-
ság nem éiezteti uiryan vele a mások 
megvetését, de u hízelkedők, órdek-
liajbászok kivételével, amikor feliünés 
nelkUl lehet. kerUlik ót. A legrosszabb, 
hogy védelmére nem nyilik alkalma, 
mert sejtelme sincs arról, hogy meg-
támadták. 

És uzok, akik igy suttyomban ter 
jesztik a rágalmat, akik csak ismétlik, 
amit másoktól hallottak, hullottak es 

elhitték, elhitték és felelősségük  ellni 
iHusiival ismét másokkal elhitetik, ami-
nek igazságáról meggyőződve nem le-
hetnek, u becsületes emberek köze so 
rol jak magukat és ugyanciak felfortyan 
uának, lia bárki is kétségbe merné vonni 
lovagiasságukat. Arra azonban nem gon-
dol közülük senki, hogy a tnokban 
meggyanusitotlal epp ugy érintkeznek, 
mint más becsületes emberrel, hogy ke-
zet szorítanak, sőt Iraternizálnak is vele, 
holott, ha elhiszik azt, amit róla rebes-
getnek, ez nemcsak u lovagiasság, de 
az egyszerű becsületesség követeimé 
nyeivel se egyeztethető össze, ha pe-
dig nem hiszik el, kötelességük a be 
c Illőiében védtelenül megsertetlei uz 
orvtiiinudásról ér.esiteui, sót a aerlöi 
is kérdőre vonni. 

Ebben a nyilt, férfias  eljárásban azon-
ban gátol a kényelemszeretet. Az ön 
zés példabeszéde, hogy ,mindenki a 
maga ajtaja elótt söpörjön", vértez min-
kéi az ellen, hogy a mások bajával tö-
rődjünk s inkább hűséges rabszolgai 
maradunk a társadalmi rozoga erkül 
csök szokásainak, mint hogy könnyen 
elkerülhető kellemetlenségekbe sodor-
juk magunkat. A barátság ténye helyett 
beérjük annak lá'sza ávul és e mellett 
guuy tárgyává is tesszük az igazi utl 
variasságot, amely nem ir elő meghu 
nyászkodást, szo'gaiságot és liizolkedést. 
csak előzékenység -t és elismerései u 
mások jó tulajdonságainak, erényeinek. 

A hátul támadó, lassan, de biztosan 
luiltó gyanú ellen a leghatásosabb or 
voslás a nyilt lellepésben rejli Annak 
a kijelentése, hogy tisztességtelen ein 
berrel találkozni, eg> attlenni nem aka-
runk es hogy a nieggyauusitotluuk al 
kaimat szolgáltatunk védekezésre, egy-

szersmiudenkorra elriasztja a pletykáló 
gyanusitókat és elveszi a kedvüket, 
iiogy uljas elj írásukat megismételjék. 

De ha mégis bizonyos opportunus 
okok forognának  fenn,  melyek éppen-
séggel kizárnák az ily erelyes fellé-
pést, akkor legalább szokjunk le káros 
hiszekenységilnkrül. Ne feledjük,  hogy 
embertársunknak is csak olyan értékes, 
felt  ve őrzött kincse a becsület, akár 
neküuk, ne kételkedjünk léhát csorbí-
tatlan létezésében mindaddig, mig hiá-
nyosságáról megdönthetetlen bizonyí-
tékaink nincsenek. 

A becsületesség legelső parancsolata 
pedig, hogy tovább ne adjunk olyan 
gyanúsítást, mely csuk liallouiasból me-
ntve, nem lehet meggyőződésünk, inert 
nincs a jelemnek csuuyabb, uudorabb 
belegsege, mint az oktalan gyauusitás, 
mely gyáván meghúzódva elsáncolja 
magát a megtorlás elől. 

Csuk ha igazán megbecsüljük a meg-
becsülésre meHukut, varhatjuk el, hogy 
bennünket is érdem szerint megbet-
csülnek. 

A Ház szünete. A képviselő-
ház öt napi szünetet tart. 

Meghiusult a beke. Berze-
viczy Albert képviselőházi elnök fara-
dozasa a parlamenti beke helyreállítá-
sát illetőleg ineghiusultuak tekinthető. 
Az ellenzéki követelesek oly iráuybun 
jutottuk kifejezésre,  hogy közte es a 
kormány között áthidalhatatlan ellenté-
tek állottak elő. A béke uieghiusulá-
sauak Iii re re u kormány tagjai gróf 
Zichy Jauos xivetelével azoutial miuisz-
teilanácsra üllek össze. — Hír szeriül 

Berzeviczy házelnök békeakciójának 
eredménytelensége miatt beadja lemon-
dását és az uj elnök Tisza István gróf 
lesz. — 

— Regulát halálra ítélték. Az 
esküdtek verdiklje alapján a biróság 
Regula Edét három rendbeli gyilkos-
ság és rablás büutettéért. kötél általi 
halálra Ítélte. 

Tripolisz visszahóditása. Fel-
tétlen megbízható helyről érkezett je-
lentés szerint, Tripolisznak a törökök 
általi visszahótását leghitelesebben meg-
erősíti az a körülmény, hogy a váli 
egy Tripolisból küldött táviratában tu-
datta a szultánnal Tripolis visszahódí-
tását. 

A falusi korcsmák. 
A csikvármegyei községi és körjegyzők 

egyesülete legutóbbi rendes közgyűléséből egy 
n ugy Fontosságú szabályrendeletet terjesztett 
Fejér Sándor alispán elé, bogy annak tör-
vényhatósági és kormányhatósági jóváhagyását 
kieszközölje. A szabályrendelet a korcsmák 
vasár- és ünnepnapokon való zárvatartáaát cé-
lozza. Szépen kidolgozott indoklását kAzérdekü 
voltáért az alábbiakban szószerint közöljük. 
Csupán annyit jegyezünk meg, hogy nagy-
kár, miszerint a kormuny minden valószínű-
ség szerint jóváhagyni nem fogja,  de egy lé-
pés arra, liozy ami késik most, az később va-
lóra váljék. Csak legutóbb egy-két héttel elóbb 
hallottuk Budapesten előkelő helyekről, hogy 
hasonló szabályrendelet évek hosszú sora óta 
egy szobára való hever a belügyminisztéri-
umban, elintézést azonban még egy sem nyert. 

Az előterjesztés igy szól: 
A községi és körjegyzők egyesületének 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Halottak napján. 

Kinek dicsőbb u sirja, ékesebb 
Fele tekint a hiu kegvelet 
A kinek hatalmasabb a pártja 
Előkelőbb, nagyotib a családja. 

De aki árva elhagyott szegény 
Nem világit neki a gyertyalény 
Bekén pihen, a sir nyugalmat ád 
Karagyog az örök világosság. 

Mátrai  Ferenc  Uélu. 

Péter bál 
Irta: Znkurias  lláliot. 

Péter, az öreg juhász lehajtott fővel  ült a 
ház hátánál összetákolt, iniiuar roskadozó 
deszkapadon. Volt elég. ami lehajtsa fejét. 
Hét hosszú tized öröioe és bánata forrongott 
abban a ráncos koponyában, mely fölött  alig 
egy tiz, becsületben megőszült hajszállal játsza-
dozott a tovasuhanó szellő 

Ráncos keze ott nyugodott homlokán. Ké-
vpteg tekintetéből nem lebetetl semmit látni, 
esupáu az ajkak körül vonagló keserű mo>oly 
kínálkozott alapul az öreg bensejének megvilá-
gításához. 

Sokat jelentő, kifejezés  teljes mosoly volt 
ez. Az szokott igy nevetni, ki egy általa elóie 
megjósolt veszélyt lát vágzetszerüleg bekövet-
kezni, mely ugyan elkerülhető lett volna, de 
a melynek prófétáját  annak idején kigú-
nyolták. 

Ks most a próféta  kesereg azokban a vo 
naglő izmokban. 

Hogy mea jövendölte ó ezt I Akkor, mi-
dőn más még sejteni sein merte, midőn még 

a jó nioil ömlött el minilem-n s kueagassal le-
helett felelni  a hihetetlen feltevésekre.  Must 
nincs ki vi-szavonju a kacagást, egyedül érle 
met; a percet, mely végleg beteljesíti szavát. 

Kj. ha feltámadhatnának  azok a hitet-
lenek, hogy latnak ok is. mennyire igaz volt 
a jóslat, melyet a Hatul l'ista úrhoz fűzött. 

A ráncos arcon a sértett, de megbőszüli 
önérzet kifejezése  ült. Az üreg meg volt elé-
gedve Ítélőképességével, pedig ó maga is érezte, 
hogy nem volt uehez dolog megjósolni -a jó-
vöt. Aki ismerte uz urlit, az alig képzelhetett 
el számára egyebet. Bekövetkezett, inert be-
kellett következnie. 

I'edig ha csak egy kicsit, csuk egy pará 
nyit is örököl uz apja termeszetéliöl, milyen 
máskép lehetett volua miudeu . . . 

Az öreg lelkében sziláján kergették egy-
mást az emlékek. Látta a hatalmas birtokot u 
nyolc pár ökörrel, a beláthatlan kaszálót u 
maga óriási boglyáival, önmagát, amint u he-
gyek közt a uyáj végén ballag, midőn a ko-
lompos már a faluban  rémítgeti a gyermeke-
ket. És látott ezek mellett mindenütt egy jó-
ságos arcot, ki jön, megy, buzdít miudenfelé 
miut egy családapa, nem jutalmazva egyébbel, 
mint jo szóval es egy kis dobáuynyal a nya-
kán lógó bőrzaeskóból. 

Aztán . . . nem látott semmit. Szemgolyóját 
egy hatalmas, nehéz könnycsepp homályosí-
totta el. 

Tán uz a perc jutott eszébe, midőn az az 
áldott guzda haldokolt V ! 

Milyen bizalommal hagyta őket fiára  I 
Utolsó szava is az volt: „Bánj jól velük, 

a jö szolga nagy kincs." Még csak azt tette 
hozzá: .Vigyázz, a birtok idegen kezekre ne 
kerüljön." 

S aztán . . • bogy történt minden máskép. 

Hogy fogyott  el a hatalmas hirtok alibun a 
kei kézlicu, mely csak költeni tudott de sze-
rezni nem ! Ha egy darab szántó, holnap egy 
pár ökör került vasárra s ainíiit ezek fogylak, 
ugy tűntek el a régi, becsületes arcok is uz 
udvarból. Fiatal, szemrevaló legények foglal-
ták el a helyüket. 

O i:t maradt a juhok mellé Oda jó volt, 
hisz a pásztor ugy sem jár solia ember elölt. 

.Ment volnu Ián ó is, de valami nem en-
gedte. Az a szó, mit a gazda halálos ágyán 
moudoll: „Aztáu szolgáljátok húen gyermeke-
met !' 

Most azonban vége. 
Amilól az a jó lelek úgy felt,  ime betel-

jesedett. Az édes magyar haza testebői ismét 
idegen kézre jutott egy darab. 

Ili nincs többé keresni való. 
A csefédséguek  idebangzú örrimkuniija úgy 

sértette a fülét. 
Könnyű azoknak. „Új erők" voltak mind. 

Nálunk nem számit a guzda, csuk péuz legyen. 
Az pedig vau. Az új gazda szívesen felfogadja 
mindnyájukat. 

Jó bért tizet . . . Hogy aztáu ballnak-e va-
laha egy jó szót lóle, — az más kérdés. 

Az ügyved egymásután szólította be a 
Pista, Jankó urukat. Uz már igy van a hiva-
talos nyelvben. Itt pedig hivatalos dologról 
volt szó. Alá kellett irui u szerződést. Iras a 
fő.  Az „uri" becsület rövid. 

Kitartott jó két órát, mig a formaságokon 
keresztül estek. A cselédség megmaradt. Hogyne, 
hisz itt ur az ember, uri élet, urj fizetés. 

Észre sem vették elfoglaltságukban,  hogy 
még valaki kimaradt. Az ügyvéd azonban meg-
pillantotta a listyában. 

— A Bodor Péter urat küldjék be, — szólt 
harsány hangon. 

A felhívásra  megmozdult az öreg. Olyan 
biztosan lépett a szobába. Készen volt már, 
mit fog  mondani. 

Hamar végezhezhettek vele. Alig tette be 
a lábát, már tért is vissza. Nem igen írhatta 
„uri" nevét ulá semmiféle  szerződésnek. 

Ott volt a közelben szobácskája. Oda ment. 
Egy pár pillanat múlva, mikor az ajtón kilé-
pett, egy kis buttyu volt a vállán. 

Mintha a nyájhoz ment volna . . . Csak ab-
bau külömbözött, hogy a jobbik ujas volt rajta, 
no meg aztán . . . a helyett a szürke egyhan-
gúság belyett valami egyéb bomályositá el 
szemeit. Egy nagy gyémánt.. ., csak ugy ját-
szott rajta a napsugár. 

Megjelenése a fiatalok  kedélyes társalgását 
félbeszakította.  Valami áhítatos csend ült a zaj 
helyére. 

Péter bácsi megy . . . 
Egy pillanatra körülvették mind, hogy el-

búcsúzzanak. Hiszen mégis csak apja volt az 
egész kompániának. 

íVlég marasztalni is próbálták. 
— Ne menjen el. Olyan dolga less itt, mi-

lyen sohse volt. 
Az öregnek valami fájó  mosolygás vonag-

lott át az arcán. Aztán megcsóválta a fejét. 
~ Hagyjatok engem. Hetven éve szolgálok 

e heiyen, soha rossz dolgom nem volt, de nem 
is voltam soha „ur". 

Én megyek. Csúf  világ kezdődhetik, ba már 
mi is urak lettünk. 

Ez volt az utolsó szava s aztán megindult, 
hogy felkeresse  uzt a helyet, ahol még ugy 
szólítják az embert, Péter bá' I . . . 

S azok a százados fák  ott az ut mellett, 
melyek vele együtt vénültek meg, oly helyes-
lőleg, oly biztatólag bólintgattak utána . , . 
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alapszabályai nem csupán az egyesUlet tagjait 
képező jegyzők közérdekű óhajainak tárgyalá-
sát célozza, de célul tűzte ki a községi élet 
egyetemes körében vágó bajok orvoslását is. 

Épen ezért saját tarthatatlan helyzetünk 
fölött  egy pillanatra napirendre térve, a köz-
ségi lakosság erkölcsét, egészségét egyformán 
veszélyeztető falusi  korcsmák és italmérések 
megrendszabályozására tesszük meg az indít-
ványozó lépést, amikor arra kérjük Nagysá-
gos Alispán urat, hogy az ide mellékelt s a 
korcsmák vasár- és ünnepnapi bezárását célzó 
szabályrendelet tervezethez ugy a törvényha-
tóság, mint a kormányhatóság jóváhagyását is 
kieszközölni méltóztassék. 

Nagjou nehéz, talán kivihetetlen kérdés-
nek látszik, bogy a tervezetből szabályrende-
let is legyen, — de egyesületünk reméli, hogy 
a törvényhatóság, s a magas kormány is a 
székely uép erkölcsét, egészségét, eiósödését, 
gazdagodását előbbre valónak tartja, mint egy-
néhány italméró érdekét. A kincstár a maga 
adóját megkapja kétszeresen, mert a nép erő-
södésében, gazdagodásába!! az adó alany fog 
gyaiapodni s igy aztán, ami elvész a vámon, 
kétszeresén megtérül a réven. A székely nép 
erkölcsének, egészségének megmentése érde-
keben ezt az elsó lépést meg kell tenni. 

Mi jegy/ok, akik állandóan a nép között 
vagyunk, velük mindennap érintkezünk és fog-
lalkozunk. látjuk, hogy mennyire rombol a 
korcsma a nép erkölcsében, egészségében és 
vagyonaban. 

Vasárnap talán üres a tomplom a férfiak-
tól, de annál nagyobb zsúfoltságnak  örvend 
valamennyi pálinkaputik. Itt aztán a károm-
kodás, veszekedés, verekedés és a legocsmá-
nyahb erköcstelenségek folynak  vidáman. 

Key jóléti intézményt nem lehet meghono-
sitaui egy községben sem. Egy gazdakör, ön-
kéntes tüzoltóegylet, ifjúsági  legényegylet, to-
vábbképző gazdasági tanfolyam,  állatbiztosító 
szövetkezet nem létesülhet. Nem, mert télen 
hétköznap az erdólés miatt, nyáron a gazda-
sági munka miatt a népet az ilyen ügyek meg-
beszélésére nem lehet megkapni; vasár- és 
ünnepnapokon pedig télen ugy, niiut nyáron 
minden elmaradhat, de a korcsma látogatás 
az semmiesetre sem. 

Ha vizsgáljuk a vármegyében előforduló 
bliniigyeket, legkevesebb 80 százaléknál ve-
zető szerepet játszik a páliuka. 

Ila a halotti anyakönyveket tekintsük be, 
a felnőttek  halál okainál igen nagy százulék-
bau az orvosi mákitejezések alatt ott rejlik a 
páliuka. 

És ba megfigyeljük,  ellessük a falusi  em-
berek egymásközti társalgását, minden máso-
dik szóban meghalljuk a korcsmai imádságot, 
a káromkodását. 

A hélközuapon csöndes falusi  utcák vasár-
és üunepuap a serdülő legények duhajkodásá-
tól zajosok s zajosok pedig aunyira, hogy pap, 
jegyző, orvos s szóval az úgynevezett, nad-
rágos ember ilyeukor az utcára sem léphet 
ki. Ehhez is a korcsma adja meg a bátor-
ságot 

-fcreken  a bajokon pedig segíteni keil, az 
által, bogy a nep vasár- és ünnepnapokon ne 
jusson hozzá a méreghez. A pihenésre szánt 
napot használja arra, amire rendelte az Isten 
és törvény: a munka szünetre és pihenesre. 

Javaslatunk ma már knzóhajt képez s az 
ellenérvek, amik gyengíteni igyekezuek a sza-
bályrendelet iidvös hatását, a szabályrendelet 
életbelépésével baljóslatnak fognak  minósülui. 

Kgyetlen komoly érv, ami a szabályrende-
let ellen felhozható  volna, bogy a muukásnép, 
ha nem ihat'k vasárnap, iszik hélközuap s 
ezzel munkanapot fog  elveszíteni. Eü nem áll. 

Az a kisgazda, az n napszámos, amelyik a 
szabályrendelet életbelépte után hétköznap 
keresné fel  a korcsmákat, az ma sem nézi a 
naptárt, vájjon ünnep- van-e, vagy nincs. — 
A züllött embert nem menti meg már sem ez, 
sem más szabályrendelet. Javaslatunk nem is 
ezt célozza. L)e szabályrendelet tervezetünk 
célja az, bogy ha az elzüllött kisgazda, vagy 
napszámos meg nem menthető, legalább le-
gyen megmentve az a nagy tömeg, amelyik 
csak azért meg)' a korcsmába, mert vasár-
nap van 8 legţen megmentve különösen az 
az ifjúság,  melyik virtusból megy vasárnap a 
korcsmába, hadd lássák ki a legény a csár-
dában. 

De megszűnnének a szabályrendeletnek ha-
tása alatt a falusi  kis Monte-Carlók, abol pá-
linkás, vagy boros fővel  rakja a nép a heti-

keresetét, a tehén árát a kártyára s reggelre 
rendszerint sem a vesztónéi, sem a nyerőnél 
nincs egy garas, mert az ital ára s a kártya-
pénz miud felemésztette. 

Minél csendesebbek lennének a korcsmák 
vasár- és ünnepnap, annál rohamosabban fog-
nának létesülni a községekben az olvasókö-
rök, gazdakörök, szövetkezetek és más honos 
jótékony intézmények, mert a nép a korcsma 
helyett szórakozást találva, szívesen keresné 
fel  az ilyen összejöveteleket. Ma az olvasó-
körök sem egyebek, mint korhelytanyák és 
kártyabarlangok, hol a tagok mindent csinál-
nak, csak epen nem olvasnak, legföljebb  21-ig. 

Előterjesztésünkkel oly irányú kötelessé-
get vélünk teljesíteni, hogy az községeink la-
kossagának előnyére váljék a ezért kérjük 
Nagyságos Alispán urat, méltóztassék javas-
latunkat magáévá tenni s a bemutatott sza-
bályrendelet jóváhagyását kieszközölni. 

Esküdtszéki főtárgyalás. 
Mult héten, október 28 án érdekes esküdt-

széki tárgyalás volt, a helyi kir. törvényszék-
nél, szándékos emberölés büutettével vádolt 
taplocai Csató Antal elleni büntető ügyben. 

Az esküdt bíróság elnöke Kovács Lajos 
kir. törvényszéki biró volt, — mint szavazó 
liirák Bodor Üdün es Maravchki Róbert sze-
repeltek. 

A kir. ügyészséget Eucsy Kálmán képvi-
selte. 

A jegyzői leendőket Görög Péter törvény-
széki jegyző végezte. 

A védelmet pedig Dr Fejér Autal ügyvéd 
iattu el. 

A tényállás röviden nz, hogy f.  évi szept. 
27-én este, az üzv. Csató Antalné B gyerme-
kei tulajdonát képező s a Taplocai határban 
fekvő  „olti malom"-ba> Csató Autal a bátyját 
Csató Ignácot, több fejsze  csapással oly Bulyo-
san bántalmazta, hogy ennek következtében 
Csató Ignác, n bántalmazás után 6 uap múlva 
meghalt. 

Csató Antal vádlott azzal védekezett, bogy 
ezen cselekményt azért követte el, mert néhai 
bátyja Ignác, a kérdéses este, az egész ház-
népet leölessel fenyegette  8 édes anyjukra — 
aki már ágyban volt — egy hosszú pengéjű 
késsel négyszer rontott reá, hogy leszúrja, 

Ezen védekezései megerősítették a tanú-
vallomások is 

Dr. Kejér Autal védő a terjedelmes és 
ineggyözö-erejü és indoku védő beszédével ki-
mutatta, hogy itten a jógos védelem esete fo-
rog feuu,  midőn a tiu az anyját késsel akarja 
leszúrni. 

E védő beszéd hatása alatt, az esküdtek 
bűnösnek mondották ki Csató Antalt a szau-
(i 'ku.-: emberölés bűntettében, de kiiuoudotlák 
ŰÍ.  li, bogy a cselekményt Csató Antal jogos 
védelemben követte el, niiuek alapján az es-
küdtbíróság Csató Antalt felmentette  s nyom-
bau szabad lábra helyezui határozta. 

mértékben van Begitve rajta, mintha ai állami 
támogatás révén olyan könyöradományokhoz 
jutna, melyeket felhasználni  képtelen. 

Az uj költségvetés tételeiben olvassuk, 
hogy a fóldmivelésügyi  kormány erdélyi akció-
jának budgetje 1912-re emelkedést mutat, ami 
ujabb gyarapodását jelenti a már folyamatban 
levő küzdelem eszközeinél. 

A fóldmivelésügyi  kormány az Erdélyben 
reá váró nagy munkának nehezebb réazét vá-
lasztotta s tévedés volna azt hinni, hogy az 
igy növelt budget költségei isteníizesse ado 
mányokban folyik  azét. A kormány külön hí 
vatalu, az erdélyi falvak  népének őrsége gya-
nánt felállított  fóldmivelésügyi  kirendeltség 
minden erejével azon fáradozik,  bogy a nép-
nek tanítója, iráuyitója legyen, oktassa éa fel-
világosítsa azt. 

Hogy a falu  tespedő élete mozgásba jöjjön 
és az állam anyagi segítségét felhasználni,  ja-
vukra fordítani  képesek legyenek. 

Ezért létesültek a gazdakörök, a népházak, 
a haladásnak megannyi erős fellegvárai,  me-
lyekben megtanítják a népet gazdasági, egész-
ségügyi, jogi ismeretekre, s mindarra, amit az 
illető faluban,  annak gazdasági viszonyai közt 
tudni legszükségesebb. 

Marostorda, Udvarhely, Csik, Háromszék, 
Kisküküllő, Tordaaranyos, Alsó-Fehér, Kolozs, 
Szilágymegyékbeu huszonnégyezer gazdaköri 
tag, négyszázhatvau körben részesül a fóldmi-
velésügyi kormány jóvoltából a felvilágosítás 
áldásaiban. 

Es amig u közöny, tudatlanság szét nem 
foszlik,  mig a nép az öntudatos életre, a ba-
ladás kincsének befogadására  előkészítve nin-
csen, addig hiábavaló az állam kaszszájáuak 
bármekkora megnyitása is. A fóldmivelésügyi 
kormány akciójának nz az alapgondolata, bogy 
a népnek nem mankókHt ad, hanem a maga 
lábán járni tauitja meg, uj ea biztató perspek-
tívát igér, melynek tartalma felvilágosodottság 
és jólét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
„Hargita".*) 

Meuj, menj I mond el a világnok 
A mi hasznos, ami álnok. 

Nézz a tanitólakásba 
Jírőuk nem veszett-e kárba . . . 

Hirdessed a jót, a szépet! 
Igy lesz valami belőled. 

Mint gyermeket kibocsátlak 
Fáj, ba rajtad ütnek, vágnak. 

Légy kedves nreu hü leány 
A tiszta Erkölcs oldalán. 

8 ha nevem lebukik rólad 
Fenntartom a lobogódat. 

Csíkszereda, 1911. október 31. 
Mátrai  Ferenc  Béla. 

nya november' 14-én tartja Ölésit, melynek 
tárgya a vármegye virilisei 1912. évi névjegy-
zékének összeállítása. Az adóhivatali kimuta-
tások elleni felszólamlások,  valamint a két-
szeres adószámítások iránti kérelmek ezen 
napig terjeszthetők be. 

— Kascinó-eatély. A téli szezon minden 
hónapjában szokásos házias kaszinó-estélye-
ket az idén is felújítja  a kaszinó vigalmi bi-
zottsága. Az idén az első estély november első 
felébeu  lesz, melyre az aláírási iveket kö-
rözui fogják.  .Az estélyeken együtt lesz váro-
sunk intelligenciája, és remélhetőleg felujul-
nab a régi kellemes eatélyek. A zenét Káduly 
Béni Árpád zenekara ezolgáltalja. A kaszinóba 
ujabban igen 9okan léptek be, ugy hogy a ta-
gok száma megközelíti a 150-et. 

— Halálozások. Id. Udvari Károly folyó 
hó 19-én 67 éves korában meghalt Kozmásou. 

Púi Antal gyulafehérvári  fógimgáziumi 
igazgató október 24 én Gyulafehérváron  meg-
halt. Temetésén resztvettek az ösBzea status-
gimnáziumok igazgatói és igen sok tanára. — 
A csiksoinlyói főgimnázium  részéről Kassay 
Lajos helye tes-igazgató jelent meg. 

— Laborfalvi  Berde Kerenczné szül. Karcz-
fulvi  Lukács Anna 55 éves korában október 
30-án meghalt. Temetése november hó 2-án 
délelőtt 9 órakor Karcfalván  megy végbe. — 
Halálát gyászolja férje,  laborfalvi  Berde Ke-
rencz, testvére karcfalvi  Lukács Juliska, nagy-
bátyja! dánfalvi  Kovács György és Bocskor 
Árpád és nagynénje köbölkuli Bajnoei Ákosué 
szül. Csikszentmártoní Booskor Anna. 

— Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi 
számában megemlékeztünk arról, miszerint 
Bíró Károly csiktaplocai lakós édes anyját egy 
vasvillával nyakán ugy megszúrta, hogy a 
szenvedett sérülések következtében meghalt. 
Minthogy ujnbbi érteaülésünk szerint a halál 
oka nem szúrásból eredt, hanem az asszony 
alkoholista voltára vezethető viasza, sorainkat 
helyreigazítjuk. A bűnvádi eljárás egyébként 
folyik. 

— A Bsioflgyi  bizottság mflsoros  es-
télye. A helybeli szinügyi bizottság október 
30-án Jeney László kir. ügyész elnöklete mel-
lett ülést tartott, melyen a bizottság elhatá-
rozta, hogy december hó első napjaibau saját 
pénztára javára műsoros eatélyt rendez. — 
A szinügyi bizottság estélyei mindig a siker 
jegyében folytjk  le és igy érthető, bogy kö-
zönségünk élénk érdeklődéssel fogadta  az el-
határozást. Értesülésünk szerint a műsor, mely 
tánccal lesz egybekötve, igen válogatott éa él-
vezetes lesz. Az estélyen városunk több elő-
nyösen ismert műkedvelője fog  szerepelni. — 
A szereplők felkérésére  és az FBtély rendezé-
sére dr. Éllhes Gyula, Encsy Kálmán és Jó-
zsa Géza bizotts:igi tagok küldettek ki. 

— Hargita. Ily cimmel teguap hagyta e| 
a sajtót egy uj tanügyi, társadalmi éB szépiro-
dalmi lap Mátrai Ferencz Béla csíkszeredai 
kir. tanfelügyelŐBégi  tollnok szerkesztésében. 
Az uj tanügyi lap vármegyénk tanítóságának 
hivatalos organuma lesz, mely hivatva van 
helyet biztositaui azoknak a közleményeknek, 
melyek a tanitó gondolatvilágában születtek, 
terjeszteni azokat az eszméket, melyek a ta-
nítóság általános érdekeiért merültek fel  a 
azok jogos küzdelmeiért síkra szállani. Az uj 
lapot örömmel üdvözöljük, mert vármegyénk 
tekintélyes tanítói kara élénk szellemi életet 
él, melynek külön organumra van szüksége. 
A beköszöntőt lapunk tevékeny éa közönsé-
günk által előnyösen ismert munkatársa, Föl-
des Zoltán irta és bizton hisszük, hogy a lap 
lelkes munkatársai és a felelős  szerkesztő 
egyénisége a lap jövőjét biztosítani fogják. 
A csíki tanítóság aürün kereste fel  a Csiki 
Lapokat közérdekű cikkeivel és közleményei-
vé, ^gy annyira, hogy nem egyszer helyszűke 
miatt kénytelenk voltunk alkalmas éa jó irá-
nyú cikkeket mellőzni, amint azt munkatár-
saink Igen jól tudják. Közérdekű olkkek köz-
lését ezután Is szívesen tesszük meg, ami a 
jó ügynek csak használni fog.  A Hargita havon-
ként egyezer fog  megjelenni. Első sjáma nyolc 
oldalnyi teijedelemben, igen változatos tarta-
lommal jelent meg. Magunk részéről hosszú 
életet kívánunk az uj lapnak. 

— Előléptetések a Máv.-nál. Folyó 
evi november 1-tól kezdődőleg Botár Bálint 
gyergyoszeptmiklósi áHomásfónököt  a VII 
fizetési  osztály 3-ik fizetési  fokozatából  ugyan-
azon fizetési  osztály 2-ik fizetési  fokozatába 
ea Háner Janoa csíkszeredai máv. mérnököt a 
VIII. fizetési  osztály 3-ik fizetési  fokozatából 
Ugyanazon fizetési  osztály 2-ik (izetéai foko-
zataba léptették eló, 

Az erdélyi falvak  népe. 
Az erdélyi falvak  népe elszegényedik, u 

székelység pusztul, kivándorol, a nemzetisé-
gekbe olvad, ezek azok a közhelyek, melyek 
említése uélkül vajmi ritkán hiányzik a jám-
bor kívánság, hogy itt a kormánynak teuui 
kell. Magyarán mondva, meg kell nyituiá a 
zsebét, hadd folyjon  a szubvenció, tenyészbika, 
vetőmag, ingyengép és ajandékszerszám osz-
togatás. A felületes  szemlélet megfeledkezik 
arrul, bogy a gazdasági oyomornak miiyeu 
mélyen fekvő  kulturális okai vannak, hogy a 
sötétség éa tudatlanság, a nép miveletlensége, 
egy magasabb gazdasági jólét után való só-
várgásnak teljes hiánya, s igényednek mini-
mális volta mellett milliókra menő állami tá-
mogatással se lehet az erdélyi magyarságot 
előbbre vinni. Az átalakulásuak nem külső té-
nyezőkből, hanem az egyedekből kell folynia. 
A szocializmus is csak azokat a tömegeket 
tudja gazdasági harcba küldeni, amelyekben 
vérré változtatta a köztudatot, hogy a mun-
kásnak több kenyérre, több pihenésre, jobb 
lakásra és mi egyebekre van szüksége. 

Erdély népei közül kétségkívül a falusi  ro-
mánság él a legalsóbb rendű gazdasági hely-
zetben. Azért van ez igy, mert a román pa-
raszt éri be a legkevesebbel. 

Mihelyt a nép tudatára ébred ereiének, 
megismeri a földjét,  a szántó-vető, vagy az 
ipari kereset tágabb lehetőségeit, már nagyobb 

— Eljegyzés. Dr. Fejér István helybeli 
ügyvéd, vármegyénk szülöttje, mtflt  hó 28-án 
tartóim eljegyzését Hzebeny l'éter csikszépvizi 
birtokos leányával Szebeuy Irénkével. Az el-
jegyzési ünnepély szűk családi körben Csili-
szépvizeli a leeudó menyaszBzony édes atyja, 
Szebeuy Péter és neje vendégszerető házánál 
tartatott, hol a szülőkön kivüt csakis a jegyes-
pár nagybátyjai és nagynénjei voltak jelen. 

— Házasság Pap Béla kir. segédmérnök 
október 28 áu vezette oltárhoz Joanovits Jó-
zsef  dr. és neje Sudár Matild leányát, Ildikót, 
Zomborban. A qásznagyi tisztet Mukits Simon 
volt országgyűlési képviselő és Kikindai Gyula 
kir. műszaki főtanácsos  töltötték be. 

— Kitüntetés. Polyáni Boldizsár Andor 
eperjesi csendórazázadost Őfelsége  kiváló szol-
gálatai elismeréséül a Ferancz József-rend 
lovag keresztjével tüntette ki. Boldizsár Bzá-
zados uem régiben a honvédelmi minisztéri-
umba volt 3 bárom hónapra ankétre behiva, 
hol is két törzBtiazt társával a csendőrség 
uj szolgálati szabályzatát dolgozta ki. Minket 
annyibnn érdekel, hogy székely ember és 
néhai N'agy József  főszolgabírónak  veje. 

— Kinevezés. Böjlhy Ödön csíkszeredai 
m. kir. honvédhadnagyot jelenlegi állomáshe-
lyén főbadnagygyá  léptették elő. 

— A virilisek nevjegyzekenek ösz-
szeállitáaa. A vármegye igazoló választmá-

*) Cime egy tanügyi lapnak. 
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— Fejér Manó emlékezete. — Boldogult 
Fejér Manó kauoook esperea-plebános végrendelke-
zése iilapjáu a azépvizi Fejér-család a sepsUzent-
^vtirpyi teinplumut Uulbardt Jánoa brassói iuiites-
tövei stílszerűen kitestette, a szentély és a szent-
kápohin ablakait, nliol a boldogult pihen, Testeit 
iiMiikokkal liiltii el. F.ZI'II kegyeletes cselekedet ál-
tal u sepsiszentgyörgyi hivek elíltt nemcsak ti bol-
dogult emléke, hanem n Fejér-esalád iránti hála is 
meg van örökítve. A stílszerűen kifestett  templo-
mot Meisel .lózset* brussói apát-lőesiieix's, liólint 
(ívörgy. Széles héiies. Waszilkievicz Viktor bras-
-'O t'ögimn. ttináiok. Székely Károly esperes-plé-
l'áims i's IVtrrli lít'lfi  segédlelkész közrriniiködésc 
mellett október hó 22-én beneriikúlta. Az iinnepi 

/LHiukhitüt Szt'-kt/v Kánily esperes-plébános tartotta. 
l;.-iii'dikálns n tá^a celebráló papság ilr. Kiinnle 
iivadur lîigonilnok nri házához volt hivatalos. 

— Zártkörű vizsgáltál. A csíkszeredai pol-
leányiskola növendékeinek folyó  Ini 1I-éu, a 

\ i^.i'ló nagytermében este K tinikor lesz a vizs-
'' .. nk. melyet a tánctanfolyam  vezetője Fodor 

I...J. - táncmester nagy körültekintéssel rendez. A 
>rból kiemeljük többek között a palotást, ine-

i Aczél Pistuka. Cseresnyés Andrea, Nagy Gyu-
rik;;- Uene Annuska. l>emény Ferike, Nagy Bo-

(ivörgj- Ferike, Fejér hórika. Berze (iyurika. 
i i-snyés Margitka, (iviirgy Erzsike és Becze 

IVhika lejtenek. A vizsgabál befejeztével  reggelig 
t.ntó tánc következik, .legyek elóre válthatók Fo-
1 l'T I..tjns táncineater lakásán Itiáspár József  há-
zaimul. Személyjegy 2 korona, caaládjegy 5 ko-
i>11.1. A páholy és karzat az intelligens közönség 

ivs/.ére lesz fenntartva. 

— Műegyetemet Kolozsvárnak. Kolozsvár 
város tekintélyes szaktértíak támogatásával erélyes 
és nagyarányii mozgalmat indított az iránt, hogy 
u kolozsvári egyetem mérnökképző fakultással  i-
kibüviiljim. 

Tompa Kálmán Színtársulata Sepsi-
szentgyörgyön. Xovcmber 4-én kezdi meg mű-
ködését Tompa Kálmán nj igazgató Scpsiszent-
gj-örgyön. 

Az Qgyvédvlzsgáló bizottság uj tagjai. 
Az igazságiigyiuiniszter a marosvásárhelyi iigyvéil 
vizsgóló-hizottág tagjaivá Bayler Kálnuíu maros, 
vásárhelyi táblai bírót és Konczvahl Kmlre Ir.-t. 
a nuiritsvásárhelyi táblához berendelt elnöki titkárt 
az l ti 11. év végéig terjedő Imtálylyul kinevezte. 

— Székely Nemzeti Muzeum. október -J2-én 
tették le Sepsiszentgyörgyön az első Székely Nem-
zeti .Muzeum palotájának alapkövét. Az ereklyehá-
zat Cserei .lánosné, Zathnretzki Kmilia alapította 
a hetvenes években s az akkori főispán  l'ötsa .ló-
zsel segítségével gyűjtögetni kezdette a székely 
nép legendás múltjának töredékeit. A híres erősdi 
ásatás négyezer éves kincsei mellett ma már ezer-
számra húzódnak meg o székelység történetére vo-
natkozó kéziratok, a XIII. századtól kezdve. Az 
uj oiuzeuin eredeti régi székely várhoz lesz ha-
sonló. A muzeum értékes emlékeinek kegyeletből 
eddig a sepsiszentgyörgyi Mikókollégimn szorított 
helyet. A muzeum két őre. László Ferencs dr., aki 
az ásatási végzi és Csutag Vilmos lögimnáziumi 
tanúr, nagy ambícióval gondozta, rendezte, leltú 
lozta a szűk helyiségekbe zslllolt anyagot, de min-
den fáradság  mellett lehetett a nagyközönségre 
nézve élvezhetővé tenni. Most már egy-két év 
múlva állni log a székelyek muzeitma. A szép ün-
nepen Szentkel'eszthy báró főispánnal  nz élén Ki-
rály Aladár dr. alispán, (iödri Ferencz dr. polgár-
mester vezetésével az ünnepségen megjelent a vá-
ros és a vármegye szine-java úgyszintén inás vá-
losok több képviselője is. 

— Az Ugyvedkepzea reformja.  Az ügy-
védi szervezetiuódositó törvényjavaslat a kép-
viselőház elölt fekszik.  Kbból most már pár 
het nlalt kétségtelenül törvény lesz, amely uz 
Ug\véilí gyakor.ntot két évvel lueghoaszabbitju, 
a jelölt! gyakorlat megkezdését a tételes szi-
gorlat letételétől (ill- a doktoratus megszer-
zésétől) engedi udak meg. Ne áitassa senki 
magát azzal, hogy a törvény méltányosságot 
fog  gyakorolni, nanem mindazon jelöltek, akik-
nek jogi vizsgájuk (szigorlat, ügyvédi) van 
hátra exisztenciájuk követelő parancsának te-
kintsék azt, hugy hátralevő vizsgáikat letegyék. 
Kiszámíthatatlanul súlyos hátrányok fenyege-
tik a késlekedőt. Eltekintve az időveszteségtől, 
:> reform  már is gyökeres rendszerváltozást 
jelent. Az uj rendszer az egész vonalou a 
vizsgák anyagúnak megttzszerezódését és ed-
dig nem ismert szigorúságot és precizitást hoz 
majd magával. K teudencia különbeu már is 
érezhető, mert a censorok lépten-nyomon fo-
kozódó követelményeket támasztanak a vizs-
gázóval szemben. Aki tehát csak teheli. fogjon 
a készüléshez, amelynek egyedül célravezető: 
időt, fáradságot  és költséget megtakarító gyors 
és biztos módját „A jogi vizsgák letétele* c. 
munkában (IV. kiadás, Negyvenedik ezer) ta-
lálja leírva. Díjmentesen küldi Dr. Dobó. Ko-
lozsvár, Bolyai-u. 3. 

— Já tékipar i kurzus. A hollói nép sze-
génységének egyik oka, hogy nem ismer ujabb 
keresetforrásokat.  Kzen a bajon akar segíteni 
az Erdélyi Háziipari Szövetség, mely nobilis 
vezetője: Gróf  Xeines Polixéna kezdésére já-
tékszerkészitó-tanfolyamot  rendez, a tél folya-
mán liyergyóhollúban, illetőleg Hollósarkán. 
A játékszerek értékesítése, siker esetén, Bor-
Bzékfiirdón  és Komániába történnék. A fel-
ügyeletet Földes Zoltán állami tanító vállalta 
magára, i az előkészületek már is serényen 

f.-'ynnk,  hogy a nagyjelentőségű kurzus mielőbb 
megkezdődjék. 

— Olcsóbbak a villamos lámpák. A rém-
szálas villamos izzóláinp&k elterjedésének akadálya 
volt eddig, hogy egyfelől  igen gyorsan romlottak, 
másfelől  pedig nagyon drágák voltak. — A német 
gyárak között az utóbbi időben nagyon éles ver-
seny fejlődött  ki és ennek folyomány»  gyanánt az 
izzókörték árát már két izben annyira leszállítot-
ták. hogy az ármérséklés már közel jár az flO  szá-
zalékhoz. A magyar gyárak, ha készítményeikkel 
nem akarnak a piacról leszorulni, szintén kényte-
lenek lesznek a lémszálas izzólámpákat olcsóbban 
adni. Krre nézve tanácskozások folynak  az érde-
kelt vállalatok között, amelyek elvben már mind 
belenyugodtak az ármérséklésbe, de eddig m>m tud-
tak úrra nézve megállapodni, liogy iilennvivel szál-
lítsák le az áraikat. Az ármérséklés nálunk is el-
kelne, inert a panaszok mindennapiak ! 

— „A. Csíkszeredai Vadásztársaság" 
estélye. A Csíkszeredai Vadásztársaság no-
vember hó 2ö-én vadászvausorával és prog-
rammal egybekötött Katalin estélyt rendez. 
Az előkészületek nagyban folynak,  hogy a 
közönségnek kedves és élvezetes estélyben le-
gyen része. Örömmel értesítjük a közönséget e 
hírről és ószintéu kívánjuk, hogy a vadásztársa-
ságnak ezen első estélye miuden tekintetben iga-
zán jól Bikerüljön, minek biziositékát a jól össze-
állított gazdag műsorban és a városszerte mu-
tatkozó nagy érdeklődésben már előre látjuk. 
Az estély tiszta jövedelmét a társaság a va-
dak szaporítására forditja. 

— Lóvásár. A marosvásárhelyi9. huszár-
ezred • lószükséglcteinuk fedezésére  október 
31-én tartoltak meg a szokásos lóvásárt a hon 
védlaktauya előtti téren. Lótenyésztő gazdáink 
okultak az elmúlt esztendők példáin s ezút-
tal miudössze 8 darab ló állíttatott elő, ter-
mészetesen ezek is sikertelenül, mint runde 
sen. A bizottság egyet sem talált alkalmasnak 
és így vásár uetn jött létre. Jövőre valószí-
nűleg egy ló sem állíttatik elő, m'.Tt eszten 
dók óta vásár nem köttetett. Emlékszünk arra 
is, hogy ket évvel előbb 44 darab ló közül 
egy sem vált be, legalább a bizottság véle-
ménye szeriut és igy alig hisszük, hogy ezek 
után lótenyésztő legyen, ki lovát előállítja. — 
Itt említjük meg, hogy a bizottságot egy ló-
kereskedő is kiséri, ki a tripoliszi háború cél-
jaira vásárol lovakat. 

— Községi jegyzők gyűlése. A köz-
ségi és körjegyzők országos egyesülete va-
sárnap tartotta meg Budapesten a Sándor-
utcai régi képviselőház dísztermében reudes 
közgyűlését. A közgyűlésen a belügyminisz-
térium képviseletében Madarász Elemér mi-
niszteri tanácsos jelent meg. A díszközgyűlé-
sen keretében tűzte tel Madarász miniszteri 
tanácsos szép szavak kíséretében Uszkay Bá-
lint mellére a koronás arany édemkercsztet. 
Uszkay mezőtúri főjegyző  volt és most a jegy-
ző-egyesület elnöke, ki az elmúlt nyáron var-
megyénket is meglátogatta. Az országos gyű-
lésre ezúttal vármegyénkből l'álffy  András 
elnök, Péter József,  Puskás Lajos és Lőrincz 
János mentek fel. 

— Hol a tani ti harangozó. Az Ara-
nyosvidék cimü tordai újság irja : A napokban 
választották meg Örszentmártonban Kákosi 
János okleveles tairtót, a kinek a pályázat 
szerint huszouliét tojás van a díjazásában. — 
Mikor közölték a fiatal  tanítóval a választás 
eredményét, a plébános ur felvilágosította  a 
a kötelességéről, mondván : 

— Harangozni fog  édes barátom, az lir 
dicsőségére. Meg felöltöztet  engem, ha oltár 
elé igyekszem dicsérni az Urat. Istenes dolog 
mind a kettő, csak azok az átkozoit újságok 
teszik uevetség tárgyává ezt a gyönyörű hi-
vatást. A gyermekekkel nem lesz sok baj. — 
Nem kell sokat tudni, mert ha a paraszt so-
kat tud, az kész veszedelem. 

A fiatal  tanító erre azt a választ adta a 
plébánosnak : 

— Hát ha önöknek harangozó meg öltöz-
; tö kell, minek választottak tauitót? 

Lzzel sarkon fordult  és faképnél  hagyta 
az eklézsiát. Az órszentmártoni plébános ugy 
látszik még nem tudja, hogy az Ur l'Jl 1-ik 
esztendejében a tanítók már nem harangoznak. 

Visvesetók es osatornazaa Gyer-
gyószentmiklóson. liycrgyószeutmiklós kép 
viselótestülete a tanács javaslatára elhatározta, 
hogy a legsürgősebben vízvezetéket és csator-
názást létesít. Kelhatalmazta a tanácsot, hogy 
az előzetes intézkedéseket tegye meg és a 
szükséges pénzt is rendelkezésére bocaájtotta. 
A képviselőtestület jóváhagyta továbbá a vil-
lánytelep kibővítésére irányuló tanácsi hatá-
rozatot é9 erre a célra 140.000 boronát sza-

vazott meg. A megfelelő  világítás mellett terv 
szerint ipari célokra is szolgáltatnak villany-
erőt. — 

— EltOrlik  a francinkártUH  rendet. 
Legközelebb pápai rendelet iog megjelenni, 
amely eltörli a ferencrendi  szerzetesek rendjét 
és a franciskánus  barátokat a kapicunusok ge-
nerálisínak rendeli alá. Scholler franciskánus 
generális, a német származású kiváló jogtudós, 
maga is kénytelen belépni a kapucinusok közé, 
mert a szerzetesrenddel együtt a rendfőnöki 
állást is eltörli a szentszék. A franciskánusok 
között nagy az izgatottság s nem tudják meg-
érteni, mi lehel az oka ennek az intézkedés-
nek, ha nem az, hogy Yvez y Tuto bibornok, 
a szerzetesrendek kongregációjának prefektusa 
a maga rendjét akarja erősíteni, mert tudva-
levő, hogy ö a kapucinusok rendjéből került 
ki. Annyi bizonyos, hogy a Szentszék elhatá-
rozása megmásíthatatlan és megkondult a lé-
lekharang a franciskánusok  közel félezredes 
szerzetesrendje fölölt,  amelyet Matteo di Boni 
páter alapított 1525-ben. 

— Értekezlet a székelyföldi  kiren-
deltségnél. Serényi Béla földművelésügyi  rai-
uisztet akként iutézkedett, hogy az erdélyi ré-
szeken működő erdélyrészi miniszteri kiren-
deltség és az ottani gazdasági felügyelőségek 
tevékenysége egyesüljön és az erdelyi részek 
mezőgazdasági ügyei egységes elvek szerint 
intéztessenek. Azt hisszük, hogy ez intézkedés 
folytán  még sikeresebben fog  dolgozhatni a 
löldmivelésügyi kormány erdélyrészi gazdasági 
akciója, mely eddig is számos irányban szeren-
csés fejlődés  útjára vitte az erdélyi mezőgazda-
sági viszonyokat. A miniszter rendelete kap-
csán Sepsiszentgyörgyön tiszti értekezlet volt 
Koós Mihály osztálytanácsos vezetése alatt s 
az értekezleten megjelentek a kirendeltség 
hutásköre alá tartozó székely vármegyék ki-
rendeltségi megbízottjai s a főldmivelésügyi 
kormány erdélyrészi akciójának jövőjéről be-
ható tanácskozás folyt. 

— Brdőeladas. A vármegye magáujaval-
nak igazgatósága október hó 2ü-án ujabb ár-
verést tartott, amelyen eladásra került egy 
et dórész régebbi viszszanmradt fatömegének 
tarvágása. A kikiáltási ár 842.W81 korona volt 
s a vármegye 50 szazalékkai magasabb vétel 
árat ért el a kikiáltási összegnél. Ajánlatot 
tettek a következő cégek: 1. Götz & Comp, 
bécsi fakereskedó  ceg 051.525 kor. 2. Albert 
Prlz romlniai cég és Goldschlos brassói fnke-
reskedü cég 600.29!) kor. 3. Bléncssy Albert 
és Hercberg Karoly 511.118 kor. 4 Maros-
völgyi fatermeló  R T. 500.000 kor. Mint leg 
többet igéró cégnek Götz & Comp.-uak véle-
ményezte az igazgatóság az erdő odaadását. 

Szám B9i—1911. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. évi V. 991. számú végzése következté-
ben dr. Szántó Samu ügyvéd által képviselt 
Schmied Sándor és Íja budapesti cég javára 359 
korona 35 f  s jár. erejéig 1911. évi szeptember 
hó 21-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt  és 730 koronára be-
csült következő ingóságok, u. m.: bútorok 
stb., stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1911. évi V. 991. számú végzése foly-
tán 359 korona 35 fillér  tökekövetelés, ennek 
1911. évi julius hó 31-ik napjától járó 6•/„ 
kamatai, '/a0/, váltódij és eddig összesen 70 
korona 90 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig,avégrebajtást szenvedők laká-
sán Csíkszeredában leendő megtartására 1911. 
november hó 3-ik napjának d. u. 4 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni száudé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok 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 is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1911. évi október hó 
17-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 
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Szerkesztői üzenetek. 
M. J. Igen rövid «a nincs kidolgozva, ezért 

snjiiálntunkrH n különben aktiioliu dolgot uern kö-
zölhetjük. 

MEGHÍVÓ. 
A Gyergyói Első Bánya tá r su la t 

19l l .űvideceuibi- rhó I én dél-
előtt 10 órától k e z d ö d ó l e g 
Oyergyószentiniklóson a város-

: liáz tanácstermében 

R E N D E S KÖZGYŰLÉST 
fog  tartani, melyre a részvé-
nyesek ezeunel meghívatnak. 

TáryiinoiDxat: 
1. A közgylllés határozatképességé-

nek megállapítása 8 a közgyűlés veze-
tésére elnök kijelölése. 

2. Elnöki megnyitó. 
3. Számadás vizsgálatra két tag ki-

küldése. 
4. Urmányczy Jánoa bányaigazgató 

lemondása. 
5. Igazgatóság jelentése. 
C. Bányutiszt jelentése a legutóbbi 

közgyűlés óta végzett működésről s a 
bányaüzem jelenlegi állapotáról. 

7. Bányatiszt jelentése a bélbori és 
sózai bányák feltárása  és tovább fej-
lesztése tárgyában 

9 Zárszámadás előterjesztése. 
9. Kelmentvények megadása vagy 

megtagadása. 
10. Igazgatóság indítványa az adós-

ságok mikénti törlesztése és egyéb ki-
adások fedezése  tárgyában. 

11. Bányaigazgató választása és tisz-
teletdíjának megállapítása. 

12. Az ennek folytán  esetleg kilépő 
egy igazgatósági tag helyett ujabbnak 
választása. 

13. Báuyatitkár választása és tisz-
teletdijának megállapítása. 

14 Esetleg a közgyűlés napja előtt 
beérkező indítványok tárgyalása. 

Oyergyószentmiklós, 1911. junius 8. 
Tisztelettel: 

AB igazgatóság. 

Villamos-telep üzemvezetősége 
értesiti a kozik séget, hogy a gépház-
ban folyó  munkálatok és próbák miatt 
a szabályszerűen meghatározott idün 
belQI, eBetleg nappal is üzemet tart és 
a hálózatot árammal látja el. 

Minthogy ilyen alkalommal az áram-
feszűltsége  a rendesnél nagyobb lelief, 
figyelmezteti  a közönséget, hogy az 
izzókörtéket a rendes használati időn 
kívül bekapcsolva ne hagyja, mert kü-
lönben azok a magasabb feszültségű 
áram behatása alatt elromlanak s ezért 
a villamos-telep semmiféle  felelősséget 
nem vállalhat. 

Sz. 9170-1911. ai. 
Pályázati hirdetmény. 

A Csikvármegye közönsége által fenn-
tartott, internátussal is egybekötött csík-
szeredai polgári leányiskolánál lemondás 
folytán  üresedésbe jött rendes tanítónői 
állásra pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak oly oki. felső  nép- és 
polg. isk. tanítónők, kik a mennyiség- és 
természettudományi szakcsoportból képe-
sítve vannak, azon felül  a német nyelv, 
ének, torna és francia  nyelv tanítására is 
kötelezik magukat, minélfogva  előnyben 
részesülnek azon pályázók, kik a német 
nyelv és torna továbbá az ének és francia 
nyelv tanítására külön képesítéssel bírnak. 

A megválasztandó tanítónő az inter-
nátus folyamatban  levő újraszervezéséig, 
az internátusbeli felügyeletet  szükséghez 
képest vállalni köteles. 

Az állással évi 2000 korona kezdő 
fizetés,  420 korona lakáspénz és 200 ko-
rona ötödéves kórpótlék jár. 

A kellően felszerelt  pályázati kérvé-
nyek folyó  évi november hó 15-ig be-
zárólag hozzám nyújtandók be. 

Az állás azonnal elfoglalandó. 
Csíkszereda, 1911. évi október hó 

24-én. 
Fejér Sándor, 

alispán, iskolaazéki ülnök. 

Kitűnő kakOllómentí borok nagyban 
kaphatók hectoliterenkint 64 korona 
árban, Meskó Jakab kereskedőnél, 
Madéfalván. 



4-ik oldaL C S Í K I L A P O K 44. Biám. 

Sz. 141/1911. 

Faárverési hirdetmény. 
A csikszentimrei közbirtokosság köz 

hirré teszi, hogy a tulajdonát képező 
erdőnek : 

a) KétAgputakálmn fi  »7 kat. hold 
t e r ü l e t e n 9:V2 ni" lucfenyő  nettó lia-
szoDfa  és 76 m' kéreg, együtt 5C40 
korona becsértékben, mint kikiáltási 
árban; 

b) Sallóé p.ttaklian 24 47 kat. hold 
területen 213 in3 lucfenyő  nelto haszonfa 
és 38 m3 tüzifii  1050 korona becsérték-
ben, mint kikiáltási árban; 

c) Csihaj nevű erdórészben 10 5(> 
kat hold területűn 740 ma lucfenyő 
nettó baszonfa,  64 m' kéreg 4510 ko-
rona becsértékben, mint kikiáltási árban 
folyó  évi november hó 23 án dél-
előtt fél  10 órakor Csikszentimre köz-
ségházánál megtartandó zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbuli 
árverésen a fentebbi  sorrendben el fog 
adatni. 

Bánatpénz ugy az írásbeli, mint a 
szóbeli ajánlatokra vonalkozólag a ki-
kiáltási ár 10%-a. 

l 'tóajáiilatok és tá. irati ajánlatok 
nem fogadtatnak  el 

Becsértéken alul eladás nem foga-
natosittatik. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó részle-
tes adatok a közbirtokosság elnökénél 
és a csikszentmártoui ni. kir. járási erdú-
gondnokságánál megtekinthetők. 

Csikszentimréu, 11111. évi októlx-r 
hó 2:)-áo. 
IfJ.  Gergely Antal s. k„ Gergely s. k„ 

hírt elnök. birr. jegyző. 

Sz. 11088—1911. 1 - 3 
tlkvi. 

Sz. 350-1911. 2 - 2 

Pályázati hirdetés. 
A csikmadarasi róni. kalh. kántor-

tanitói állás elpályázás folytán  megüre-
sedvén, arra pályázat hirdettetik. 

I. Javadalmai: 
a) A község pénztárából havi előle-

ges részletekben 920 korona. 
b) 75 terű lágy tűzifa  (kepe fa)  á 2 

korona 66 fillér  199 korona 50 fillér. 
c) 2(i kézi napszám á 1 korona 20 

korona. 
d) 16 hold szántó és kaszáló, átlagos 

évi értéke 100 korona. 
e) Sloláris jövedelem 150 korona. 
f)  Szentmise-alap kamataiból 25 ko-

rona. 
g) Regálé kártalanítás (állampénztár-

ból) 4 korona. 
h) Lakás, amely áll: 2 szoba, konyha, 

kamra, nyári konyha, pince, gazdasági 
épületek és veteményes kertből. 

i) Jogosultnak államsegélyből kór-
pótlék. 

II. Kötelességei: 
a) Minden kántori teendő pontos vég-

zése, helyi szokás szerint szent-olvasó elő-
mondása. 

b) Az iskolaszék által kijelölendő is-
métlő és mindennapi tankötelesek osztá-
lyainak tanítása. 

Feltételül kívántatik 2 évi gyakor-
lati év. 

Kántori, tanítói oklevéllel és szolgá-
lati bizonyitványnyal szabályszerűen fel-
szerelt folyamodványok  folyo  évi novem-
ber 5 déli 12 óráig bezárólag alulirt 
plébánia hivatalhoz adandók be, amely 
napon pályázók próbára megjelenni kö-
telesek. 

Csikmadaras, 1911. október 22. 
Balló János, 

alesperes-plcbános. 

A VASLÁBI MÁRVÁNYBÁNYA 
É S M É S Z T P J ^ E E . T . 

m á x v á A y a . n . y a g ' á . t én I r l f i n ő 
m i n m . e s z é t a j á n l j a . Az 
alabástrom fehérségű  mész, mely különösen 
m e s z e l é s r e k i v á l ó a n a l k a l m a s , 
telepen s z e k é r s z á m r a is kapható, a— 

Hirdetmény. 
Zsögöd község telekkönyve birtok-

szabalyozás következtében az 1809. évi 
2579. számú szabályrendelethez képest 
átalakittatik és ezzel egyidejűleg mind-
azon iugatlanokra nézve, melyekre az 
1886: XXIX., az 1889. XXXVIII, és az 
1891. XVI t. cikkek a tényleges birto 
kos tulajdonjogának bejegyzését rende-
lik, az 1892. XXIX. t.-cikkben szabá-
lyozott eljárás, a telekjegyzőköny vi be-
jegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatosittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és a helyszíni eljárás a ne 
vezett községben 1912. cvi január 
b ó 2 - á n fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatuak  : 
1. az összes érdekeltek, hogy a hite-

lesítési tárgyaláson személyesen vagy 
meghatalmazott által jelenjenek meg és 
az uj telekkönyvi tervezet ellen netaláni 
észrevételeiket annál bizonyosabban ad-
ják elő, mert a régi tolekkönyv végle 
ges átalakítása után a téves átvezetés-
ből eredheti") kifogásokat  jóhiszemű Imi' 
uiadik személyek irányában többé nem 
érvényesí thet ik; 

2. mindazok, akik a telekjegyző-
könyvbe előforduló  bejegyzésekre nezve 
okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, 
hogy a telekköuyvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő el-
járás folyama  alatt je lenjenek meg és 
az előterjesztéseiket igazoló okiratokat 
mutassák fel  ; 

ii mindazok, akik valamely ingat-
lanhoz tulajdonjogot turtanak, de telek-
könyvi bekebelezésre alkalmas okirataik 
nincsenek, hogy az átírásra az 188IÍ. 
XXIX. t. -cikk 15—18. és az 1889. 
XXXVIII, te. 5., 6., 7. és 9. § ai értel-
mében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket u 
kiküldött elő.t igazolják, avagy oda 
hassanak, hogy az átiuliázó lelekkönyvvi 
tulajdonos az átruházás létrejöttét a ki-
küldött elölt szóval ismerje el és a tu-
lajdonjog bekebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen 
az uton nem érvényesíthetik és a bélyeg 
és illetékelengedési kedvezménytől is 
e lesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg, már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog-
jog vag> megszűnt egyéb jog vau nyií-
vánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén 
az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzek, illetve, hogy tör-
lési engedély nyilvánítása végett a ki-
küldött előtt je lenjenek nieg, meri ellen 
esetben a bélyegiuentesség kedvezmé-
nyétől elesnek. 

Csíkszereda, 1911. oklóher 18-án. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint 

telekkönyvvi hatóság. 
Geczö Bela, 
törvényszéki l>iró. 

Az amerikai porcellán-puder 
csak a k k o r v a l ó d i ha az a 

szóval van ellátva, kapható 
6-féle  színben 3 és 5 koronás 
dobozokban. Folyékony Yes-
puder (Liquid • Pouder) ára 
4 korona. Nappali krém, ára 
3 korona. A Grand Fayence 
szappan a legjobb a világon 
&ra 1 kor. 50 flll.  — Kapható: 

FEKETE VILMOS, 
illatster- éi pipere-üzletében, Csíkszereda. 
Postai megrendeléseit pontosan eszközöltetnek. 1<)— 

Sz. 7-18—1911. végreh. 
ÁllVKKKNI H1UDETMKNY. 

Alulirt kikiililütt bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak I1HJ"). eu V. 180. sz. végzése foly-
tán L)r. Cseüó András ügyvéd által képviselt 
Csiknagytioldugasszony róm. kalh. egyház 
templom p 'iiztara felperes  részére Szóes Ist-
vánné csikdanfahi  lakos ellen 100 korona 
tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt 
c-s lÜlíO koronara becsült ingóságokra a csík-
szeredai kir. jtiiróság 1Ü05. V. I8U. száma 
végzésével az árverés elrenilcltelveu, annak a 
koráblii vagy felulfoglaltatók  követelése ere-
jeig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertek volna, alperes iakásan Csikdánfalván 
leendő megtartásara határidőül 1911. évi no-
vember ho 18. napján délelőtt II órája kitii-
zetik. amikor a biróilag lefoglalt  Bútorok s 
egyél) ingóságok a legtöbbet igérónek kész-
pénzfizetés  mellett, szükség esetén becsárou 
alul is elfognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, 
hogy amennyiben részükre a foglalás  korábban 
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, elsóidiségi bejelenté-
seiket az árverés megkezdéseig alulirt kikül-
lőttnél irasban vagy pedig szóval bejelenteni 

el ne mulasszák. 
A törvényes határidő a hirdetménynek a 

bíróság tábláján történt kifüggesztését  követő 
naptól számíttatik. 

Kelt Csíkszeredán, 1911. évi okt. hó 27-én. 
Molnár Sándor, 
kir. tiir. véíílThajló. 

Sz. 890—1911. végreh. 
ÁRVEHKSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1911. évi V. 1064. sz végzése foly-
tán I)r. I'ál Gábor csíkszeredai ügyvéd által 
képviselt Nuridsány Márton csíkszeredai ke-
reskedő felperes  rész're 178 korona töke-
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestói lefoglalt  és 2560 
kor. becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. 
jbiróság 11111. V. 1004. számú végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
felülfoglaltatók  követelése erejéig is, «meny-
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, 
alperes lakásán Csikdelnén leendő megtar-
tására határidőül 1811. év i n o v e m b e r hó 
6. napján délelőtt 11 órája kitüzetik, amikor a 
biróilag lefoglalt  marhaállomány sib., stb. s 
egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellett, szükség eseten becsáron 
alul is elfognak  adatni. 

Kelhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, 
hogy amennyiben részükre a foglalás  koráh-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi be-
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelen-
teni el ne mulasszák. 

A törvénys határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését  követő 
naptól számíttatik. 

Iveit l'sikszcreiláhaii, 1911. évi október hó 
•iO-ik uapjáu. 

Molnár Sándor, 
kir. hir. végrehajtó. 

{
DESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PAPLÓ DESZKA ÉS GERENDA 

mindenféle  méretben és mennyiségben. 
• H U L L A D É K L É C ( C Á N D R A ) É S F Ü R É S Z P O R 
í SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 
J állandóan kapható: 

Í Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész telepén. 
_ 12 
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HIRDETÉSEK 
olosó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

É R T E S Í T É S ! 
Yun szi'1-i'iu-Í.I'm A n:i.Lryi'-nlriiiii k'i/'uiV^ IUM-SCS ligvi'lnn't lelluviii. 

mis/fi  ini Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban l«vű 

N Y K I M i K S K S K Á H l ' I T O S Ü Z I . K T K M B V)  X 
niiii'li'ii szakmába váp'i munkák «lki'wzitúiét a |..£iinjryi>lil> ki-szsi-R-
KI'l vállalom Í-s « I csinos kivitilli. il. IIIIMÚ árak mulletr pontosan rlké-
szil. in. líiiktsimii tartok a mai kiírnak m«j;l'i.-li'lü. iniliiUrillV-li- nagysign 
K U í S A N Y O S 1)1 V Á X O K A T K S M A T R A C O K A T 
iiz-Tt. hogy itl mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árliaii. mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
u nn'lvi-ti tisztelt közönséggel azt is. lio<;y állandóan raktáron túrtok 

k f i s z  I lii K O C S I K A T ívS I R I S Z Á N K Ó K A T . 
Yégiil a n. közönség szives Ügyeimét l'elhivoin üKon körülményre. hogy 
a kocsik. valamint minden <• szakba vágó ninnkák javítását elvállalom. 
.Magainot a tm'-lyrii tisztelt k./.iinst'^ jóiiululnlatn párti órásába ajánlva. 

maradtam kiváló tisztelettel 12—26 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANOSZERQYÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
c*. ód kir. udvari szállító, színházak, zeuedék, hadser^ stb. szállítója, a liákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchid-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. 

Ajánlia a suját ^yárúlmn készült buros, vonós, fúvó  és ütö 
lian^s/.creit és u/.ok alkatrészeit, (juínttisztn burokal. 

Hegedűk 3. 4. 5. 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelés 
szerint. — Tárogató röpníábül. uj-'züsl billentyűvel ós is-
kolával 30 forinttól  feljebb.  — Harmonkák legjobb el pusz-
tul.aUUan bunkókkal 2.50, 3, 4, 5 írttól feljebb.  KiUönle-
pessój: ucóllmnnu liHnpversenv barmonikak. sajái minták. 
STOWASSER a hangfokOBO  gerenda feltalálója,  mely 
állal bármily hegedU vagy gordonka jobl», erósebli és lá-
gyabb bangót nyer (biztos siker) begednbu ja vi lássál 4 írt 
Harmónium világhírű legiohb gyártmány 65 írttól feljebb. 
J a v i t á a o k az összes haug*zcrckcn különleges szúk szerű 
pontosxiágcul, jutányos áron. — Zenekarok teljes felsae-
reléee elönyüs Iclietclek mellett, jutányos árban, elismert 
kitüuo minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

Hagyarorsság legnagyobb vonós és, fúvós  hangsserek gyára ált&lánosau a legszolidabb kiszol-
gálásról elismerve. — Arjegysc^ kívánatra ingyen és bérmentve. —20 



44. uám. C S Í K I l a p o k 5-ik oldal. 

É R T E S Í T E M 
ugy a helybeli és vidéki k o v á c s -
és l a k a t o s m e s t e r e k e t , hogy a 

BÜKKFA SZÉNEN KÍVÜL 
KOKSZ ELÁRUSITÁSSAL 

is lu^lalkozom, m e l y k i z á r ó l a g 
n á l a m k a p h a t ó 

KARDA GYULA vegyeskereskedő 
C s i k s z e r e d a , Mikó-utca. 

1 0 - 1 0 

Modern kutépités. 
Uj kutak épitését cementgyürük-
kel, sülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt regi kutak lennebb súlyesz-
téset jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 23_ 
amentártigyár és építési anyagkereskedő 
(isikszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. S7. 
[01ii^miisBBiBaimmliGaHfi3iiiniaiî3|icaB|jîi||G| 

Sz. 2334—1911. 2—2 

Árverési hirdetmény. 
Szárhegy község a 22136—1911. F. M. sz. rendelettel megadott engedély alapján, tővön eladja Szárhegy község 

U. hatarreszben fekvő  erdejének 174 0 k. holdnyi területén található luc-és jegenyefenyő  fáját  1911 évi november hó 30-án 
d. e. 9 órakor a község házában megtartandó nyilvános szó- és zártirásbeli árverésen. 

Az eladás tárgyát képező vágásterület két völgyre hajlik s a Borszék—Tölgyes, valamint a Tölgyes—Bélbor felé 
vezető utak elágazásától 3 kilométernyire fekszik. 

A terület négy részletre osztatott s ezeknek fatömege,  becsértéke és kikiáltási ára a megejtett törzsenkénti felvétel 
alapján a következőkben állapíttatott meg: 

S z á l l o d a átvétel . 
Tisztelettel van szerencsém Csíkszereda 
és vidéke mélyen tisztelt közönségét ér-

" tesiteni hogy a -
..V i jí .') <1 ó"-!s.^£í lloil.-lt. l<.-'i\ ó-
I íny.nt é t t e r m e t ;'itvi_-ltein 

s azt 1911. évi november hó 1-én 
ü n n e p é l y e s e n megnyi tom. 

Főlörekvésem, hogy pontos kiszolgálás és 
tisztaság által az igen tisztelt közönség 
igényeit kielégítsem abonensek, bálok, la-
kodalmak. bankettek kiszolgálását bánnely 

időben elvállalom. 
A n. é. közönség becses pártfogasát  kéri 

kiválj tisztelettel: 
I l o r v í ' i t l i K á r o l y 

a -V igadó--szálloda bérlője. 1— -i 

Egy liter friss töltésű 
Kászoni Boldizsár-viz I2fill. 
Répáti-viz . . . 12 fill 
KászoniSalutaris-viz 14 fill. 
Hosszuasszoi viz . 10 fill. 

á l l a n d ó a n k a p b a t ó 
NAGY GYULA fűszer-  és csemege-

üzletében, Csíkszeredában. 

LINOLEUM, SZŐNYEGE-
KET ÉS FÜGGÖNYÜKET 

ajánlja dus választékban, legújabb 
kivitelben, olcsó árak melleit az 

Brassó, Búzasör 9. szám. 
Minták bérmentve bekfildetnek. 

5—10 

Kitiinő GÂZK0KSZ kénmentes 
mely alkalmas szobafütésre,  köz-
ponti fűtésre,  kovácsok, szivógáz 
motorok, építőmesterek stb. számára 

k a p h a t ó B r a s s ó b a n a 
VÁROSI LÉGSZESZGYÁR 

városi lrodi]ában, Kapu-u. 60. sz. 
Ugyanitt gázfózók,  gázfúrdó-
kályhák, melegvíz automaták 
stb. állandó kiállítása és eladási helye. 

c 
•C3 
<75 

III. 

A vágás terület 
megnevezése 

Kupás és Meszes patakra hajló 
rész 3 tagból 

Meszes patakra hajló rész 3. és 
4. tagból 

Nagykabolás palak és kupás ge-
rince közti rész 4, 10. és II. tag 

Területe 

K. hold 

Fa nem 

Törzsszám I Bruttó fa-
10 cm. ;J tömeg 

mclinat». (csus.kéreg 
j, átmérőn || és ágfa 
I felül  nélkül 

I darab ,j m3 

Nettó ha- i î 
szonfa-  H Becsérték, 
tömeg j»" [I mint 

hangszcrlá-i ij kikiáltási ár 
val együtt ! 

kor. fill. 

45 9 

39 

IV. Nagykabolás patak és hosszú-
sarok közti rész 12, 13. tagból 

72 

Ki 

I—IV. 3., 4., 10., 11. cs 12., 13. lag 
Összesen 174 

lucfenyő 
jegenyefenyő 

lucfenyő 
jegenyefenyő 

lucfenyő 
jegenyefenyő 

lucfenyő 
jegenyefenyő 

lucfenyő 
jegenyefenyő 

8751 
71 

8198 
979 

5958 
126 

5213 — 
108 39441 12 

6264 
1724 

4994 
1478 

141 
48561 73 

14344 
2330 

5729 
724 

37022 
4104 

15067 
4864 

3404 
871 

30693 
7585 

12541 
4199 

2885 
774 

25633 
6559 

251 

47 

127670 40 

26386 4 5 

439 
242059 70 

vagyis kikiáltási ár kereken 242060 korona, azaz kettőszáznégyvenkettőezerhatvan korona. 
Távirali és utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Kikiáltási áron alól a fatömeg  nem adatik el. 
A versenytárgyaláson ugy az egyes részletekre külön, valamint löbb részletre együtt, vagy az összes vágás fatö-

inegére adhatók be ugy Írásbeli, mint szóbeli ajánlatok. 
A szóbeli árverésen részt venni szándékozók kötelesek a megvenni szándékolt vágás terület kikiáltási árának 10 

százalékát készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban az árverési elnök kezéhez bánatpénz gyanánt letenni. 
A zárt írásbeli ajánlatok szabályszerű bélyeggel látandók el. A zárt ajánlat boritékára „Ajánlat Szárhegy község 

kupási I., 11., Kabolási III., IV. vágásainak eladásához* felirat  alkalmazandó. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megvenni szán-
dékolt vágás részleteknek terület szerinti megnevezését (sorszámát) az illető vágás részlet (ek) kikiáltási árának 10° «-át kész-
pénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban, mint bánatpénzt; továbbá azon kijelentést, hogy árverező az árverési és szer-
ződési feltételeket  ismeri és magát azoknak aláveti. Kihasználási idő kettő év. Az árverési és szerzőî si feltételek,  valamint 
a részletes becslési kimutatás Szárhegy község házánál tekinthető meg a hivatalos órák alatt. 

Szárhegy, 1911. év október hó 12-én. 
A k ö z s é g e 1 ő 1 j t'i r ő s ú g : 

Árpa Lajos, k.-jegyzö. Oláh Albert, k. biró. 

Csak a 

minőség 
révén lelt 

világhirü 
a valód i 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

i A hygienikus i 

Palma kaucsuk I 
ágybetét 

m i n ő s é g i 
wm elsőrangú 

VIPOR ÉS TÁRSA 6ÖZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMON 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m.: 

DESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á J l a n c L ő a n . i s a p l i a t ó . 2-32 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v á g á s o k a t e l f o g a d n a k 

XLÍYLÍAU» \U>\UALL<>LI"IL< LIHLL/^W/VLL/^SIUSLL/MI 

1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési Van .szerencséin n I. hölgyközönség szíves tudomására hozni, 
liogy munkaerőin i'gv elsőrendű ln'usi diszitönovel szaporo-

dott. Kizárólag a béCSl és párfsl  mintára dolgozunk és ald>an a szeromsés 
helyzetben raguink. liogy a hígkényesehli igényeknek is nicglelelhetiink. Az idény-
szerű újdonságok szeptember hó elején megérkeztek. — Állandó raktár 

E6YSZERÜ PISZ- ÉS CyÁSZKALAPOKBÓL. 
Selymek, bársonyok, szallagok, struc- és dlsztollakból, vnlamint kalaptfik, 
csattok, látylak, pumni wi-k. Glassé kesztyűkből óriási választék. -Min-
(lüimemii k.-zimunka iliszrk <'s kclli'ki'klxíl imfr.v  raktál. Alakítások és javítások, 
Ufíysziiiti'll  liW.iír- I;H lil' kalap vanalâsok rlváltaltalnak. — A t. hiil^vközönsép 

HZÍVOH jiiírtlogásút krrvr. maratluk kiváló tisztelettel: 11—52 

MÁTHÉ JÓZSEF ndi divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Grllnwald Albert-féle  ház). 

Vidéki megrendelesek gyorsan és pontosan eszközöltetnek. ^ /m /m >m>jTv /ft*  ̂  /TT» 'ii* 'Ttv'iivjtv'm k 

Brassói férfi  ruhaszövetek 
u t o l s ó idény újdonságait 
privát ve vök részére g y á r i 
á r a k m e l l e t t s z á l l i t : 

T E L L M A N N É S S P E I L 
brassói posztóraktár és szétküldés! üzlet 

B r a s s ó , Búzasör 8- szám. 
Minták kívánatra aionnal bérmentve elküldetnek. 

7-10 

őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. • 

Ima- és énekeskönyv f 
uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József  üzletiben Csíkszereda. 



6-lk oldal. c s í k i L A P O K 44. szám. 

6ÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM-
. . i V I . m U I ^ I L - / S ^ n l ^ t l.'.l ..* .-^.il-ovm-ti iv.^noi óllal kiflnlimzili  az Klvállal u f t j  épület- mint butor-usztalos munkákat bármily kivánt kivitel 

• ben. — Sajilt rendszerű ablukok alkalmazásával birmely Mz ablakait 
mi MIM ]0 nap alatt elkéaziti. 

Elvállal különösen épület munkál,at szakszerű Képei kidolgozni az 
asztalos mester uraknak mérsékelt munkadíj ellenében ós a megmunkáló 
umil minin anyagot el- ÓS Visszaszállítja, mi 

toga-, fali-,  ébreamtó- éa mebor k Jtandóan nagy raktáron. 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Uicsó munka nem mindig olcsó, inert sokszor csalódik az ember 
benne es :ikknr késő a bállal. ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fontul  elő. mini bármely más iparágnál, mert n nagyközön-
ség az önjavításnál teljesen :iz órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. lígvuttal tudatni kivánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem lie, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
9 azt szolid és jutám os árban bocsátom n tn. t. vevőközönség 
rendelkezésere. Mindén egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általam javított órákén szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

bizalmukkal megtisztelni, vagyuk kész szolgálattal: 
BREZINA F. órás. ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 

13-52 

jj' ' Óralánook. gyürük, fülbevalók,  azeraüiegok é* hőmérők óllando-in kaphatok! 
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HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓ! 
Épitési anyagraktár, vasbeton, miikö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-ntca 48. szam alat t nagy épitési anyagrak ta r t r endez tem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszkozUik. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltmt Portland-cement friss  és legkitűnőbb miuőségii. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nad fűzve  stakalurokra és «-méh Iák eiiakarásara. Valódi aszfalt 
fedtllemez  többfélé  minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez es kaui-nk-aszf.  lt nedves falak  és I iká- îk szá-
razzá tétekhez, kátrány és carbiilineiim fák  telítésére, gomba és rothadas ellen. 
Azbeszt pala igen könnvii és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendak bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Schamotte tűzálló 

tcgla és Tóid stb., inindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikak betonból -SO-lOO, I lI), I .",()-!'tld-;l (K) és 4 (K) méter átniérójű kutak-
hoz, ez'-k készítését is el\állaliiin sülyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű lieremlezéssel készítek magas vízállások megadásival. Cement-cserep több-
fele  szintien, betoncsövek, hidak és átereszek k-s-itése. Beton- es miikólepcsölc, szí-
nes járda es burkolati cementlapok gyártasa és elhelyezése. Itató és etetövaluk min-
den nag.\ sálban. Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és irabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kalyha aUtél lemezek. Kemény- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, ürauit-terasso beton stti. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladasoknal megfelelő  engedmeny. A n:iüy<'i-il"iiiii 
fogyasztó  közönség iiagyliecsű bizalmával es rendeléseivel felkeresni  szivesl.edjek. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda. Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szives támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda. 

Ţ Ţ T \ ¥ TLIRI Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I 1< A Ilii I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U I l i i I l i • Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóét vágya legven 

Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK DRÉNER-SÖRT I6YÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ó r a l c t á r C s i k v á r m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör — naponkén t friss  c s a p o l á s — 

csakis Lénknél a Hutter-szálloda kávéházában 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

Gtildoer motorok (Diesel rendszer), 
Corona uyersolaj-motorok, lorhioa-
telepek, teljes nia^, lelmaps és 
sima őrlő malom berendezései. 

S c h i e l T e s t v é r e k , 
Brassó. 

Gépgyár, malomépitészeti inte-
zet és vasöntöde. Szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás. Modern 
szerkezetek olcsó árak mellett. 
Legnagyobb gépgyár Erdélyben. 

J t Cfc f̂cjft  j f c j f c d f 
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Uj bútor , varrógép- es kerekpár-nagyraktár! 

O z l e t á t l i e l y e ^ é s 
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 szijgyártó-üzletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
emiilett 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 
2 £ l l E é - - u . t ? a . B z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképze t t segéd azonnal felvétetik. 
47— 
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F r t P ^ i t í ^ * ! I ^ "" s z l ' l ' ,- 'M L ' ' ' ' 'm Csíkszereda város es vidéke liagy-
1—1 t c o l t c o . érdemli közönsegenek szives tudomására hozni, hogy 
Csikszeredaban a Kossuth Lajos-utca 8. szam (Lukács Ju l i ska 
bérpalota) heiyisegeben egy teljesen u j modernul oe rendeze t t 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyi to t tam, hol raktáron tanom a legkényesebb igényeknek meg-
telelő ússzes bútordarabokat es teljes garnituraka', u 111.: szalon , eliedlu-
es hálószoba beiendezesek, valamint \as- és rezliulorok a leirjobb gyárt-
inanju. hajlított es borszékük es saját gyártmányú töltött székek, modern 
ebedlo díványok, valódi lóször- és alrik inadracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrük, képek óriási nagy választékiján. Varrógépek és kerék 
párok U—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron lártom, az összes 
legjobb es legmegbízhatóbb gyaitnianjok.it mindenféle  szabó-, cipész, 
szíjgyártó és nyerges-varrógepek, valamint valódi Singer karikahajós es 
central bubhin varrógépi-k díszes kivitelben is. a legjutányosabb árak 
mellett, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
den árfelemeles  nélkül, rak taron tartom .az összes varrógépek- és kerék-
parakhnz mindenfele  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Kiváltaink továbbá niinilenféle  kárpitos es bútorasztalos, valamint minden 
e szakmaba vágó munkalatok jutányos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azou kellemes hely-
zetbe jutottam, hogy áruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani.' Magamat a n. é. 

kózouség szives figyelmébe  ajánlva és becses pártfogását  kéri 
Ackermann Ignatz asztalos, ká rp i tos es diszitő, Csíkszereda. 

Főraktár Gyergyószentmiklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 
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Kitűnő minőségű és l egmagasabb sz i lárdságú Port land-Cementet ajánl o l c só áron a 

PORTLANP-CEMENT-CíyÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTARU-RAKTÁRÁBAN. 

Nyoattotl H i r o M t Jóueí k t a jnyoa iUj tbu , Csikueredibu, l » l l 




