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C S Í K I l a p o k 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALiMl HETI LA L\ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S n o b o d a J ó i s e f  könyv- ói papirkereskedése, 
hová a l»p szellemi részét illető minden közlemény, 
v a l a m i n t hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

= Telefon  hívószám 2. 

Városaink érdekében. 
A polgármesterek országos egyesll 

lete az elmúlt év december havában 
felterjesztést  intézett a miniszterelnök-
höz, mint belügyminiszterhez. A felter-
jesztésben azt kérték, hogy a minisz 
terelnök az államsegély és a fizeiés-
rendezésre vonatkozó törvényjavaslatot 
a lehető legsürgősebben a képviselőház 
elé terjessze és a javaslatban azt az 
elvet fektesse  le, hogy a városi tiszt-
viselőknek kevesebb illetménye nem 
lehet, mint amennyi a hasonló alkalma-
zásban lévő állami és vármegyei tiszt-
viselőknek törvényben vagy kormány-
rendeletben meg van állapítva. Különö-
sen annak a törvénybe igtatását is 
kérik, hogy a drágaság es a nehéz 
életviszonyokra tekiutettel, az állami 
tisz'viselőket megillető drágasági- vagy 
családi pótlékban ugyanazon mérvben 
az államsegély terhére a városi tiszivi-
ttelók is részesitendők. 

A memorandum kimerítően tárgyalja 
a városi tisztviselők érdekeit. Az két-
ségtelen is, hogy egy város fejlődése 
csak az esetben lehetséges, ha hivatott 
tisztikar vezeti e város Ogyeit. Hivatott 
tisztikar pedig csak ugy lehetséges, ba 
anyagi gondokkal nem küzdő az éle-
tük. A memorandum ily kivánatát, bár-
mennyire is terhes az az államra, szí-
vesen támogatjuk. 

De vannak más intézkedni valók is 
a városok érdekében. A lehető legigaz-
ságtalanabb azon eljárás, hogy a ál-
lam, úgyszólván elvette a városok ren 
delkezésére álló forrásokat  és ezek 
hiányában a városok fejlődése  termé-
szetesen aránylag lassú volt. Mig kül-
földön  a legtöbb államban a földadó  és 
a házadó a városok javára szolgál, ad-
dig nálunk nemcsak ezeket az adóne-
meket, de minden képzelhető adónemet 
lefoglalt  az állam és a városok csak 
pótlékokat szedhetnek. 

Igaz, hogy ujabb időben némi javu 
lás állott be. Az állam érdekében telje-
sített kiadások rekompenzálása fejében 
államsegély cimén bizonyos összeget 
adott az állam a városoknak. De ezen 
jóakarat mellett arra is szükség van, 
hogy mindazok a jogok, amelyeket a 
városok igazsággal követelnek, meg-
adassanak és törvényhozásilag biztosít-
tassanak. Ezek közt kétségtelenül legelső 
helyen áll a városi törvény. A városi 
törvény keretében a városok autonó-
miát kell hogy nyerjenek, szabadabb 
mozgást és azokat a városokat, amelyek 
ast megérdemlik, fel  kell szabadítani a 
vármegyék gyámsága alól. 

A magyarorsiági városok szivleg 
már összeolvadtak a magyarsággal, amit 
követni fog  a magyar nyelv elsajátítása 
is. A falvak  nemzetiségek szerint oszol-
nak meg, de a városok közül már ke-
vés a másfaju  jellegű város. Idegen 
elemek voltak városaink lakói az el-
múlt századokban, ezeknek vajmi kevés 
érzékük volt a magyar nemzeti érzület-
hez. De mindez megváltozott az elmúlt 
század folyamán  és nia már a magyar 
nemzeti érdekek valódi istápolói a vá-
rosok. Mindent el kell tehát követni a 
városok érdekében. 

A városok a kulturának és a de-
mokráciának is szülő és nevelő any-
jail . . . A városi élettel elválhatlanul 
kapcsolatos önkormányzat neveli és ké-
pessé tessi a városok polgárait a ma-
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gasabb állami élet igazgatásában való 
részvételre. És igy a törvényhozásiak 
kötelessége minden akadályt elhárítani 
az útból, ami fejlődésüket  gátolja, Se 
másfelöl  biztosítani kell a feltételeket, 
amelyek a szabad fejlődéshez  szüksé-
gesek. 

Magyarországban a városok nag> buti 
szívjak tel u vidékét. Nem termesietes 
szaporodással no a városi lakosság, ha-
nem bevándorlással. Az ipar előliuladá-
sával mind népesebbek lesznek váro-
saink s eljön az idő, urnidón az ország 
lakóinak igen nagy része a városok 
falai  közé húzódik. Az ily irányú ára-
dat már is megindult! Roppant 
tömegek leszuek ezáltal magyarrá s már 
ez is egyik fő  ok a városi erdekek 
felkarolására. 

Az egységes magyar nemzeti állam 
alapköveit a városok rakják le. Tető 
alá is a varosok fogják  h jzni. A varo-
sok érveit tehát hathatósan kell istá-
polni. Ez magyar nemzeti érdek. Ei 
elől kitérni többet ueui szabud. 

= Sorozások . Hazai Samu hon-
védelmi miniszter a iegküzelebbi napok 
egyikén beterjeszti az ujonclétszám meg 
állapításáról és a kiállítandó újoncok 
megajánlásáról szóló törvényjavaslatát. 
A miniszternek az ujonclétszám megál-
lapításáról előterjesztendő javaslata azt 
célozza, hogy az országgyűlés ezuttul a 
tavalyi létszámot állapítsa meg biztosí-
tékul, ha a kormány nem tudná a véd-
erójavaslatot tető alá hozni. A kormány 
megelégszik, ha a Ház egyelőre az ed-
digi ujonclétszámot állapítja meg, lia 
pedig az országgyűléssel meg tudja 
szavaztatni a véderöieformot,  akkor az 
újonc különbözetet az idén ujabb soro-
zás által pótolja. Ebben az esetben a 
kormánynak az a terve, hogy az idén 
a rendes sorozásokon kívül it>ég egy 
sorozást tart. 

— A Balkánon meglepetesek 
készülnek. Bukarestből jelentik : Ka-
tonai körökben azt hiszik, hogy a jö-
vendő tavasz nem várt meglepetéseket 
hoz magával a Balkán államok részére. 
Bulgária folyton  a nagy Bulgáriáról ál-
modozik és hadseregét erősen szervezi, 
hogy minden eshetőségre készen legyen. 
Ha Bulgária megmozdul, abban az eset-
ben Románia sem maradhat közömbös 
tétlenségben, mivel a nagy Bulgária 
veszedelmén kivül még attól is tartania 
kell, hogy Bulgária Dobrudzsával fogja 
területét megnagyobbítani. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
A vármegye közigazgatási bizottsága folyó 

hó ló-én tartotta Gyalókay Sándor főispán 
elnöklete mellett rendes havi Ülését. 

Az Ülés megnyitása után elnöklő főispán 
Üdvözölte dr. Csiky József,  dr. Fejér Antal, 
dr. Daradics Félix, dr. Kovává Gyárfás  és Bá-
lint Lajos újonnan megválasztott bizottsági 
tagokat és a bizottság minden tagjának bol-
dog uj évet kívánt. 

Ezután megválaaMfttak  a különböző al-
bizottságok. A fegyelmi  választmányba egy-
hangúlag megválaszt attak Pap Domokos, Len-
gyel Kóbert, dr. Fejér Antal, dr. Fodor An-
tal rendes, dr. Bocskor Béla és Homolay La-
jos pottagoknak. 

A gyámügyi felebbviteli  küldöttségbe meg-
választattak Pál Gábor, dr. Fejér Antal ren-
des, Bálint Lajos póttagnak, 

A börtönvizsgáló bizottságba főispán  kine-
vezte dr. Csiky József,  dr. Györgypál Domo-
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kos, l'ál tíábor, dr. Nagy Béni és dr. Kovács 
Gyárfás  bizottsági tagokat. 

A megyei pótadó és megyei útadó kivetés 
elleni felszólamlást  küldöttségbe megválasztat-
tak dr Györgypél Domokos, I'al Gábor, dr. 
Csiky József,  dr. .Nagy Béni bizottsági tagok. 

A tanítók es taintóuók nyugdíjba lépésé-
nek szükségét és jogosultságát megállapító 
bizottságba megválasztattak Szász Lajos, dr. 
Fejér Antal rendes, dr. Kovács Gyárfás  es 
Ualint Lajos pottagoknak. 

A javilo iiitezelbu küldendő es feltételesen 
azabailsagolandó fegyencek  iigyenek elbírálá-
sára hivatott bizottságba Fejér Sándor és 
Birtlia József. 

A közigazgatási erdészeti bizottságba a 
választás titkos szavazással ejtetett meg. Újra 
megválasztattak elnöknek Kejer Sándor alis-
pán, bizottsági tag és eluöklielyettesnek T. 
Nagy Imre és rendes tagnak l'ál Gábor. 

A választás megtörténte utan a bizottság 
tárgyalta Csikszenlmartou község elöljárósá-
gának azt a kereset, hogy Csikszeutsimon 
vasúti állomás elnevezése Csikszentinarton — 
Szentsiuionra változtassek át. A kérés indoka 
az a körülmény, bogy a csikszeutsimoui vas-
úti állomasnak ugy személy, mint teherfor-
galmát legfoképeu  a es l/a kilómeteruyire 
levő Csikszeulmarton adja. A bizottság ezt te-
kintetbe véve, a kerest illetékes helyre par-
tolólag terjesztette fel. 

A bizottság az arvszéki elnök, államépité-
szeti hivatal, kir, ügyész, kir. pénzúgyigaz-
gató és lörv. főállatorvos  havi jclenteseit tu-
domásul vette. 

A kir. tanfelügyelőt  dr. Fejér Antal bizott-
sági tag iuterpellaita a Csiki Lapok legutolsó 
szamában megjelent azou közleményért, mely 
szerint vármegyéukbeu a tankötelesek isko-
lába nem járó száina 45%-ot tesz ki. Lengyel 
Kóbert kir. tanfelügyelő  elismerte állitásunk 
valódiságai olykepeu, hogy ez egyébkent igeu 
szomotu szaluból 38 százalék nem u ma-
gj'urság,  hanem az oláhság  terhere irható. 
Nyilatkozata lapunk más helyen olvasható. 
Mindenesetre reudkivül dehonestalónak tartjuk, 
hogy vármegyenk az országban a legelsők 
között legyen az írástudatlanságban. A bizott-
ság hosszas beható vitat folytatott  a jeleni 
állapot gyökeres megszüntetése céljából s eu-
nek eredményében elhatározta, bogy szigorúan 
utasítja a járási föszolgabirakat,  hogy a köz-
ségi elöljáróságokat az iskola látugatasok pon-
tos gyakorlásáuak elleuörzésére szorítsák és 
a mulasztókat bírságoljak meg. Utasította to-
vábbá a kir. taol'elligyelót, hogy az iskolalá-
togatásokról és elólorduló mulasztásokról a 
bizottságnak jövőben minden hónapban tegyen 
községünkéül részletes jelentést. Ez intéz-
kedések remélhetőleg rövid idóu belől gyöke-
res javulást idéznek elő. 

Dr. Nagy Béni bizottsági tag a csíkszere-
dai allami elemi népiskola ügyeben interpel-
lált, melyuek helyisegei szűkek, kicsinyek és 
egészségtelenek, továbbá a tanulók bel'oga-
dasára auuyira elégtelenek, bogy egyik tan-
termet távoleső helyen, bérelt helyiségben 
kellett elhelyezni. A bizottság elhatározta, 
hogy ezen tarthatatlan állapot megszüntetése 
végeit felterjesztéssel  él a vallás- és közok-
tatásügyi miniszterhez. 

Pál Gábor bizottsági tag a vármegye kö-
zönsége előtt Ismert s főleg  Csíkszereda vá-
rost, mint a vármegye központját sértő ma-
défalvi  vasúti elagazas Ugyeben terjesztett elő 
indítványt, lnditvanya ezúttal arra irányult, 
hogy a bizottság legalább a személyforgalom 
kiinduló pontjának Madéfalváról  Csíkszeredára 
való athelyezeset kereluiezze, mely ugy a 
vármegyéuek, mint Csíkszereda varos szék-
helynek jogos kiváuságát kepezrén, igen 
könnyen teljesíthetőnek mutatkozik. 

Ismeretes, hogy a vármegye törvényható-
sági bizottsága Fe|ér Sándor alispánnak tar-
talmas és szepen megindokolt előterjesztésére 
mult évi május 4 én egyhangúlag kimondotta, 
hogy a kiinduló állomás átuelyezését keri es 
annak teljesítéséhez ragaszkodik. Ez volt az 
évek óta allandóau tartó kéréseknek utolsója, 
melynek kedvező teljesítését néhai Híeronymi 
Károly kereskedelemügyi miniszter, Gyalókay 
Sándor főispán,  személyes közbenjárásaira 
megígérte volt. És főispánunk  agilitását siker 
koronába volna, ha mindjárt utánna nagynevű 
kereskedelemügyi miniszterünk halála be oem 
következik. 

Es most itt az utolsó óra, ha örök időkre 
mellőzésben nem akarunk részesülni. A köz-
igazgatási bizottság örömmel tette magáévá 
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l'al Gábor bizottsági tag iuditványát és elha-
tározta, hogy a közigazgatási bizottság, a tör-
vényhatósági bizottság és Csíkszereda város 
képviselőtestületének tagjaiból egy nagyszámú 
deputációt szervez, melyet felkerésre  Gyaló-
kay Sándjr főispán  fog  vezetni Beöthy László 
kereskedelemügyi miniszter elé. A küldöttség 
minden valószínűség szerint ínég e hó utolsó 
napjaiban kihallgatáson fogadtatik  és kérni 
fogja  a törvényhatóság már emiitett batáro-
zatanak teljesítését és a Madéfalván  tervbe 
vett építkezések felfüggesztését. 

Igen fontos,  bogy minél nagyobb számban 
jelentkezzenek a deputációban resztvenni szán-
dékozók, hogy annál impozánsabban nyilvá-
nuljon meg a vármegyének esztendők óta 
hasztalan hangoztatott, többször megígért, de 
még mai napig sem teljesített óhaja. Épen 
ezert Fejér Sándor alispán lelkes hangú fel-
hívást bocsátott ki a törvényhatóság tagjaihoz 
Csíkszereda város képviselőtestületéhez éB a 
vármegye tisztikarához, hogy minél nagyobb 
számban jelentkezzenek a deputációban való 
részvételre. És ennek azt hisszük ezúttal 
meg is lesz a kívánt hatása, mert már eddig 
is igen soknn érdeklődtek a küldöttség szer-
vezeséról. 

Az ülés déli 1 órakor ért véget. 2 órakor 
Gyalókay Sándor főispán  a bizottságnak fé-
nyes ebédet adott, mely — miután a női nem 
is szép száiubau volt képviselve, — az esti 
órákig kedélyes hangulatban folyt  le. 

(s. a.) 

A közös hadsereg 
lábbeli- és más bőrnemfi  szükség-

leteinek szállítása. 
A kereskedelmi minisztériumban ezelőtt 

bárom evvel a kereskedelmi és iparkamarák 
bevonásával tartott értekezlet abban állapo-
dott volt meg, hogy a hadsereg lábbeli és 
más bőrnemü felszerelési  cikkeiből a kisipa-
rosok részére fentartott  mennyiség ne évről-
évre osztassék föl,  hanem legalább is 3 - 3 
évre adassék megbízás, hogy ezáltal a munka 
elkészítésére való bereudezkedés éz igy a 
szállítás megkönnyítessék. 

Az első három éves ciklus lejárván, a kö-
vetkező 1912., 11)13. és 1914. évekre nézve 
ezelőtt néhány nappal a kereskedelmi minisz-
tériumban a kereskedelmi és iparkamarák 
részvételével meg tartott értekezlet határozott. 

A cs. és kir. közös hadsereg bőrnemü ru-
házati és felszerelési  cikkeinek szükségletéből 
a kisiparosok számára fentartott  25 százalék-
nak évenkinti mennyisége 39248 pár külön-
féle  lábbeli körülbelül 558 681 korona érték-
ben és 50.042 darab különféle  nyerges és 
szíjgyártói cikk körülbelül 114.231 korona 
értekben. 

Ékből a marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara kerületét csak a lábbeli érdekli, 
mint hogy innen csupán erre tétettek ajánlatok. 

A 39248 pár lábbeli az ország azon kama-
rái között, amelybknek kerületéből a szállí-
tásra ajánlatok adattak be, a következőkép 
osztatott fel: 
Aradi kamara . . 5126 pár lábbeli 
Besztercebányai kamara 450 , „ 
Brassói kamara 2906 . . 
Budapesti kamara 3061 „ „ 
Debreceni kamara 4000 . 
Győri kamara 800 . „ 
Kolozsvári kamara 850 . , 
Marosvásárhelyi kamara 5983 „ „ 
Hiskolczi kamara 1630 . „ 
Nagyváradi kamara 600 „ „ 
Pécsi kamara 14S0 „ „ 
Pozsonyi kamara 2400 . „ 
Soproni kamara 500 „ „ 
Szegedi kamara 8387 „ 
Temesvári kamara 2872 „ „ 
Zágrábi kamara . , 

Összesen 39,248 pár lábbeli. 
Kitetszik a fentebbiekből,  bog}' az ország 

k a m a r á i között a marosvásárhelyi ka-
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mara kerülete nyerte a legnagyobb mennyiség 
Kiállításéra szóló megbízást, jeléttl annak, 
hogy e kamara a kerületébe tartozó érdekelt-
ség ügyét sikerrel szóigálja, valamint annak 
is, hogy a kereskedelmi kormány maga Is a 
legjobb indulattal viseltetik a székelység iránt 
s a kamarának ennek érdekében tett előter-
jesztéseit megfelelően  méltányolja. 

Megbízást nyertek pedig: 
A bereczki iparosok 500 pár lábbeli szál-

lítására, a kézdivásárbelyi iparosok 2360 pár 
lábbeli szállítására, a torjai iparosok 843 pár 
lábbeli szállítására, a Karatna- voláll iparosok 
300 pár lábbeli szállítására, a rétyi iparosok 
200 pár lábbeli szállítására, a sepsiszent-
györgyi iparosok 950 pár lábbeli szállítására, 
a nagyborosnyói iparosok 200 pár lábbeli 
szállítására, a baróti iparosok 630 pár lábbeli 
szállítására, vagyis évente összesen 5983 pár 
lábbeli szállítására 85198 korona értékben 

Mintbogy pedig a megbízás bárom évre 
szól, a nevezett községek és városok lábbeli 
készitó iparosai már moB biztosítva vannak 
17949 pár lábbeli elkészítésére nézve 255.594 
korona értékben. 

Ha munkadíjra és haszonra csupán 5 ko-
ronát számítunk egy pár lábbeli ntán, ez há-
rom év alatt 89.745 korona keresetnek felel 
meg, mely a munkában részt vevő 215 iparos 
között oszlik meg. 

Nem megvetendő kereset s a vállalkozó 
életre valóságát jelenti, valamint azt, hogy 
eddigi munkájukkal elismerést érdemeltek. 

A minisztériumban alólirott titkár képvi-
selte a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamarát s örömemre szolgál, hogy újévi aján-
dékul ily kedvező eredményt juttathatok nyil-
vánosan az érdekeltek tudomására. 

Marosvásárhely, 1912. január 10. 
Sz.  Szakács  Péter. 

Magyar kultúrpolitika Csíkban* 
A fenti  címmel a Csíki Lapok legutóbbi 

számában a tankötelezettség végrehajtása vé-
tetett bírálat alá. Bár a közlemény nagy részt 
általánosságban tartatik, de mivel közeiebről a 
csikvármegyei tanügyi viszonyokat is érinti, 
e szempont arra indít, hogy az iskoláztatás 
kérdésében a szigorú tárgyilagosság betartá-
sával nyilatkozzam. 

Hogy Magyarországon még mindig 15 olyan 
megyét lehet találni, melyekben az iskolába 
járók száma meghaladja a tízezret, Pest-, Bi-
har-, Hunyad- és Máramaros vármegyében pe-
dig az iskolába nem járok száma meghaladja 
a húszezret és hogy iskola nélkiil nő fel  a 
tanköteleseknek 47 százaléka Máramarosban 
43 százaléka, Tordaaranyos megyében 39 
százaléka, Arad-, Szolnokdoboka- és Hunyad-
megyékben, 45 százaléka Csíkmegyében, ez 
elég szomorú jelenség. De hogy Csikvárme-
gyében a fent  jelzett állítólagos 45°/0-ból 38 
százaléka az iskolába uem járóknak a ma-
gyarság rovására volna irható, ezt kétségbe 
vonom. 

Mert az évente beérkező statisztikai kimu-
tatások azt bizonyítják, hogy az iskolába nem 
járók legnagyobb réBze a nemzetiségi részek-
ből kertit ki. még pedig Oyergyóvárhegy, 8a-
lamás, Gyergyóbékás, Zsedántelek, Zsedánpa-
tak, Domuk és Belbor határszéli községekből, 
hol a községek különleges viszonyainál fogva 
a beiratkozás a mai körülmények között a 
legtöbb esetben kivihetetlen. 

Az iskoiamulasztásokra nagyon sok az al-
kalom. Lássuk az eseteket: mezeimunka, ru-
hahiány, jószágórzés, szegénység, állítólagos 
betegBég stb. — mindmegannyi alkalom az 
iskolakerülésre. Különösen ligyelembe veen-
dők az iskolamulasztások elbirálásáuál, mint 
a már fent  elősorolt csikmegyei községekuél 
is jeleztem, a vidék különleges viszonyai, hol 
az iskoláztatást az er,1ei munkák, a nagy ha-
vazások, az utak járhatatlan volta, a nagy 
távolság akadályozzák. 

Az iskolamulasztások elbírálásánál tehát a 
helyi körülményekkel mindenkor számolnunk 
kell! 

A jelenlegi nagy iskolahiány is nagyban 
akadályozza a kultura általános fejlesztését  s 
oka egyúttal anagyszámn iskolamulasztásoknak. 
Ezek országos bajok, — noha vármegyénket 
illetőleg a hiányok megszüntetése végett ez-
irányban is történtek Intézkedések, amennyl-

* A kérdést bAvebtwn tirgyalva a ktalgugatéal 
bizottsági Alél roretm almtt találja meg u olvasó 

ben a minisztérium a folyó  tanév elején DJ 
állami iskolákat szervezett Várhegy község, 
továbbá Kálnás, FUlpe ós Oalócás tízesekben, 
a jövő tanévben pedig Domuk tízesben nyílik 
meg egy 6 osztályú uj állami iskola, mely 
körülmények remélhetőleg nagy mérvben fog-
nak hozzájárulni az iskolamulasztások csök-
kenéséhez.' 

A fentieken  kivül vannak azonban még 
oly körülmények, melyek különösen nagy mér-
tékben akadályozzák meg. a tankötelezettségi 
törvénynek végrehajtását, melyekkel azonban 
rövideBen nem végezhetüuk. Ilyenek a tanévnek 
a vidék körülményeinek meg nem felelő  be-
osztása, a községi elöljárók nembánomságn és 
közönye az ÍBkola- ügyek iránt, általában s 
legfókép  a nagy szegénység, az 1908. évi 
végrehajtási novella. 

Ezen uj törvény az iskolamulasztások bír-
ságolását negyban meguehoziti, sőt mond-
hatni, illuzóriussá teszi. Ugyanis ezen törvény 
2. §-a szerint, voltaképen csak az fizet  bírsá-
got, akinek tetszik. Ezek szerint a szegény 
embernél zálogolni, végrehajtani semmit sem 
lehet, mert az qj törvény a foglalásnál  oly 
megszorításokat tesz, hogy annak figyelembe 
vételével szegény embert biraágolni ugyan le-
het, de a bírságpénzt behajtani nem. Már pe-
dig köztudomásu dolog, hogy az iskolamulasz-
tók legnagyobb százaléka a szegényebb osz-
tályból kerül ki. Ezekkel szemben tehát a 
hatóság tehetetlen, hacsak a szülő, saját jó-
voltából nem fizet,  vagy szép szóra nem 
hallgat. 

Ilyen az állapot a tankötelesek iskolázta-
tásában. Ez az élet hü képe, a viszonyok 
megfelelően  színezve. Nem mondom azt, hogy 
nincs szorgalmas és pontos iskoláztatás, van 
nagyon sok helyen, de elég szomorú, hogy a 
fentebb  ecseteltek előfordulhatnak. 

A fontosabb  konkrét adatokat ekként meg-
világítván, csak még egy szubjektív szempon-
tot kívánok érinteni, midőn azou nézetemnek 
adok kifejezést  e helyütt, hogy a kifogástalan 
iskoláztatást csak ugy teremthetjük meg, ha 

tankötelezetség végrehajtására vonatkozó 
törvényeket törvényhatÓBágilag módosítjuk, 
még pedig elsó sorban a végrehajtási novella 
idevonatkozó szakaszát oly módon, hogy a 
végrehajtási feltételek  az iskola keretéből ki-
vétessenek. Megfelelő  számú iskolák szervez-
tessrnek. A községi elöljárók intenzivebben 
ellenőriztessenek, főleg  pedig a kir. tanfelügye-
lőknek adassék meg a jog a mulasztó községi 
elöljárók közvetlen bírságolására, mely bírsá-
golás ellen felebbezésnek  helye ne legyen 

Mindezekből látható, hogy a rendes isko-
láztatásnak sok akadályai vannak, melynek 
leküzdése nagy munkát és anyagi áldozatot 
kiván és melyet népoktatásunk érdekében 
elóbb-utóbb meg kell hoznunk. 

Lengyel Róbert. 

A közönség Baranyainét zajosan meg-
tapsolta. Majd Tompa Kálmán színigaz-
gató lépett a színpadra, meleg szavak-
ban köszönte meg a kerület vezetősé-
gének személye iránt megnyilvánult 
bizalmát és kérte a közönség szives 
támogatását. Szavaiban különösen hang-
súlyozta, hogy a drámára nagy súlyt 
helyez, a léhaságokat azonban nem 
kedveli. Ezt a kijelentését szivesen le-
szögezzük, bár tudjuk azt, hogy ezt 
megvalósítani igen nehéz feladat  lesz. 

Bemutató előadásul színre került az 
„Ártatlan Zsuzsi" cimü operett. Az 
operett egyáltalán nem tartozik a fe-
hér darabok közé, sót talán azt mond-
hatjuk, hogy hasonlót színpadunkon nem 
sokat láttunk. Maga az előadás össze-
vágó és kifogástalan  jó voit. A fóbb 
szerepekben különös-jn kitűntek Sán-
dor Ilonka, Kertész Sándor, Tompa 
Bela. A főpincér  szerepében igen jó 
alakítást mutatott be Székely Károly. 
Általában a közönség igen jól mulatott 
és igy megállapíthatjuk, hogy Tompa 
Kálmán tárulatanak bemutatkozása a 
siker jegyében folyt  le. 

Végül ajánljuk az igazgató szive6 
figyelmébe,  hogy a Vigadó két kisebb 
termét mindig (ütötték és ezt a közön 
ség most is elvárja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Színészet. 
Hétfőn  25—30 fokos  hidegben ér-

keztek meg színészeink Csíkszeredába. 
Ha elgondoljuk, bizony ilyen átkozott 
hidegben nem tréfa  dolog művészetet 
pródukálni, mikor a meghűlés vesze-
delme folyton  kidérti a színészt. A te-
rem bár állandóan ftltve  van, még nin-
csen kellőleg átmelegedve, de remélhe-
tőleg a következő napúkon kelleme-
sebb lesz az ott tartózkodás. Hogy kö-
zönségünk mennyire pártolja a színé-
szetet, fényesen  bebizonyította a teg-
napi bemutató előadáson, a mikor a 
nagy hideg dacára oly nagy számmal 
vett részt az előadáson, hogy a nagy-
terem zsúfolásig  megtelt. Pedig már az 
idén is, — mint minden évben — töb-
bektől hallottuk azt az alapos kifogást, 
hogy Csíkszereda, mint a kerület leg-
zordabb helye, legkevésbbé alkalmas 
január-februári  sziuiévadra. Ha a jövő 
évi sziniévadot oiás hónapokra tennék, 
ugy gondoljuk, hogy nemcsak a szín-
pártoló közönség, de uiaguk a színészek 
is — szabadulva a megfagyás  vesze-
delmétől — nagy örömmel vennék a 
változtatást. 

A tegnapi bemutató előadás, amint 
jeleztem, telt ház előtt ment. Az elő-
adást a zenekar Qnnepi nyitánya ve-
zette be, melyet Baranyainé régi is-
merősünk mesterien dirigált. Ha nem 
csalódunk, a zenekar a régi jó less. 

— Épitlk a szemináriumot. 
Amint örömmel értesülünk, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter az erdélyi 
róm. kath. status fennhatósága  alatt 
álló csíkszeredai főgimnáziummal  kap-
csolatos szeminárium épitési költségeire 
a folyó  évre 250,000 koronát adomá-
nyozott államsegélyképpen. Körülbelül 
ennyit tesznek ki a fíneveló  intézet 
épitési költségei, igy hát joggal remél 
hetjük, hogy a szeminárium még ez év-
ben felépül.  Tulajdonképpen ez a ha-
talmas összeg tisztán az építkezésre 
adatott, mert a status többi flnevelö-
intézetei csupán 20—30,000 korona se-
gélyt kaptak, mig a csíkszeredai sze-
minárium építésére azt a 250,000 ko-
ronát kapta meg, melyet gróf  Zichy 
János kultuszminiszter már régebb ki-
látásba helyezett és a melynek meg-
szavazásától tette függővé  a status a 
finevelónek  még ez évben való felépí-
tését. Igy hát meg fog  szűnni az a tart-
hatatlan állapot, hogy az internátisták 
és szemináristák a vármegye által épi-
telt internátusban továbbra is együtt 
..elyeztessenek el. Itt emiitjük még meg, 
hogy a brassói róm. kath. főgimnázium-
mal kapcsolatos flnevelő  20.000 korona 
a gyulafehérvári  50.000 koronát és a 
kézdivásárhelyi 20,000 koron» állam-
segélyt kaplak. 

— Hazatér t osángók ünnepe. Déváról 
jelentik, hogy a Bukovinából hazatelepedett 
csángóknak az réBze, melyet Dévára telepi-
tettek. tegnapelőtt délelőtt ünnepet rendezett 
az 1764. január 7-én Mádéfalván  legyilkolt 
dédapák emlékére. A csángók reggel kilenc 
orakor a katbolikus templomba vonultak, ahol 
a Mádéfalván  eleBett ősök lelkiüdvéért misét 
szolgáltattak. A dévai csángók ifjúsági  egye-
sülete a mise alatt három régi éneket adott 
elő. Az ünneplők innen a dévai állami tanító-
képző intézetbe vonultak, ahol a csángóifjak 
egyesülete nyilvános emlékünnepet rendezett. 
László János csángótelepes gazda, egyesületi 
elnök saját szerzeményű költeményét Bzavalta 
el .Mádéfalva  veszedelme" címen- Emlékbe-
szédet mondott BalázB Béla tanár, két csángó 
ifjú  szavalt és az ifjúsági  énekkar dalokat 
adott eló. Az ünnepélyen résztvett a város 
intelligenciája ÍB. 

— Róm. kath. egyházközségi kösgyü-
lés lesz folyó  hó 22 én hétfőn  délután két 
órakor a városház gyWéstermében, amelyre 
az egyházközség kepe-fizető  tagjait lapunk ut-
ján ÍB meghívja az elnökség. A közgyUléB 
tárgya: a beadott kepe JelebbezéBek tárgya-
lása. 

— Ai uj adótörvény életbeléptetése. 
Az uj adótörvények tudvalevőleg 1913. január 
elsejével fognak  teljességükben életbe lépni. 
Mint a .Kel. Ért." jelenti, a pénzügyminiszté-

riumban most folynak  az előkészületek az 
adótörvények életbeléptetését elrendelő mi-
niszteri utasítások elkészítésére. A hatalmas 
anyagot Pap Mihály miniszteri tanácsos, Szabó 
Károly és Exner Kornél osztálytanácsosok 
dolgozták fel.  Ez a munka annál nehezebb, 
mert a törvény egyes részeiben némi ellent-
mondások vannak, melyeket az életbeléptetés-
nél ki kell küszöbölni. A miniszteri rendeletek 
még ez év első .felében  nyilvánosságra ke-
rülnek. 

— Egy lelkes székely kitüntetése. A 
magyar közoktatásügy és a székely akció 
egyik legszámottevőbb harcosát. Deák Lajos 
kir. tan., marosvásárhelyi tanfelügyelőt  a ma-
rosvásárhelyi Székely-Táreaság és Székely-
Szövetség elnökét méltó kitüntetés érte. Amint 
a hivatalos lap közli, a király a III. osztályú 
vaskorona renddel tüntette ki harmincnyolc 
évi hivatali és közéleti munkásságát jelentős 
érdemeinek elismeréséül. Deák Lajos 1883-
ban lett tanfelügyelő,  1895-ben kir. tanácsos. 
Jelenleg egyházkerületi képviselő, a ref.  koll. 
ügyvivő gondnoka, ipari szakiskolai felügyelő 
bizottsági tag, az Országos Protestáns Iro-
dalmi társaság ig. választm. tagja, a Ifemény 
Zsigmond Társaság tagja, a Kaszinó elnöke, 
kamarai levelező tag, a Székely Társaságnak 
és a Székely Táraságok Szövetségének el-
nöke, az E. M. K. E. egyik legbuzgóbb és 
leglelkesebb tagja. Deák Lajos 61 éves kora 
dacára még teljes testi erővel és szellemének 
frisseségövel  dicsekedhetik. 

— Ezres bankó a> asatal alatt. Kel-
lemetlen meglepetésben volt része Lázár Fe-
renc nyugalmazott kolozsvári honvédezredes-
nek. Az ezredes kolozsvári lakásán, íróaszta-
lának fiókjából  ismeretlen tettes egy ezres 
bankót kilopott. A detektívek házitolvajt gya-
núsítottak a lopás mögött. Tegnap délután 
nagy házkutatást tartottak az ezredes lakásá-
ban, mert valószínű volt a feltevés,  hogy a 
tolvaj ott rejtette el a lopott bankót. A ház-
kutatás meglepő eredménynyel végződött. A 
detektívek a konyhaasztal lába alatt megta-
lálták szépen összehajtogatva a pénzt. Az egész 
kutatás alatt gyanút kelte!t a detektivekben, 
az ezredes szobaleányának, Fogara» Bertának 
izgatott viselkedése. Vallatóra fogták  és bár 
tagadja, hogy a lopást 6 követte volna el, a 
rendőrség biztosra veszi, hogy ő a bűnös. 

— Késiül az ipartörvény. Az uj ipar-
törvény, vagy helyesebben ipari törvények 
előkészítésére Matlekovits Sándor elnöklete 
alatt alakított bizottság serényen folytatja 
munkálkodását, amelynek már legközelebb 
látható eredmény'9 lesz. Az előkészítés alatt 
levő törvényjavaslatok közül az elsó kettő: 
az építőiparról éa vándoriparról szóló már tel-
jesen kész ÓB egy-két héten belül nyilvános-
ságra kerül. Hamarosan fogja  kOvetni ezeket 
az ipari bíráskodásról szóló törvényjavaslat, 
amelyet az uj perrendtartással kell összeil-
leszteni. Sorra következnek ezután a magán-
tisztviselőkről, továbbá a fiatalkorú  munkások-
ról és nőmunkásokról szóló törvényjavaslatok. 
Az iparos közvéleménynek belátható időn be-
lül módjában lesz a rég sovárgott törvényre-
vizió egész komplexumáról megalkotni a maga 
véleményét. 

A vásárok  tartása  alkalmával  szüksé-
ges vámszedő  cédaiák  könyvbe kötve  kap-
hatók  e lap kiadóhivatalában. 

— Közgyűlés. A csíkszeredai önkéntes 
tűzoltó egylet február  hó 4-én délután 2 óra-
kor tartja évi közgyűlését a tanácsház nagy-
termében, melyre az érdeklődőket ezután is 
meghívja. Tárgysorozat: 1. Főparancsnok évi 
jelentése. 2. Számvizsgálók jelentése. 3. Tiszt-
újítás. 4. Uj tagok fogadalomtétele.  5. 1912. 
évi költségvetés. 6. Disstag választás. 7. Alap-
szabály módosítás. 8. Indítványok. 

— Halálozás. Szentpétery Bálint 
orvostudor, az egészségtan tanára folyó 
hó 12 én 51 éves korában Kézdivásár-
helyen meghalt. 

— A szerenoses trónörökös. A Danilo 
montenegrói trónörökös, aki az utóbbi időben 
Montecarlóban tartózkodott, a játékbankot két-
szer szétugrasztotta és össz.sen hétszázezer 
frankot  nyert. A pénzt azonnal elküldte Ni? 
kita királynak. 

— Gróf  mint községi biró. Szombat-
helyről irják, hogy V ö r ö s v á r polgársága 
nagy lelkesedéssel és egyhangúlag gr. Enlődy 
Tamást választotta meg községi bírónak, aki 
a tisztséget elfogadta  és nyomban le is tette 
a hivatalos eskllt. 

— Fizetésképtelenség. A bécsi hitele-
zői védegylet jelentése szerint Mózes József 
csíkszeredai kereskedő fizetésképtelen  lett. 
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Végzés. 
Csikmenaság község közhelyeinek arányo 

sitása tárgyában bemutatott munkálatok a 
részleges bevezetésre vonatkozólag megvizs-
gáltatván azok helyeseknek találtattak, minél-
fogva  a 243HÜ-893. sz. illetve 6400—904. I. 
M. rendeletek értelmeben kibocsáttatik a kö-
vetkező. 

Hirdetmény. 
Csikmenaság község telekkönyve birtok-

<z:ibaljozás következtében átalakított és ezzel 
•\idejlileg azokra az ingatlanokra nézve a 

melyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII. 
, - az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birto-
k'i- tulajdonjogénak bejegyzését rendelik az 
L<'J:í. évi XXIX. t-cikkben szabályozott eljá-
rás a telekjegyzókönyvi bejegyzések helyes-
bítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.  Az 
azzal a felhívással  tétetik közzé ; 

1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. 
t.-c. 15. és 17. §g-ai alapján ideértve e §-ok 
nak az 1889. XXXVIII, t-c. 5. és 6. §-atban 
és az 1891. XVI. t.-c. 15. §-a pontjában fog-
lalt kiegészítéseit és valamint az 1889. 
XXXVIII. t.-c 74. a) és az 1891. XVI. t.-c. 
15. §. b.) pontja alapján eszközölt bejegyzé-
sek vagy- az 1886. XXIX. t.-c. 22. §-a alap-
ján történt törlések érvénytelenségét kimu-
tathatják, e végből törlési keresetüket 6 hó-
nap alatt vagyis az 1912. évi julius 15-ig be-
zárólag a tlkvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
az ezen meg nem bosszabitható záros határ-
idő eltelte után indított törlési kereset annak 
a harmadik szemelynek aki időközben nyil-
vánkönyvi jogot szerzett bátranyára nem szol-
gálhat ; 

2. bogy mindazok akik az 1886. XXII. t.-c. 
16. és 18. §-ainak eseteiben ide értve az 
utóbbi §-nak az 18«9. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. 
íj aiban foglalt  kiegés7Ítésért és a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak írásba» ellen, 
mondásukat 6 hónap alatt vagyis 1912. julius 
15-ig bezárólag a tlkvi hatósághoz nyújtsák, 
mert ezen meg nem bosszabitható záros ha-
táridő letelte után ellentmondásuk többé 
Hgyelembe vétetni nem fog; 

3. 'hogy mindazok, akik a tlkvi átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által nemkülön-
ben azok akik az 1. es 2. pontban körülírt 
eseteken kivül az 1892. XXII. tervszerinti el-
járás és az ennek folyamáu  történt bejégyzé-
sek által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik ideértve azo-
kat is akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII. t.-c. 16. §-a alapján történt bejegy-
zését serelmesnek találják e tekintetben fel-
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a tlkvi 
hatósághoz 6 hónap alatt vagyis 1912. julius 
15-ig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg-
nem hosszabbítható záros határidő elmulta 
után az átalakításhoz közbejött téves beveze-
tésből származó bárminemű igényeket jóhi-
szemű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik az emiitett bejegyzésüket 
esetleg csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek  akik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak át, hogy a mennyibeu azokhoz egy-
szersmind egyszerű másolatokat is csatoltak 
vagy ilyeueket pótlólag benyújtanak az ere-
detieket a tlkvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1911. december 3l-én. 

A kiadvány biteléül: 
Berze Árpad s. k., Kovács Antal, 

kir. uljárásbiró. kir. tikvezető. 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 
= Alapítási év 1884. 

Szabadalmazott Ventzki 
gíztakarmány fiiHesztö 

65,100,160,800 és 620 liter Űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt 

Hordozható pálinkafőző 
Üstök 

100—400 liter Űrtartalom. — Aa Uj 
saesiadótörvény előírásai szerint 

Angol marha- és lónyirö-
gépek és ollók. 

Sz. 39—1912. végreb. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtő ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1911. évi V. 952. sz. végzése foly-
tán dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által képvi-
selt Búzás József  csikcsicsói lakos végrehajtató 
részére 800. és 940. korona követelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt  és 940 koronára be-
csült ingóságokra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1911. V. 952. sz. végzésével a további 
eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és felül-
foglaltutók  követelése erejéig is, amenynyi-
ben azok kielégítési jogot nyertek volna, a 
végrehajtást szenvedő lakásán Csíkszeredában 
leendő megtartása határidőül 1812. évi ja-
nnar hó 29-ik napján délután 2 órája ki-
tüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig sertések és deszkák a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés  mellett, szükség eseten becs-
árou alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak miudazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégittetéahez jogot tartanak, 
hogy amennyiben részükre a foglalás  korah-
bau eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi be-
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi január hó 
13-ik napján. Molnár Sándor, 

kir. blr. végrehajtó. 

Szám 48-1912. vgrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a értelmebeu ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1911. évi V. 1427. számú végzésé következ-
tében Dr. Szántó Samu ügyvéd által képvi-
selt özv. Gergely Jani Istvánné társai javára 
75 kor., 8 jár. erejeig 1911. évi december hó 
14 én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján le- és felülfoglalt  és 750 koronára be-
csült következő ingóságok, u. m.: juhok, te-
henek, széna nyilvános árverésen eladatnak. 

Melv árverésnek a csíkszeredai kir. járás 
bíróság fenti  számú végzése folytán  75 kor., tőke 
követelés és járulékai bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig végrehajtást szenvedő la-
kasán Gyimesielsólokon leendő megtartására 
1912 febrnár  ho 6-lk napjanak d. e. 11 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak m-g, bogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tc. 107. és 108. §-r>i értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szűk 
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi január hó 
12. napján. Keresztes Qyula, 

kir. bir. végrehajtó. 

b i k a e l s u d - ó . 

3 darab 2'[2 éves és 3 darab 
2 éves erdélyi tisztavérü faj. 

Értekezhetni lehet :: 
Jakab Mártonnál, Csikzsögödön. 

Bérbeadó arilakás 20 hold föld-
birtokkai. 

Csíkszereda várostól,Csikinegye szék-
helyétől 3 kilóraéter távolságra, megyei 
ut mentén, CsikBtódon,  folyó  év  ápri-
lis  hó 1-től,  bérbe adó 4 szobából alló, 
ujabban épült, modern uri lakás, beke-
rített nagyobb udvarral, gyümölcsös 
kerttel, külön sütóházzal, melyben kony-
hának és cselédszobának alkalmas he-
lyiségek vaunak, kógabonással, baroinfl-
házzal, kocsiszínekkel, sertes óllal, is-
tálókkal, csűrökkel, pincékkel, kutak-
kal, szóvai: egy gazdasághoz szükséges 
teljes berendezéssel felszerelve.  Ebez 
tartozik 20—22 hold földbirtok,  mely-
ből 10 hold kaszáló, a többi jól gondo 
zott szántóföld  1—1 holdnál nagyobb 
darabokban, sertés, juh és liba legelte-
tési joggal. Évi bér negyedévenként 
előre fizetendő  800 korona. Bzen bér-
let különösen alkalmas tényleges tiszt-
viselő, vagy nyugdíjas részére, ki ház-
bére elleoébeu tisztességes haszonra 
tehet Bzert, de iLindenesetre annyi 
széna és gabona termésre szátnitha', 
hogy lakását kevés ősszeggel ha pó-
tolja. 

Bérbe venni szándékozók forduljanak 
Szász Károly pénzügyi számtaná-
csoshoz, lakik: Kolozsvárt, Bar-
tha-Miklós-utca 5 szám. 2-3 

Szám: 6936-911. tkvi. 
Tegzes. 

Kászonfeltiz,  Kászonaltiz községek köz-
ségek közhelyeinek arányosításai tárgyában 
bemutatott munkálatok a végleges bevezetésre 
vonatkozólag megvizsgáltatván, azok helyesek-
nek találtattak, minélfogva  a 24366—893. I. 
M. számú rendelet, valamint az 1886. évi 
XXIX. t.-c. 1. és 2-ik bekezdése értelmében 
kibocsáttatik a következő : 

Hirdetmény. 
Kászonfeltiz,  Kászonaltiz községek telek-

könyvei birtokszabályozás következtében át-
al akitattak. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé, .hogy 
minduxok, akik a telekkönyvek átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, ennek fo-
lyamán történt bejegyzések által előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve 
vélik — e tekintetben felszólalásukat  tartal-
mazó kérvényeiket a telekkönyvi hatósághoz 
hat hónap alatt, vagyis 1912. év julius hó 
15-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
elmulta után az alakításkor közbenjött téves 
bevezetésekből származó bárminemű igényeket 
jóhiszemű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik, az emiitett bejegyzése-
ket pedig csak a törvény rendes ut|án és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a hitelesítő-bizottságnak eredeti okiratot ad-
tak át, hogy amennyiben ezekhez egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik." 

Csikszentmárton, 1911. évi december hó 
31-én 

A kiadmány hiteléül : 
Berze Árpid s. k., Kovács Antal s. k., 

kir. aljárásMró. kir. telekköuyvvezető. 

A csikmegyei kfizkórház  Igazgatóságától. 

888/1911. szám. végreh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezeunel köz-
hírré teazí, hogy a csíkszeredai kir. járásbiróság-
oak 1911. évi V. 1038. száma végzése folytán 
Dr. Nagy Jenő ügyvéd által képviselt Központi 
takarékpénztár r. t. felperese  részére 300 kor. 
tőkekekövetelés a jár. erejéig elrendelt kielégí-
tési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  éa 2560 
koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1911. évi V. 103H. számú végzésével 
az óverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
leliilfoglaltatók  követelése erejéig is, amennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán C s i k d e l n é n leendő megtartására ha-
táridőül 19 tg.  évi  február  (i-ik  napján 
délelőtt 1U órája kitüzetik, amikor a bíróilag 
lefoglalt  marhaállomány s egyéb ingóságok a leg-
többet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség 
esetén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volua és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez-
döaeig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a biró-
aág tábláján történt kifüggesztését  követő naptól 
számíttatik. 

Csíkszeredában, 1912. évi január hó 13-ik 
napján. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 

Szám 74—912. 
Pályázati hirdetmény. 

A csikvánnegyei kőzbórházi gond-
noki állás megüresedése folytán,  arra 
a pályázatot kihirdetem azzal, hogy a 
vármegyei alispán úrhoz címzett folya-
modványok alatt irt kórházi igazgató-
sághoz legkésőbb folyó  évi február  hó 
20-án déli 12 óráig benyújtandók. 

Később érkezett folyamodványok 
nem vétetnek tekintetbe. 

M nél nagyobb értelmi színvonal és 
iskoláztatás utján nyert alapképzés mel-
lett előnybeu részesül az a pályázó, a 
ki már hasonló minőségben kórháznál, 
más nyilvános intézetnél vagy pénz-
társulatnál szóigált s a ki a kertészet-
ben. faápolásban,  a gazdasági ügyekben 
való jártasságot tud kimutatni. 

Az erkölcsi megbízhatóság külön 
igazolandó. 

A nyugalomdij jogosultsággal egybe-
kötött alias javadalmazása évi 2000 
(kettőezer) korona fizetés  és 400 (négy-
száz) korona lakáspénz. 

Amennyiben a kórház természetbeni 
lakást fog  adni, a lakpénz megszűnik. 

A gondnok egy évi fizetése  kéthar-
madának megfelelő  összeget köteles 
szolgálati biztosíték gyanánt készpénz-
ben, vagy ezzel egyenértékű érték-
papírban letenni, avagy annak kétsze-
resét ingatlanra első helyre bekebe-
lezte tni. 

Csíkszereda, 1012. január hó 16-án. 
Veress Sándor, 

igazgató-főorvos. 

TUSNÁDFÜRDŐN 
a Zakariás-féle  villa eladó. — A ház a 
főhelyen  18 szobiból áll és valamennyi 
elsőrendű, teljes bútorzattal van ellátva. 
Cím: Zakariás Jakab, Csikszépviz. 

4-5 

1074—911. ez. végreh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz-

hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1911. évi V. 845. számú végzése folytán  Dr. 
Nagy Jenfl  ügyvéd által képviselt Központi taka-
rékpénztár r. t. leiperes részére 300 korona tőke-
követelés a jár. erejéig elreudelt kielégítési végre-
hajtás folytán  alperestől lefoglalt  éa 2560 koro-
nára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1911. V. 845. száiuu végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vag}* fcliíl-
foglaltatók  követelése erűjéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes laká-
sán Csikdelnén leendő megtartására határidőül 
1912. évi  február  hé  6-ik napján <lél-
etŐtt  11 Órája kitüzetik, amikor a bíróilag le-
foglalt  marhaállomány s egyéb ingóságok a leg-
többet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás  korábban eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv-
ből ki nem tttnik, elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéseig alulirt kiküldöttnél irásbau 
vagy pedig szóval bejelenteni el ne midasszák. 

A törvényes haráridő a hirdetméuynek a bíró-
ság tábláján történt kifüggesztését  követő naptól 
számíttatik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi január hó 13-ik 
napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

LegjDíányosabíJ bevásárlási M 
úgymint: hajlápokban, manükör-
készletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
külOnlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, ftflerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és Apaffy-ulcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cím: Schier Ferencz kir. mérnöknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. 

őrangyal ás ártatlanok Őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

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



C S Í K I L A P O K 
S-lk oldal. 

— A baMastársaság közgyűlésé. A 
csíkszeredai halász társaság folyó  hó 13-án 
tartotta meg Becze Antal elnöklete mellett 
rendes közgyűlését a tagok élénk résztvételé-
vel. A közgyűlés hosszas és beható eszmecse-
rék után Báldi Aurél igazgatónak igen sok 
életrevaló indítványát fogadta  el, melyeknek 
célja, hogy a társaság anyagilag is megerő-
södve, az Olt folyóban  és mellékvizein okszertl 
halászatot és rákászától űzzön. Lehetetlen lenne 
felsorolnunk  a közgyűlés mindenegyes határoza-
tát, mégis a sok közül felemlítjük,  hogy az 
évi tagsági díj 10 koronában állapíttatott 
meg, a társaság vizeinek szoros ellenőrzésére 
az igazgatóság két halóit fogadott  fel,  ki-
vető, huzó és zsákhállókat szereznek be, me-
lyeket a társaság tagjainak kikölcsönöz, tár-
sasbalászatokat rendeznek legalább három tag 
jelentkezésére és ezeknek napját hirdető táb-
lán előre közlik. Ez a tábla a Székelybanknál 
lesz időnkint kifüggesztve.  A táreaság vizeit 
jövőre 6 évi egységes időre veszi bérbe. Bú-
zái János csiusói lakos azon ajánlatát, hogy 
a bérletében levő patakokat a táraasagnak bi-
zonyos bérösszegért átengedi, ellenben az Olt 
folyót  nem, a közgyűlés az ajánlatot ez utób 
bira való tekintettel nem fogadta  el. A köz-
gyűlés Báldi Aurél igazgató lemondását nem 
fogadta  el, hanem felkérte,  hogy szakértelmét 
és agilitását a társaság javára továbbra is 
érvényesítse s ót az igazgatói teendők ellátá-
sával ideiglenesen újból megbízta. A közgyű-
lés örömmel vette tudomásul, hogy a földmű-
velésügyi miniszter egy köitóház részére 1000 
koronát folyósított  és az országos halászati 
felügyelőséget  megbízta annak mielőbbi felál-
lításával. A költőház a csíkszeredai m. kir. 
földmiVDsiskola  havasi gazdasága területén, a 
Tekerópatakon lesz felállítva,  hol az iskola 
halászati jogtulajdonos és ahol a növendékek 
a hallermelésben is kiképezhetők lesznek. Így 
aztán önként kínálkozott a minisztériumra 
nézve az a megoldás, hogy a fóldmivesisko-
lánál taneszközként szolgáló halköltóház, a 
köztenyésztésnek is használjon, annyiban, hogy 
ott költsék az OH és mellékvizeinok népesi-
tésére a szükséges halanyagot. A csíkszeredai 
hal ásztársaságnak jelenleg minteiy 50—U0 
tagja van, mely a következő évben jóval meg-
növekedik. A szombati közgyűlésen résztveti 
Fejér Sándor alispán és a társaság tagjai csak-
nem teljeB Bzámban. 

— Újból vaautl saerenosétlenseg. Haj-
meresztő szenzációs hir terjedt el vasárnap 
reggel városunkban: Marosfőn  az alagút elölt 
szombaton délután egy tehervonatba a sze-
mélyvonat teljes menetsebességgel belehajtott; 
14 ember meghalt és több mint száz utas 
életveszélyesen megsebesült. Tudósítónknak 
azonban a hajmeresztő bírt sikerűit a helyes 
értékére leszállítani. Sajnos a vonat összeüt-
közés az irt Időben megtörtént, — ami már 
azon a vonalon 8 napon belM a második — 
de emberéletben nem esett kár. A mozdony-
vezető és fűtő,  valamint egy fékező  állítólag 
többbé-kevésbbé súlyosan megsérültek. A te-
hervonat utolsó két kocsija, valamint a sze-
mélyvonat mozdonya, szenes és pakli-kocsija 
egy első osztályú személykocsival — melyben 
egyetlen utas elég szerencsésen ült, mert 
Bemmi baja sem történt — mind összetörtek, 
sót szilánkokká zúzódtak, s most is ott fek-
szenek a marosfői  állomáson, hogy az ott 
átutazó közönség még inkább fázzék  és irtóz-
zék az utazástól. Az úttestben és sínekben 
vajmi kevés kár esett, melyet 5—6 órai szor-
gos munka után sikerült rendbe hozni, ugy, 
hogy a forgalom  azután akadálytalanul lebo-
nyolítható. Az összeütközés különben ugy 
történt, hogy a tehervonat — valószínűleg 
gőzhiányában és a nagy hideg miatt — csak 
nagynehezen tudott az Öreg Gréczesre fel-
mászni, mig az utánna jövő személyvonat 
teljeB gőzerővel, előttünk érthetetlen módon, 
fényes  nappal belehajtott B Igy a legveszedel-
mesebb helyen megesett az aránylag elég 
szerencsés szerencsétlenség. Hogy kit terhel 
a felelősség,  azt hiszem mindannyian tudjuk, 
elsősorban a személyvonat vezetőjét; de hogy 
a szentdomokoai és marosfői  állomás elöljá-
róit is már eltávolították állomásaikról, ez 
gyanút kelt a laikus szemében. Az utazó kö-
zönség megnyugtatására azonban a mostani 
vaaLti katasztrófák  okáért a csíki 30—36 fo-
kos hidegeket hozzuk fel  első sorban, mert 
tudvalevő dolog, hogy ily hidegben 3 szorosan 
fokozódik  a teher anlya éa nem kifagy,  hanem 
kiszámíthatatlan gyorsan elfogy  a gőz, mely 
ss állítólag m s t használt rassz uéalUttssel 

nehezen Is fejleszthető.  Mindezeken csak ugy 
segíthetünk, ha Szentmlhálytól Szentgyörgyig 
a bundát vasúton is magánkra vesszük, mert 
különben a Gréczesen gőz mollett is könnyen 
megfagyunk. 

— Honvédtiazti özvegyek segélye 
zése. A magyar királyi honvédtiszti özvegyek 
és árvák segélyellátási intézeténél az intézeti 
alapszabályok értelmében három évre az igaz 
gató-tanácsba csikbánkfalvi  Keresztes Károly 
nyugállományú táhornok-hadbiró roegválasz 
tátott. 

— A csíkszeredai önkéntes tflzoltó-egy 
let tűzoltó zenekar-alapja javára február  17-én 
bált rendez, melyre előre felbivju  a t. közön-
Bég figyelmét. 

— A hadsereg lóvásárlása. A közös 
hadsereg részére szükséges hároméves mén 
csikókat tavaszkor vásárolják össze. Épp 
ezért a katonai lóavató bizottságok már most 
fölhívják  a tenyésztőket, hogy akiknek ta-
vaszszal hároméves méncsikóik lesznek, azo-
kat január 31-ig jelentsék be az illetékes bi-
zottságnál. A csikók minimális mértéke 157 
centiméter. Hátaslónál megfelelő  alakot, jó 
vért és hibátlan mozgást kívánnak. A na-
gyobb tenyésztők anyagát a helyszínén, a ki-
sebb tenyésztőkét a központokon összevontan 
fogják  megtekinteni. Ezek a szemlék május, 
junius és julius hónapokban lesznek, melynek 
módozatait a katonai hatóságok annak idején 
tudatják a gazdákkal. Hasonlóképpen a föld-
mivelésügyi miniszter is felhívja  azon tenyész 
tőket, akiknek birtokában legalább négy, jó 
származású, erős csontú, szabályos testalkatú, 
saját nevelésű, egyéves méucsikó van és azo 
kat az államnak eladni akarják, a csikók rész-
letes leírását február  l-ig közöljék a földmi-
velésügyi minisztériummal. 

— SsinésEgzerelem. Pár napja súlyos 
betegen fekszik  a fogarasi  közkörházban Rá-
day Tóth Ferenc, a Tompa Kálmán színtár-
sulatának tagja. Egy éjszakai mulatozás után 
revolverrel mellbelótte magát a Transylváuia 
vendéglő udvarán, azért, mert reménytelenül 
szerette a társulat egyik szinéBznőjét. A sze-
relemnek komédiása a maga Bzereimét olyan 
rettenetes komolyan vette, hogy bucsut akart 
mondani a világnak. Az orvosok azt hiszik 
kigyógyul a sebeiből. Lapunk zártakor érte-
sülünk, hogy az alig 23 éves színész, ki a 
társulat hősszerelmese volt, súlyos sérülésébe 
belehalt. Ujabb verzió szerint legvalószínűbb, 
hugy amerikai párbaj áldozata lett. 

— Korcsolya-estely. A csíkszeredai kor-
csolyázó egyesület régi szokásához liiven az 
idén is fényes  estélyt rendezett a Vigadó ter-
meiben. Eonek az estélynek nem ártott a 
múltja, mert ma is oly kedves, vidám össze-
jövetele Csíkszereda intelligens társadalmá-
nak, mint két évtizeddel ezelőtt. A táncoa-
rendezók hatalmas gárdáját láttuk az esté-
lyen kipirult arccal, mint kitartó, udvarias 
táncosokat, kik ugyancsak szorgalmasan buz-
gólkodtak, hogy az estélyt felejthetetlenné  te-
gyék a résztvevők számára. És ez azt hisszük 
sikerült is, mert oly fesztelen,  jó kedvet ré-
gen láttunk a csíkszeredai báltermekben, mint 
szombaton a korcsoíya-estélyen. Az estély 
elődeinél nagyobb erkölcsi Bikert hozott a fá-
radhatatlan rendezőségnek, mely hetek óta 
fáradozott  annak létrehozásán. Az estélyen 
feltűnő  szép és mesés női toilettek pompáz-
tak, melyeket harmóoiknsan egészítette ki a 
frakkok  sötét tömege. Tíz óra tájban meg-
kezdődött a tánc és tartott lankadatlanul a 
késő reggeli órákig. Az estélyen megjelent 
hölgyek a következők: Asszonyok: Aczél 
Ödönné, Adorján Gusztávné, Cseresnyés Emiiné, 
dr. ÉltheB Gyuláné, Uyalókay Sándorné, Jer-
zsák Jánosne, Kánya Józaefné,  dr. Nagy Bé-
niné, T. Nagy Imriné, dr. Sándor Liazlóné, 
Szász Lajoane és dr. Szlávy Tiborné. Leányok : 
Gyalókay Ata, Jakab Erzsike, Jerzsák Ma-
riska, Kánya Berta, Móricz Vilmácska, Szacs-
vay Mariska, Szacsvay Nellike. 

— A határrendőrség átalakítása. A 
belügyi tárca költsegvetesenél tudvalevőleg 
bejelentette a miniszterelnök, hogy a kor-
mány reformálni  fogja  a határőrizetet és az-
zal a határrendőrség helyett a csendórséget 
bízza meg. A reform-munkálatok  most folynak 

belügyminisztériumban és ez év julius el-
sejével már életbe lep az iţj rendszer. A ha-
tárrendőrség 165 altisztjét már január elsején 
felszólították,  hogy lépjenek be a csendőrség 
kötelékébe. Azoknak az altiszteknek, akik 
erre nem hajlandók, más polgári állást bizto-
sítanak. A rendőrségi állomány megszüntetése 

érinti a határkapitányságok hatáskörét. 

E határkapitányságok ugy mint eddig, to 
vábbra is fenmaradnak,  sőt hatáskörük kibő-
vül azzal, hogy a határőrizettel megbízott 
csendőröket is alájuk rendelik és teljes ren-
delkezési jogot biztosítanak nekik a határőri-
zet, útlevélvizsgálat és a külföldiek  ellenőr-
zése körlil. 

— Jobb kenyeret kapnak a katonák. 
A hadvezetőség intézkedése folytán  a katona-
ság december hó 23-ától kezdve javított liszt 
bői sütött kenyeret kap. Az egy napra kijáró 
kenyér súlya 740 gramm; eddig 840 gramm 
volt. 

Kozmás  községben  megtartamió  orszá-
gos vásár alkalmával  a piaci helypénz 
vásártartási  engedély  értelmében  a felhaj-
tott  állatok  után fizetendő. 

- Hany jelölt lett ügy v. d Maros-
vásárhelyen? Meg lebet állapítani, hogy a 
marosvásárhelyi ügyvédi vizsgálatok 60 szá-
zaléka jó eredménynyel zárult le a mult év-
ben. Ez a percent az összes vizsgálatokat te-
kintve áll fönn.  Tavaly ugyanis 267 jelölt je-
leni kezett vizsgálatra, 191 ügyvéd lett, hat 
hóra bukott 41, 12 hóra 35. Így hát tulaj-
donképen a jelölteknek csak 28 százaléka bu-
kott el. 

— Vasúti baleset Gyergyószentmiklós-
ról jelentik: Palotailva és Ratoanya között 
reggel egy tehervonat ntolsó hat kocsija ki-
siklott. A személyforgalmat  ennek következ-
tében átszállással tartják fenn.  A vonatok több 
órás késéssel közlekednek. 

— A törzsköny vesesre kötelezett ál-
lat levágása. Felmerült esetből kifolyólag 
elvi határozatban mondotta ki a belügymi-
niszter, hogy a sertések eladása, vagy levá-
gásának a törzskönyvvezetókhöz való beje-
lentésének elmulasztása nem kihágás. 

— Érdekes szamok. Erdély összes la-
kossága 1910-ben 2,644,012 volt, emelkedés 
tiz év alatt 167,014. A lakósok közül magyar 
870,806, német 256,834 és oláh 1,498,588. Az 
167,014 emelkedésből 55,812 ü magyarokra, 
23,815 a németekre és 101,306 az oláhokra 
esik. Van tuég 37,814 lélek más nemzetiségű. 
Magyar többségű vármegye négy van: Csík 
(95.5'/0i, Háromszék (.79.87,,) és Udvarhely 
l9ü°/a). Legtöbb német van Nagyküküllőben 
42.7 J/0. Basaó megyében 31.5'/, és Szeben 
megyeben 28.8°/0. Az oláhság Fogaras me-
gyeben 90.2%, Hunyadban 84.77,,. Alsófehér 
ben 78 77», 8zoluok-Dobokában 76170, Besz-
tercenaszódban 59.1 •'„, Kolozsmegyébeu 68.97„, 
Szebenuiegyében 667. és Kükülió megyében 
50.77,. 

— ítéletben az épitkeses folytatása 
be nem tiltható. A másodfokú  marasztaló 
Ítélet egyúttal betiltotta az iparos által jogo-
sulatlanul folytatott  epitkezest. Az ítéletnek 
ez a része töröltetett azon a cimen, hugy íté-
let keretebe közigazgatási eljárás tárgyát ké-
pező intézkedés nem vehető fel.  (K. M. 
48251-910.) 

— A szárhegyi községi erdők folyó 
hó 11-én kerültek eladásra. A beérkezett hat 
ajánlattevő köztit Urósz gyimesi fakereskedö 
tette a legnagyobb ajánlatot és pedig a 242 
ezer kikiáltási áron felül  293 ezer koronáért 
jutott hozzá az erdőkhöz. 

— A kisipar munkás biztosítási ter-
hei. A munkaabiztositasi törvény 2ö. §-a sze-
rint a kisiparosokra munkabérén 2°/0-ának ere-
jéig terhelhetők meg pénzjárulékok címén az 
elsó üt ev alatt. Ez sz öt év az idén junius 
30-án jár le. Mivel a járulékok már most is 
elviselhetetlen terheket rónak a kisiparos-
ságra es a 27,-os járulékok is alig folynak 
be, régi programmpout volt ennek a 2•/,-
maximumnak további fenntartása  és az ipar-
testületek már két éve kelték a 25. §. érvé-
nyének iţj törvénynyel való meghosszabbítá-
sát. Minthogy egy erre vonatkozo törvényja 
vaslatnak benyújtására nézve Bemmi intézke-
ues nem történt, az ipartestületek Országos 
Szöveistfge  a mult hónap vege felé  felterjesz-
tést nyújtott be ebben u tárgyban a kereske-
delemügyi miniszterhez. Ezt a kérvényt az 
ország négyszáz ipartestülete azzal a kéréssel 
kilidoue meg választókerületének képvise-
lojehez, hogy a kisiparosság óhajtását a kép-
viselőházban is támogassák. 

— Állandó es nagy jövedelmet bia 
tosxto foglalkozás:  a pulyka, a lud és a 
kacsa okszerű tenyesztese. De az mondható 
hogy meg a nem okszerű és célirányos te-
nyésztés is, a mai óriási baromfi  és tojás árak 
mellett igen Bzep bevételt biztosít. Hazánk-
ban, ahol minden talpalatnyi föld  alkalmas a 
baromfi  tenyésztésre, még mindig nem isme-

rik a fogásokat  és útmutatásokat, amelyekkel 
ugy az eniópai, mint a tengerentúli külföldön 
a baromfi  tenyésztést nemcsak általMoaitot-
ták, de a legjobban jövedelmező foglalkozások 
közzé emelni tudták. 

Ezzel szemben nálunk a pulyka, a lud és 
kacsatenyéBztés még mindig nem érte el azt 
az általános felkarolást,  amelyet ezen Bzár-
nyasok termékei után való nagy és allandó 
kereslet indokolttá tenne. 

A földmivelésügyi  miniszter külön is fel-
hívta a közönséget a pulyka, lud és kacsate-
nyésztés nagyobb mérvű gyakorlására. Két 
legujaab szakmunkának a „Pulykatenyésztés* 
és a „Lud- es kacsatenyésztés'-m-k jutányo-
sabb áron való megszerezhetéBével óhajtanánk 
ezen állatfajok  tenyésztése iránti kedvet fel-
éleszteni és ezéit felkérésünkre  e szakmun-
kák szerzője: Hreblay Emil gazdasági fel-
ügyelő Eperjesen, elhatározta, hogy ezen két 
szakmunkát 8 korona bolti ár helyett olva-
sóinknak 3 korona beküldése után bérmentve 
küldi meg. Ajánljuk tehát mindazoknak, kik-
nek baromfitenyésztésre  alkalmas helyük van, 
ezen gyakorlati képes szakkönyvek beszerzé-
sét; ezekből a hasznot hajtó, piaci árát adó 
baromfitenyésztését,  hizlalását és értékeeitését 
mindenki jól megtanulhatja. 

— Favágó kartell. Egy csíkszeredai házhoz 
favágót  hivtak B megkérdezték tőle, meny-
nyiért vág fel  egy öl fát. 

— Kilenc korona és pálinkái — Volt a 
határozott, rideg felelet. 

— A házi asszony majd elájult a magas 
ár hallatára 9 megkérdezte : 

— Hát aztán miért oly drágán ? 
— Mert kartellben vagyunk instálom. 
— Hát tudja maga, mi az a kartell ? 
— Hogyne; az kérem azt teszi, hogy ha 

olcsóbban vágom, hát letörik a derekamat... 
— Országos háziipari kiállítás. Mis-

kolcon április 3-tól 10-ig országos amatőr éa 
háziipari kiállítás lesz. A kiállításon képvi-
selve lesz a Székelyföld  is. 

I R O D A L O M . 
Hiradás. Mátrai Ferenc Béla, akinek 

tnár több müvecskéje hagyta el a sajtót, most 
reményvesztetten, csügged tun teszi le a tol-
lát. „Nem irok többel1' és „Utoljára" — ez a 
cime két ujabban megjelenő könyvének. Miért 
e lemondás? Nem értjük. Eddigi könyveit a 
fővárosi  sajtó is elismeréssel fogadta  és jó-
hangu kritikával. Egy Domonkos István, Újlaki 
stb. elismerték e könyvek kvalitásait. Minden-
esetre, e tehetséges fiatal,  iró érdemes az 
őszinte, meleg felkarolásra  és érdemes ana, 
hogy éles megfigyelésre  valló könyveiben 
szeretettel lapozgassunk. Az olvasóközönség 
bizonyára biztató érdeklődéssel vesz tudomást 
két uj müvecskéjének nyomdai előkészítésé-
ről. Es bizonyos, hogy megjelenése idején 
nem marad el az anyagi és erkölcsi támogatás, 
amit Matrai Ferenc Béla poézise valóban 
megérdemel. Földes  Zoltán. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csikmenaság 

község közbirtokossága Csomortán II. 
határ részben a Gábor György által bírt 
52 hold kaszáló és legelő területet 
Csikmenaság község hivatalos házánál 
folyó  1012. évi február  hó 16-én 
a legtöbbet ígérőnek 1 évre haszon-
bérbe adja ki. 

Kikiáltási ár 200 korona. 
Az árverési feltételek  a birtokosság 

elnökénél tekinthető meg. 
Csikmenaság, 1012. január hó 8-án. 

Erdély József  Erdély Sámtar 
bírt. jegyzi. fam.  olnOk. 

Karczfalván  a vasút állomással szem-
ben a mai korszaknak megfelelő  három 

szoba, egy konyha és pinee 
berendezéssel, úgyszintén az ott lévő 
gazdasági épületekkel és mint-
egy 260 D-öl k e r t t e l e l a d ó , 
értekezni lehet Qidró Félix tulajdo-

nosnál, Karczfalva. 



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

BORI BOR! BOR! 
Tisztán kezelt kfikfillőmenti  borok kaphatók 

Özv. Karda Lajosné borpincéjében, Csíkszeredában. 
(A in. kir. Törvényház mellen). 

Asztali l eányka és r iz l ing borok literenkint 76 fillértől  kezdve. 
50 literen felüli  vételnél rendkívüli olcsó árak. Csakis kűkiillömentl borok 

Kitűnő likőrök és tea rumok. a_ m 

* 
c o 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Da|0Ca1) Ppíiruac kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
PVITOU1 n i g j P O kötött árun, Brassó, Kolostor utca 29. 

A karácsonyi idényre megerkezett gyönyörű szép vá-
lasztékban: milieu, futó,  divánpárnn és gobslin képek. Nagy 
raktár inindennemQ kézimunka-szövetekben, selymed, gyapjú- és 
gyapott-fonalakban.  Dus választék férfi,  női és gyermek haris-
nyákban, trikókban, úgyszintén lérfl  ingek, nadrágok, gallérok, 

kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 10—52 

Vidéki megrendelések  gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses ügyeimét lclhivni, 
miazei int a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 

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

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körülményre, hogy 
a kocáik, valumiut minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 
Magntnot a mélyen tisztelt közönség jóíndululatu pártfogásába  ajánlva, 

maradtam kiváló tisztelettel: 23—26 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

iTixumTroTmimTroTg 
1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgyközönség szíves tudomására hozni, hogy a inanizclctn 
P á r l s b a n van tanulmány uton, a honnan február  HÓ elsején jön vissza. 

S Z E Z O N S Z E R Ü UJPONSÁŐOK 
márcins hó elején tnár raktáron lesznek. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. hölgyközönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

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

22—52 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

Egy liter friss  töltésű 
Kászoni Boldizsár-viz 12 fill. 
Répátl-viz . . . 12 fill. 
Kászoni Salutaris-viz 14 fill. 
Hosszuasszói viz . 10 fill. 

á l l a n d ó a n i s apba tó 
NAGY GYULA fliszer-  és csemege-

üzletében, Csíkszeredában. 24 

KÜLÖNLEGESSÉGEK: 
szőnyegekben, függönyökben,  Li-
nóleumban. Nagy választék: női és 
férfi  fehérneműben  és divatáruban 

É r a s s ó , B ú z a s ö r ' 9 . szám. 
Olcsó árak! Szolid kiszolgálás! 

6—10 

A Csíkszeredai Takarékpénztár Igazgatósága 
közzé teszi, hogy az 1000 koronán felöli  kölcsönökre 
minden mellékes kezelési költségek felszámítása  nélkül 
ez idő szerint 7 százalékos kamatot számit. — • 15 
napon tul terjedő időre elhelyezett betétekre a kamatot 

: naptól napig számitja. : 

A karcfalvi  és szépvizi fiókintézetek  betétek kezelésével megbízattak. 

PESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PAPLÓ DESZKA ÉS 6ERENPA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FŰRÉSZPOR 
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 

állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
23 TELEFON 19. 

Buraamam 

M E G H Í V Ó . 
C w i k s / . e r e d a i T n k r i r é l c p é i í z l á r K é s z v é n y t á r s a s s á g 

XXIX. ÜZLETÉVI 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
Csíkszeredában, 1912. év február  hó 2-án délután 2 órakor 
kezdődőleg saját helyiségében fogja  megtartani, melyre a 

t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági jelentés és zárszámadás beterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése, 
3. A [elmentvény megadása iránti határozat. 
4. Az alapszabályok módosítása. 
5. Egy felügyelő  bizottsági tag választása. 

Az alapszabályok 20-ik §-ának kivonata. 
A szavazati jog akár személyesen, akár két tanú által aláirt felhatalmazással  ellátott 

megbízott által — kinek azonban részvényesnek kell lennie — gyakorolható. 
Nö részvényesek csak felhatalmazott  által, gondnokság vagy gyámság alattiak gond-

nokuk vagy gyámjuk illetőleg ezek felhatalmazoltjai  által gyakorolhatják szavazati jogukat; 
ez utóbbi esetnél nem kivánlalik, hogy a megbízott részvényes legyen. 

Azon részvényesek tehát, kik 1912. január l-ig az intézet részvénykönyve szerint, 
mini ilyenek igazolva voltak, a fennebbi  módon szavazati jogukat — részvény bemutatása 
nélkül — gyakorolhatják. 

A Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság Igazgatósága nevében: 

Csíkszereda, 1912. január hó 8-án tartott üléséből. 

Nagy Imre, 
elnök. 

Dr. Fejér Antal, 
Qgyész-titkár. 

Egy évig használt fűszer-  és singes-üzleti 
berendezés jutányos áron eladó. Ér-
tekezhetni Z a k a r i á s Gerő urnái 
Csikcslcsé. 9-10 

Modern kutépités. 
Uj kutak épitését cementgyürük-
kel, sülyesztö rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb süiyesz-
téset jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, u-
ementárugyár és építési anyagkereskedö 
Jsikszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

m 

Csak a 

minőség 
révén lett 

világhírű 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

A hygienikus 1 

Palma kaucsuk] 
ágybetét 

m i n ő s é g e 
— elsőrangú 

VIPOR ÉS TÁRSA CŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSI flON 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. ni.: 

PESZKA, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN 
mindenféle  méretben és meunyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és mis maradékok valamint fűrészpor 
áOlarLd-óan icapbató . 1 3 ~ M 

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 . 



6-Ik oldal C S Í K I L A P O K 
3. 

6ÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM-
Elvállal ug> épület- mint butor-asztalos munkákat bármily kivánt kivitel-
ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely liáz ablakait 

•-•-• .„,.*•..„.,„ uni 10 nap alatt elkészíti, mmai 

Elvállal különösen épület munkákat szakszerű gépei áltai kidolgozni az 
asztalos mester uraknak mérsékelt munkadíj ellenében és a megmunkáló 
iimimiiimiimiiimiimiiiiimiiimiiiiiMi anyagot el- és visszaszállítja* miMMiiimiHiini 

logm-. f«li-,  óbreistó- és asebórtk álUndóan nagy raktáron. 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olcaó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  eló, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az önjavításnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Egyúttal tudatni kívánom, liogy Üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t. vevókflzönség 
rendelkezésére. Minden egyes rikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövóre nézve is kérve, szíveskedjenek 

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

24-52 

Órmtánook, gyârfik,  fülbevalók,  siemflvegek  él hőmérők állandóan kaphatók 1 

Ţ Ţ W V w í j r | Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
1 1 K A IUI I Ha azt akarja, hogy jó kinézésc legyen, 
U I V A I l i i Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K D R É H E R - S Ö R T l Ó Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben, 

f  á r a l E t á x O e l l ü T T - á x m e e y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas s ö r — n a p o n k é n t f r i s s  c s a p o l á s — 

csakis özv. Nagy Istvánná „ Z ö l d f a "  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(151 52 - 52 

HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 

! 
! 
i 

Épitési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 
Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossutb-
Lajos-otca 48. szám alatt nagy épitési anyagraktárt rendeztem be s azou 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Mész darabos és oltott. Portland-csment friss  és legkitűnőbb minóségii. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturukra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelt lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakásuk szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineuiu fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes Indésekct elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kftpor,  Schamotte tűzálló 

tcgla és föld  stb., mindennemű építési és műszaki anyag. 

CEMENTÁRU-GYÁR. 
Kutkarikák betonból -80—100, 1:20, I SO-2 0 0 - 3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megailásával. Cement-cserép több-
felé  sziaben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mükAlépcsik, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- él etetővaluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonasoknak. 
Virágvázak és talpazatok csinos kivitelben. Kslyha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkfivek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatuk készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresui  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csíkszereda. 

„66" 
s l  2 0 . s z s . z a . c L T r a r r o g é p e . 

C s a k i s c é g ü n k ü z l e t e i b e n , v a g y a z o k ü g y n ö k e i u t j á n 
v á s á r o l j u n k . 

Singer Co. varrógép részvénytársaság, Sepsiszentgyörgy. 
Csíkszeredában értekezhetni lehet a megbízottal, Kossuth Lajos-u. 13. sz. a. 

Egy i [ebérnemQtflmésbeE  faló  atasllást tartalmai!) Itatl biritíiet ingyen Hadam. 
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ü j b ú t o r , v a r r ó g é p - é s k e r é k p á r - n a g y r a k t á r 
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EL8Ő MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANQ8ZERQY.ÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
cs. és kir. udvari szállító, színhazuk, zeoedék, hiulseree stb. szállitóju, Rák o ez i táro-
giítj én u huDgfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchld-u. 5. Gyár: Öntőhái-u. 2. 

i > Ajáülia a suját gyárában készült húros, VODÓ9. fúró  és üló 
, tt^T. Iimipszereit és "azok alkatrészeit, Quinttlszta húrokat. 

Hegedűk 3. 4. 5. ü íoriuttól feljebb  a legjobb (elszerelés 
szerint. — Tarogató rCp»fáb<'1.  ujezflst  billentyűvel és is-
kolára) 3Ü forinttól  feljebb.  — Uarmonkak legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 2.50, 3. 4, 5 írttól feljebb.  Külüulc-
Ct'ssép HCHllian̂ u bitnfrvorsenv  burmotiíkák, saját minták. 
8TOWA3SEB a hangfokoaó  gerenda feltalálója,  mely 
által Inti m ily lirgi'dtt vagy gordonku jobb, erósebb és lá-
írvubb I.uimot nyer (biztos siker) hegedűbe javítással 4 írt 
Harmónium vihijjbirii legjobb gyártmány 65 írttól feljebb. 
J a v í t á s o k */. i^-zi-s hangszereken különleges szakszerit 
luiniosHÚ^ai, jutányos úron. — Zenekarok teljes felsae-
relese elunyüs feltételek  melleit, iiitünyo* árbau, elismert 
kitCiiKi minőség. — A liglöhb kttloiiHi zenekar szállítója. 

Megyerorsság legnagyobb vonós éa, fúvós  bangseerek gyára általánoMnn « Icpszo'iJubb k iszol -
1»— gúlásról elismerve. — Árjegystk kívánatra Ingyen éa bérmentve. —20 

F-I«4ACÁFÁC I Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagy-
i w o l I C O I érdemű közönségének szives tudomására hozni, hogy 

Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utca 9. ssam (Lukács Juliska 
bérpalota) helyiségeben egy teljesen u j modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktárou tartom a legkényesebb igényeknek meg-
felelő  összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon-, ebédlo-
éa halószuba berendezések, valamint vas- és rézbulorok a legjobb gyárt-
mányú. hajlított és borszékek és saját gyártmányú töltött Bzékek, modern o o | 
ebedlő díványok, valódi lószőr-és afrik  madraeok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék-
párok 6—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az összes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és 
central bobbin varrógépek díszes kivitelben is, a legjutányosabb árak 
mellett, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számitom, min-
den árfelemelés  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
parakhoz mindenfele  alkatrészeket, iavitásokat jutányos árért eszközlök. 
Klvállalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó munkálatok jutányos árért sajat műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azon 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. 

közönség szives figyelmébe  ajánlva és becses pártfogását  kéri 
Ackermann Ignátz asztalos, kárpitos éa diszitö, Csíkszereda. 

Főraktár Oyergyószentmlklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 
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Hosszurovó Cement Födélcserépj 
g, o l c s ó á r o n k a p h a t ó J 

B R A S S Ó B A N . ^ c h e r j i ţ c a j ^ s z . É 
Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

m a j d n e m h a t á r t a l a n t a r t ó s s á g u , i g e n k ö n n y ű f ö d ő a n y a g , 

P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L 

Mjffitott  8nobo4a JdSMf  kOarnyoadájibu CaikneraMkwt 1912 




