
xxrv. évfolyam. Csíkszereda, 1912. május 8. 19. szárit. 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAliI ÉS TARSADALMl UETILA1'. 

SierţeaatAatg 4a kiadóhivatal: 
Savoboda Jóaaef  könyv- ée paplrkereikedéee, 
liová a lap szellemi réaaét IlletA minden közlemény, 
valamint hirdetések éa elAfiietéal  dijak in knldeudAk. 

Telefon  hlvóeiim 2. 

FÖSZEKKEHZTÖ: 

Dr. F E J É R A N T A L 
ÜUYVÉD. 

FKLELÖH SZEItKESZTÓ: 

Dr. ÉLTHES GYULA. 

Megjelenik minden aae rdén . 
Klöflaetéai  ar : Egész évre 8 kor. (KaUSldie) 11 koi 

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

Kéalratok nem • J * * ~ t J 

A köz iránti érzék. 
Csíkszereda,  1912. május 7 

Ha szemügyre vesHzOk kőz élei Ilii-
ket, sajnálattal kell tupaaztaluuuk azt a 
közönyt, melylyel társadalmunk minden 
neme a zsebre vonatkozó ügy iránt 
viseltetik. 

A külső események alig liolygajak 
lelkiegyensulyunkut, de mert elvégre 
azok mégis folyton-folyvást  halnak ke-
p l̂yviláKUnkra, az uióbbi csak oly sivár, 
mim manapság ami közéleiünk. Az az 
érzi'-s, mely hazai ügyeink menetének 
szemlélésekor elhatalmasodik raj'unk, 
legjobban taláu a uérnet „uuerquicklicll" 
szóval jflölhetó  meg. 

Alint a hosszú, tikkasztó uiak el-
senyvedi vándora, pzomjuho2unk egy 
korty tiszta viz u'án, ám legjobb egei-
ben is szüretien vízre, uvagy hamis 
borra bukkanunk. 

A saját szállásunk levegője nyomasz-
tólag fekszik  lelkünkre és teszünk-ve-
szUnk benne minden határozottabb cél 
nélkül ide oda rakosgatjuk bútorainkul; 
egyik másik durabját át is alakítjuk, 
sót uem egyszer ujat szerezünk be, 
mucly nekünk éppeu nem, de annál 
inkább alkalmatos — a szomszédnak 
És mindezek utáu valahányszor magá-
uyosan, egy kissé ueki gondolkodva, 
egy kevés érzéssel körüliekintgetlHik : 
— rosszul érezzük magunkat I 

Ekkor peisze kutatva kutatjuk ked-
vetlenségünk okát, hol ebben a bútor-
ban, hol amabban, hol az iparosban, aki 
elkészítette asokat, hol meg lakásunk 
szegényes, fogyatékos  elrendezésében. 

Keressük a hibát mindenben és min-
denütt : ám a görög bölcs örök igazsága 

süket füleknek  zQmőg körülöttünk: a 
hibát önmagunkban sohaBcm keressük. 

Jelszavakat, mint u színes rakétá-
kat, folyton-fulyvást  eregetjük a sötét 
ségben ; de ezeknek a rakétáknak nincs 
mit megvilágítani, hacsak nem azt, hogy 
mi üresek, tarla.om nélküliek vagyunk. 

Igen, belekezdünk, de bele is ununk 
mindenbe; és inig a gazdasági életünk-
nek sokszor mesterseges, nem is ter-
mészetes ezernyi mizériája teljesen le-
köt bennünket, a köz iráuti érzékünk 
egyre szüntelenedik egyre tompul. 

Se magunk, se a nemzet nem veszi 
hasznunkat. 

Pedig önmagunkkal kell előbb tisz-
tába jönnünk, ha ítélkezni akarunk kí-
vülünk esó személyek ós a világ folyását 
iráuyitó léuyezók felett. 

De vájjon van-e elíg tetterőnk, vau-e 
elég akaraterőnk az általános tespe-
déshól való kiboutukozásia ? 

Hova- ovább a közöny szinte lürhe-
tetlenue válik. Nemcsak hogy nem lel-
kesedünk a közügyek iránt, de uem is 
mutálunk hajlandóságot arra, hogy a 
saját önös ügyeink mellé a köz iránt a 
kíváncsiságot meghaladó erdekiódest ta-
núsítanánk. Igenis, súlyosak, rendkívül 
súlyosak a letfeutartái  elé tornyosuló 
gondok, du legyenek bármily nyomasz-
•óak is, de ueiu Bzubad, hogy elvouják 
uiagasba töró lelkünket azoktól a ma-
gasztos eszméktől, melyek az egész 
emberiség boldogulásához vezetuek. Meg 
kell szabadulni az anyagiak zsarnoksá-
gától és az öuuiegadas nemes fegyve-
rével küzdve a köz ügyei iránt nem 
csak kíváncsiságot, hanem tettekkel való 
részvételt is kell lauusítani. 

Mert ne feledjük  vállvetett uiuukáB-
sággal, az erők tömörítése éa azoknak 

egymásra való összmüködtetése mellett, 
lendítenünk u haza sorsáu, dé egyéni-
leg gyenge magyarok lévén, hiányzik 
bennünk az ezek iránti érzék és erély ; 
megsínyli persze a társadalom, sinyli'az 
állam is, amelynek mindegyikünk egy-
egy mulandó atomja. 

Lukács László a főispánok-
hoz. Lukács László miniszterelnök a 
következő leiratot intézte Csikvármegye 
főispánjához  : 

Méltóságos Főispán Ur! Ö csá-
szári és királyi Felsége gróf  Khuen 
Héderváry Károly uruak, hivatali elő-
dömnek miniszterelnöki állásáról való 
lemondása köveikeztébeu folyó  évi 
április hó 22-én kelt legfelsőbb  kéz-
iratával engem magyar miniszterel-
nökké legkegyelmesebben kinevezni 
és ugyanazon napon kelt legfelsőbb 
elhatarozásával kereskedelemügyi mi-
niszterré dr. Beöthy Lászlót, töldmi-
velésügyi miniszterre gróf  Serényi 
Belát, vallas és közoktatásügyi mi-
niszterré gróf  Zichy Jánost, igazság-
ügyi miniszterré tizekely Fereucet, 
honvédelmi miniszterré Hazay Samu 
altáboruagyot újból legkegyelmeseb-
ben kinevezni, illetőleg az eddig is 
viselt állásukban megerősíteni, továbbá 
pedit dr. Teleszky Jánost pénzügy 
miniszterré, a horvát-sslavon dalmát 
tárca miniszterévé JoBipow ch Géza 
valóságos belső titkos tanácsost ki-
nevezni, egyben engeiu a személye 
körüli tárca ideiglenes vezetésével 
megbízni méltóztatott. Erről méltósá-
godat uj állasom elfoglalása  alkal-
omból oly kéréssel értesítem, hogy 
eugem es minisztertársaimat legke 

gyelmesebb Urunk bizalma által elénk 
tűzött feladataink  megoldásában jó-
akaratulag és hathatósan támogatni 
szíveskedjék. Lukács László. 
Hasonló tartalmú leirat érkezett ai 

ország összés főispánjaihoz  és törvény-
hatóságaihoz is. 

Az alkohol hatása gyermekekre. 
Csíkszereda,  1912. május 0. 

Egy hires orvos mondja, hogy sok-
szor hívták állítólag beteg gyermekek-
hez, kikről a legszorgosabb vizsgálat 
után sem volt képes megállapítani, bogy 
tényleg betegek. Mindezekbcu az ese-
tekben végül kitűnt, bogy alkohol-él-
vezet okozott tartós fejfájást,  illetőleg 
szúrásokat a jobb oldalról balodalra, 
vagy lázas tüneteket mindentéle fan-
táziákkal, ideges izgatottságot, stb.-t, 
mit a szülök nyavalyatörésnek tartottak. 

Kérdezősködésre a szülök rendesen 
azt felelik,  hogy gyermekük csak igen 
kevés alkoholt fogyaszt,  amiről alig ér-
demes szólni, legfeljebb  két deci bort 
vagy sört. A szülök elfelejtik  azonban, 
hogy a gyermekek idegrendszere még 
gyenge, mig a felnőttek  idegrendszere 
nagyobb ellentallásra képes. Egy kis 
adag alkohol ennek következtében sok-
kal erősebbeu hat a gyermekre, mint 
felnőttekre. 

Miért adnak tehát a szülők mégis 
alkoholt gyermekeiknek? Mert nem 
ösmerik az alkohol kártékonyságát, sőt 
azt hiszik, hogy jót tesznek velők. — 
Ha máskor nem, születés-, névnapjuk 
vagy más ünnepélyes alkalmakkor biz-
tosan kapnak a gyermekek alkoholt. 
Sót a szülők reklámhirdetésekkel még 

A ..csíki lapok" tárczAja. 
Szerelem*) 

Ób bál te sem vagy tiszta ideál!.. 
Vérrel befertőzötl  neved 
Ób balga már, ki  érted  lelkesül 
bálványt imád,  ki  megszeret. 
Tolvajként  buzódol  rejtekedben 
Mosolygó  arcod  csalfaság 
Utadra  bár, ba rózsát hintenek 
Csak  vádat  hintek  én reád. 
Kalandos  vágyra nem kisérlek  el 
Amerre árnyék  imbolyog 
Meni!  Kiűzlek  én az éjszakába 
Szivembe nincsen hajiokod. 
Csak  volt!  Valaba,  egy ster régen . . . 
Akéovirágok  taraszán 
Amint szivárvány tinn az ér ivén 
Mint  bujdosó  kicsiny madár. 

Mátrai  Ferenc  Bila. 
') LtgutMl  udmumkia*  UcediMt  mjlihitdkkal  IO-

Metttt. 

Petőfi  Sándor programmbeszéde.*) 
A Solton elhunyt Terelmes András, volt 

segédjegysi hagyatékában van egy kézirat, 
amely állítólag Petőfi  Sándor azon programm-
beszédét tartalmazza, melyet a balbatatlan 
nevii nagy költő akkor tartott meg, amidon a 
kiskunok között mint képviselőjelölt fellépett 
Magát az írást nem lehat valami érdekes em-

' A Kiakuaágl Híradó 193J. januir 2Hkl számi-
l'au jelent meg ea a kOalemény, amelyet azóta ér-
deklódáaset Sriztem. A minap éppen PetúÜríl ol-
vaava, eazembe jutoU ez a* 4IUtólagoe program mbe-
aaéd, amelynek eredetiségét a fentiduett  lap aem 
Igen ronja kétségbe. Hogy mennyire, elat a mai 
korteafogásokkal  tetttett szónoklatoktól, minden aora 
Igazolja. De ugy látszik még nem igen tudott nyél-
vén saólni a kunoknak (pedig mennyire népleaen 
hangáik a prognmmja) a Így, mint annak idején 
Arany Jánoa, a láuglelkU aalkoltó sem lehetett 
W p T U l d a - JTAnri A » M a 

léknek tekinteni, mert ez nem egyéb egy 
ujabbkori csinosan kiállított másolatnál. Hogy 
ki má«olta s nu volt a másolat eredetije, azt 
az elhunyt Terelines András ho/zátitrtoiói nem 
tudják megmondani. 

ValósziuU, bogy a Kiskun községekben 
több ily másolatot is lehet találui s bizony 
a nagy szabadsághős, a hires költő iránti ke-
gyeletet nagyban fokozná  s a PetóH ereklyé-
ket gazdagítaná, hu ezen másolat erediteje 
valahonnan megkerülne. 

Az írás tarta ina és hangneme nagyon 
rávali Petőfi  jellemere s mi nem is kételke-
dünk annak valódiságában, bogy Petőfi  ezt a 
beszédet elmondta s t. olvasóink előtt bizo-
nyára nem lesz érdektelen, ha ezt a beszédet 
szórói-szóra közöljük: 

A k i s - k u n o k h o z , 
1848. Junius. 

Polgártársaim és hazámfiai  I Hazámflni 
nomcsak ugy mint magyarok, hanem ugy is 
mint kunok, mert Kiskuuságban születtem. 
Ugy hiszem, emlékeztek még arra az ala-
csony köpcös mészárosra, ki egykor a fél-
egyházi, szabadszállási és kuuszeutmiklósi 
mészárszéket árendálta; az az én apám. 
Nem gondolnám, bogy ótet egészen elfelej-
tettétek volna, mert hiBzen akkor, mig itt 
lakott, minden becsületes ember szerette 
őtet közületek, minthogy a becsületes em-
berek szeret'k egymást. De énrám nehezen 
fogtok  emlékezni; én még gyermekkorom-
ban elszakadtam közületek s azóta csak 
nagyon ritkán juthattam ahhoz az örömhöz, 
hoíy szülőföldemet  meglátogathassam. -
Ennélfogva  nem mervén bízvást remélni, 
bogy köztetek szószólóm akad magam va-
gyok kénytelen szószóló lenni magamért. 

Igazság szerint nem is m igamért, ha-
nem itt értetek szólok, legalább azon jó 
szándékból, bogy előmozdítsam a javatokat. 
Ku szerszámnak ajáulom magamat a ti ke-
zeitekbe, semmi másnak. Magyarország az 
utóbbi időkbén sokat tett, de még koránt-
sem tett eleget arra, hogy boldog és szabad 
legyen ... mert minden nemzetnek ez a két 
főcélja:  boldogi ág és szabadság. Magyaror-
szág eddig egy gyors fenyő  volt, most inar 
le vau vágva és föl  van deszkákra fűré-
szelve, de még nincsen ám meggyalulva, 
pedig előbb meg kell gyalulni, hogy asztal 
készüljön belőle — az a dicső asztal, mely-
hez oda Ui vendégeskedni a két földi  Is-
tenség : a boldogság és szabadság. 

Amint mondám, Magyarország gyalulat-
lan deszka, ti, ti meg akarjátok gyalulni ; 
jól van, én ajánlom magamat a kezeitekbe 
egyik gyalunak. Annyit jó lélekkel mond-
hatok, bogy én már megpróbált gyalu va-
gyok, meggyalultam Bok faragatlan  tuskót 
és nem esett csorba rajtam. Bűnek a cifra 
beszédnek egyszerű értelme az, hogy köze-
ledik az országgyűlés, az országgyűlésre 
követeket kell választani... Ha engem meg-
választotok követnek, én azt dicsőségemnek 
fogom  tartani, ti pedig ugy hiszem, nem 
vallanátok velem sem kárt, Bem Bzégyent 

Ez elég világosan van mondva, minden 
ember megértheti, sőt némelyek tán azt 
fogják  mondani, hogy nagyon világos. Meg-
lehet, de nem tehetek róla. Már az a jó 
vagy rossz Bzokásom meg van — amint 
vesszük — hogy mindig őszintén és hime-
zés-hámozás nélkül szoktam beszélni. Ab-
ban a pillanatban vagaám ki nyelvemet, 
amelyben nem ugy szólna, mint érez szi-
vem, Egyébiránt ba sz őszinteség hiba, 

ugy az nem az én hibám, hanem az egész 
magyar nemzeté, amely ősziute volt a vi-
lág teremtése óta és én megvallom, nem 
akarok jobb lenni nemzetemnél, azt akarom, 
hogy legyenek meg bennem a magyar nem-
zetnek jó és roBsz szokásai egyaráut, legyek 
tetőtől talpig magyar. 

Igy gondolkodom én, azért nem csürtem-
usavartam a dolgot, hanem kereken ki-
mondtam, bogy szándékom követté lenni, 
ha megválasztotok atyámfiai.  Miért óhajtom 
éppen hogy ti válasszatok meg követnek ? 
Azért mert ez a föld,  amelyen ti laktok, ez a 
szép Kis kunság az én Bzülőföldem  s bármily 
közel áll az ember szivéhez az egész haza, még 
közelebb áll az a hely a hazában, ahol BZII-
letett. 

Megnyerem-e bizalmatokat, vagy nem, azt 
ti tudjátok és az bten... nem becsülöm tul 
magamat, nem akarok dicsekedni, de Isten 
szentugyse I tehetségemhez képest tettem 
annyit a hazáért, küiönöBen a köznépért, 
hogy bizodalmára érdemes legyek. Olvassá-
tok el azokat a könyveket, a melyeket Ír-
tam, jó rakáB, abból meg fogjátok  látni 
mennyire szerettem mindig a népet és párt-
ját fogtam  és küzdöttem érte. KönnyU most 
a nép barátjának lenni, most, mikor a nép az 
ur a hazában éR a világon ; de én már altkor 
barátja voltam a népnek, mikor azt még pa-
rasztnak hívták és megvetették s engem 
szinte megvetettek R keserűséggel illettek 
mint a nép pártfogóját.  E fáradozásaimért  egy 
jutalmat kívánok, azt a jutalmat kívánom, 
bogy olyan helyre állitsatok, ahol értetek 
tovább is fáradozhassam  s hol tán többet 
használhatok nektek, mint eddig használtam. 

Szükségesnek láttam ezeket elmondani 
magamról a végett, hogy némiképpen meg-
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meg is erősíttetnek abban a hitükben 
hogy a tokaji bor, a málaga, a China 
Serravallo és a Somatose erósitöleg 
hatnak. 

Minő mérveket öltött az alkoholfo-
gyasztás gyermekek körében, ait leg-
jobban tutţjâk a tanítók. 

És mit szóljunk ahhoz, hogy Csík-
ban ősrégi bevett szokás ma is, bogy 
a földmivelő  székely kisgazda már a 
6—8 éves gyermekét ÍB pálinkával 
itatja. Eklatáns példa rá az én zsögödi 
emberem esete. A napokban szántani 
volt nálam és ökreinek vezetésére 8—9 
éves kis Bát is magával hozta. A napi 
bére 10 korona volt, élelem nélkül! 
Ö maga sovány száraz kosztot evett, 
de a pálinkáját sem feledte  otlbon, mert 
napjnta háromszor is ivott. Üvegből, 
pobár nélkül itta a „gabona-pálinká 
és mikor ivott, mindig oda hivta kis 
fiát  és erővel is betöltötte szájába 1 A 
gyermek természetesen igy megszokja 
és vézna, csenevész, sáppadt marad, 
mini a mi gyermekünk és székely né-
pünk legtöbbje. Pedig az én szántó-
vetőm vagyonos, módos gazda, ki 10 
korona napibér mellett tulajdonképpen 
csak szívességből jött el napszámra 
dolgozni! Ezt a kárhozatos fa j i  szo-
kást különben példákkal alig kell bizo-
nyítani, mert igy van ez a vármegyé-
ben széltében-liosszábao. 

Sokan azt hiszik, hogy alkoholtól 
pirosodik az arcz, féjyesednek  a sze-
mek, de nem gondolják meg, hogy csak 
rövid időre. Sokan meg azt hiszik, hogy 
a vöröj bor vért ad, aligha a bor szine 
után itélve. Nem igaz sem az egyik, 
sem a másik feltevés. 

Nincs semmi elfogadható  ok arra, 
hogy a gyermekeknek, akár egészsé-
gesek. akár betegek, alkoholt adjanak. 
A szülők hátráltatják vele a gyermekek 
rendes testi és szellemi fejlődését.  — 
Várjanak az alkohol nyújtásával addig, 
mig gyermekeik felcseperednek  annyira, 
hogy önmaguk tudják megítélni az al-
kohol káros és hasztalan voltát. 

A marosvásárhelyi keresk. és iparkamara 
folyó  évi április 36-án saját székházában tel-
jes Illést tartott Taimik B. Hugó kir. taná-
csos, elnök vezetésével. 

Napirend előtt meleg hangon emlékezett 
meg az elnök Zágoni Gábor nagyszebeni köz-

jegyző kir. tanácsossá történt kinevezéséről, 
aki egyike a székely inasképzés legbuigóbb 
támogatóinak. Ezzel kapcsolatosan a kamara 
levelező tagjává választotta a teljes ülés ZágoniL 

Elnöki közlések után, napirend során fog-
lalkozott a teljes ülés a keresk. m. kir. mi-
niszter azon leiratával, mely szerint a négy 
székely vármegye iparfejlesztő  bizottsága és 
a kamara, együttesen összehozott bizottságban 
készítsen javaslatot a székely iparfejlesztés 
további teendőire. A titkár bejelentette, hogy a 
szervezkedést előkészítő bizottság 1912. április 
10-én már Illést tartott és abban megbeszélte 
a közös bizottság összehozásának módozatait. 
A munkálatok befejezéséig  a szervező-bizott-
ság állandó permanenciábao marad. Néhány a 
keresk. miniszter által kezelt külföldi  keiesk. 
ösztöndíjra a pályázat kihirdettetett. Maros-
torda vármegyének a korcsma zárórákról al-
kotott szabályrendeletét Marőshéviz és Nyá-
rádazereda nagyközségekre nézve tekintettel 
ezek városias fejlődésére  módosítani javasolta 
a közgylllés. Tudomásul vette, hogy a ka-
mara 1911. évi számadásai jóváhagyást nyer-
tek. Az időközben beérkezett gépadományo-
zási kéréseknek a beszerzett adatok figye-
lembe vételével a keresk. kormány előterjesz-
tése elhatároztatott. A telefon  névsorkönyv 
hiányainak pótlása tárgyában javaslattal járul 
a közgylllés a keresk. miniszter elé. Sz. Sza-
káts Péter titkár jelentést tett az Országos 
keresk. Egyesülés által. „A mezőgazdasági 
több termelés" ügyében folyó  évi március 5., 
6., 7., napjain, valamint a kamarai titkári ér-
tekezleten folyó  évi március 3-án folytatott 
tárgyalások eredményéről. A jelentés tudomá-
sul vétetett. 

Folytatólag egy kiküldött bizottság szem-
léje és a központi bizottság javaslata alapján 
megállapította a teljes ülés, hogy a marosvá-
sárhelyi közös műhelynek ugy a faipari,  mini 
a fémipari  osztálya kiegészítésre Bzorul. 
Felhívja evégből a szakmabeli iparosokat, 
bogy a szükséges legújabb rendszerű gépek 
beszerzése ügyében nyilatkozzanak. Kimon-
datott egyben, hogy a köziulihely bőripari gé-
pekkel is felszerelendő.  Azután Láazló Gyula 
másod titkár terjesztette be részletes javasla-
tát a „Sóvidék" háziíparánuk fejlesztése  és 
jelentését a székely iQak ipari pályára neve-
lése Ügyében. A javaslat illetve a jelentés tu-
domásul vétettek. Pártolta a teljes Ülés az 
aradi kamarásak a mértékliitelesités ügyé-
ben, a temesvári kamarának a középiskolai 
közgazdaságtan tanítása ügyében megküldött 
javaslatait. 

Több kisebb jelentőségű Ugy letárgyalása 
után. az elnökség indítványára elhatározta a 

teljes ülés, bogy kérelmezi Marosvásárhelyre 
az éjjeli telefon  éa távírda szolgálat rendsze 
resltéaét 

Ezzel az ülés véget ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A főispán  Itthon. Gyalókay Sándor 

főispán  Budapestről visszaérkezett. Szombatoa 
este volt a főispánok  bncsuja Kbuen-Méderváry 
volt belügyminisztertől, kinek tiszteletére ban-
kettet rendeztek. 

— Iskolalátogatás. Killyéni Endre hosz-
szufalusi  polg. ÍBk. igazgató miniszteri szak-
felügyelő  folyó  hó 3-án a helybeli |iolgári 
leányiskolát meglátogatta, az előadásokon 
résztvett éa a tapasztaltak felett  megelégedé-
sét fejezte  ki. 

— Személyt hírek. Dr. Hirsch Hugó 
kórházi sebész-főorvos  állását véglegesen el-
foglalta. 

— Dr. Élthes Béla járásorvos a tiszti or-
vosi tanfolyamról  visszaérkezett. 

— A honvédség köréből. A május 1-én 
közzétett előléptetések alkalmával Székely-
Jenő helybeli m. kir. bonvéd főorvos  ezredor-
vossá, Fejér m. kir. honvéd-zászlós badnagy-
gyá lépett elő. 

— A kolozsvári egyetemről, A király 
dr. Fink"y Ferenc sárospataki jogakadémiai 
nyilvános rendes tanárt a kolozsvári tudomány-
egyetemhez, a büntető perjog tenBzekére, nyil-
vános rendes tauárrá a VI. fizetési  osztályba, 
a szabályszerű illetményekkel kinevezte. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A ta-
vaszi rendes törvényhatósági közgyűlés min-
den valósziuUBég szerint folyó  bó 29-én tar-
tatik meg, melyet megelőzőleg f.  hó 28-án az 
állandó választmány tart Ülést. A közgyűlés 
azért marad a hónap utolsó napjaira, mert 
tárgysorozatába felvétetik  a péoügyigazgató-
ság és melléképületeinek vállalatba adása is, 
melynek versenytárgyalási határideje tudvale-
vőleg csak folyó  lió 22-én jár le. A közgyű-
lési meghívók jövő hét folyamán  bocsájtatnak 
ki, melybez póttárgyBorozat is fog  járulni. 

— Gazdasági tudósító. A földmivelés-
ügyi miniszter Paláncz Sándor csikjenófalvi 
tanítót gazdasági tudósítónak nevezte ki. 

— A polgármester kapuja. Dr. Ujfalusi 
Jenő polgármester knpuját folyó  hó 4-re vír-
radólag sarkából kiemelve eddig ismeretlen 
tettesek ellopták. A dologban az a legérde-
kesebb, hogy rendőrkapitányunk szabadságou 
lévén, a városnak rendőrkapitánya is a pol-
gármester. A kedélyes tolvajokat nyomozzák. 

— Uj ügyvéd. Dr. Csató Ernő az Ügy-
védi vizsgát Marosvásárhelyen Bikeresen ki-
áltotta. Az uj ügyvéd irodáját Gyergyószent-
miklóson nyitja meg. 

— Előléptetés. Dr. Rajz Zoltán fogalmazó 
az államvasuti tisztviselőkre megállapított VIII. 
fizetési  osztály fokozatába  soron kivűl előlépett. 

Halálosát, özv. Császár Samoné szül. 
Skolnik Karolina folyó  hó 1-én 69 éves korá-
ban elhunyt. Temetése folyó  hó 3-án általá-
nos részvét mellett ment végbe. 

— özv. György Antalné szül. Lakatos Ág-
nes 72 éves korában, folyó  hó 4-én Caikasent-
mártonon meghalt. Hűlt tetemét folyó  hó 6-án 
Csikszentmártonon történt beszentelés után 
Csíkszeredába szállították, és délután 3 óra-
kor temették el a csíkszeredai köztemetőbe. 
Halálát nagy kiterjedésű rokonság gyászolja. 

— özv. Kottek Sándorné folyó  bó 5-én 
Brassóban meghalt. Földi részeit folyó  hó 8-án 
helyezték a családi sírboltba, CsikBzentsimonon. 

— Brdöeladások. A csikkozmási közbir-
tokosság 61634 koronára becsült 6431 m' luc 
és 2156 m1 jegenyefenyőfájának  megvételére 
a legnagyobb ajánlatot Lebovits Lázár csik-
Bzentslmoni fakereskedő  tette 55,000 korouával. 

— A csikszentmártoni birtokosaág 3744U 
m* lucfenyőfájára  a 178,890 korona kikiáltási 
ár ellenében a megtartott árverésen Vidor ét 
társa Brassó 209,500 kor., Lebovits Lázár 
CsikBzentsimonon 210,000 korona és az Er-
délyi Fakereskedelmi r. t. 227,270 koronás 
ajánlatokat tettek. 

— A cslkszentkirályi közbirtokosság 48.115 
korosára becsült 9037 m1 bruttó, illetve 7324 
ma nettó lucfenyőbaszonfájának  és 544 ma 

bükktűzifájának  vételére vételajánlatokat ad-
tak be: Fried S. és Jakab Gyula Csíkszereda 
55016 kor. Lebovits Lázár CsikBzentsimonon 
60,100 kor., Kapós Leo Csíkszereda 60,050 
kor. éB Vidor éa társa Brassó 60,115 kor. 

— Eljegyzés. G e g ő Dávid posta- és 
távirdatiszt folyó  hó 4-én eljegyezte Csedő 
Karolát Csiktaplocán. 

— Egy hitközség feloszlása.  A „Szé-
kelység"-ből olvassuk, Bartalis Ágoston főszol-
gabíró tollából, hogy a lázárfalvi  gör. kath. 
hitközség feloszlott,  mert Boér Arthur, a ba-
lázsfalvi  oláh püspök által kinevezett esperes, 
oláh nyelvű isteni tisztelettel akarta BZékely 
atyánkfiait  megnyomorítani. 0 maga keveBel 
tud magyarul, kántora pedig csak oláhul tud 
prézsmitalni. A bitközBéghez tartozó kevés 
számú lázárfalvi,  tusnádi és csikszentsimoní 
székelység azonbau a faképnél  hagyta papját 
éB március 24-én 100 családfő  és április 8-án 
40 családtag kilépett a gör. kath. felekezet-
ből. Ezzel egyazersminl befejezést  is nyert n 
hitközség feloszlása.  Ezt a tényt jól esik el-
könyvelnünk, bárki volt is előmozdítója. — 
Mindenesetre felháborító,  hogy Magyarország 
legmagyarabb vármegyében büntetlenül foly-
hat az eloláhositás, melyről a gyergyói részek 
is még Bokát tudnának beszélni és ahol a 
közigazgatásnak szép nemzeti feladatai  vannak 
— a szegre akasztva. 

ismeijetek, hogy legalább tudják, hogy ki 
és mi vagyok, akik még nem tudták. Azt, 
hogy az ember igy nyilvánosan beszélget 
magáról, talán néminemű arcátlanságnak 
lehet nevezni. Jól vao, nevezzétek arcátlan-
ságnak vagy aminek tetszik, de tudjátok 
meg, a magam hasznáért soha senki előtt 
sem szólnék egy szót sem s ha most itt 
az arcátlanságig vetemedtem, ezt azon szent 
cél elérésének óhajtásából tevém, bogy a 
hazának szolgálhassak. Ha ez bün, itt a 
szemem, köpjetek bele, itt a fejem  kövez-
zetek meg. 

Ha valaki csakugyan dícsekedesnek ve-
szi előbbeni szavaimat, ám vegye: megen-
gedem hát, hogy olyan pimasz voltam, 
hogy hetvenkedtem, de olyan alávaló soha 
se voltam, hogy akárkinek is hízelkedjem. 
A legjobb alkalmam volna rá most maga-
mat megszerettetni veletek az által, ha az 
egekig magasztalnálak benneteket, hogy ti 
kanok,  ti ilyen meg ilyen dicső,  párat-
lan, basonremek  emberek  vagytok  I Ha 
én azt amogy hosszas, kacskaringóssá ki-
kanyargatnám, tudom nem esnék rosszul 
egyiteknek Bem, sőt közületek többen meg-
simítanák a bajuszokat és a hajókat s azt 
mondanák : ejnye mégis derék ember es a 
Petőfi,  tegyük meg követnek I Hanem azt 
korán se váijátok; hogy én titeket ma-
gasztallak, mert akkor szemtelenül hazud-
nám. Becsületemre mondom, hogy ti nem 
vagytok remek emberek, vagy eddig leg-
alább nem voltatok. Március 15-ig az egész 
Magyarország nagyon szolgalelkű, kutya-
alásatosságn ország volt és ti ebben a vir-
tusban közelebb álltatok az elsőkhöz, mint 
az utolsókhoz. Gondoljatok csak vissza arra 
a Szluha kapitányra, bogy süvegeltétek, 

bogy csusztatok-másztatok előtte. Ah I ba 
eszembe jut, még most is szégyeulem ma-
gamat a ti nevetekben. A zsidók hajdao 
Mózes Idejében az Isten helyett egy arany-
borjut imádtak, de ti még lejebb sülyedte-
tek, — ti egy ólomszamarat imádtatok. 
Azonban ez az idő lejárt és remélem, hogy 
lejárt mindörökre. Fölemeltétek fejeteket  s 
felteszem  rólatok, bogy Boha többé meg 
nem hajoltok B emmlféle  ember előtt a ke-
rek világon. 

Az Isten az állatnak teremtett négy lá-
bat, az embernek csak kettőt, azért, bogy 
egyenesen járjon és embertársainak egye-
neBt a Bzeme közé nézzen, mert az ég alatt 
minden ember egyenlő, egynek sem szabad 
másokra fölnézni.  Nein ismerek magamnál 
se kisebbet, se nagyobbat 

Ennyit akartam mondani atyámfiai,  ebből 
megítélhetitek, hogyan érzek éa hogyao 
gondolkodom. Ha kedvetekre való vagyok, 
meg fogtok  követnek választani s akkor 
.. inden erőmet nagy és szent kötelességem 
teljesítésére fordítom.  Ha pedig meg nem 
választotok, abból látni fogom,  bogy kü-
lönb emberetek akadt nálamnál a ez haza-
fiúi  szivem legszebb öröme leBz, mert fő-
óhajtásom, hogy én nálam minden ember 
nagyobb tehetségű és nagyobb buzgóságu 
legyen a magyar hazában, amely haza, adja 
a magyarok Istene, hogy mindörökkön 
örökké éljen I 

P e t ő f i  S á n d o r . 

Régi szentségMzak Cslkmegyében. 
Irta: Oyázfia  Tihamér dr. 

A régibb középkorban a clboríumokról le-
lógó edényekben tartották az oltári azentséget, 
majd a hátasoltárok (retabolom) korában a 

középen elhplyezett labernákulumokba zárták 
el. De egyrészről az Úr napjának behozatala 
és a zsinati végzések (1274. és 1287-ből) ha-
tározatai, másrészről a csúcsíves oltárok el-
terjedése folytán  (melyeken a szentség szá-
mára megtelelő hely nem volt) megszületett 
az oltártól különálló falltabernákulum,  vagyis 
szentségház. Virágzásának ideje összeesik a 
gotikua épitésmód elterjedésével (vagyis a 
XIII—XVI. századig) de miután a tridenti zsi-
nat elrendelte, hogy a tabernákulum az oltár-
ral szerves kapcsolatban legyen, a szentség-
házak ideje is lejárt. 

A szentségházaknak két formáját  külön-
böztetjük meg: 1. az egyszerű falifulkét, 
melyet kivűltől csúcsíves díszítéssel éB vas-
rácscaal láitak el. Ezek a régibb és egyszerűbb 
formái  a szentségházaknak, s egészben véve 
egy gótikus ajtóhoz hasonlítanak. Ebből fejlő-
dött a 2.) díszesebb toronyalaku szentségház, 
amely ismét vagy a falhoz  volt támaBZtva 
vagy egészen szabadon állott. Igen szép pél-
dáit találjuk ennek hazánkban is, ilyen a 19 
méter magas kassai remek szentségház, to-
vábbá a bártfal,  lőcsei, segesvári stb.) A 
szentségházakat rendesen kőből faragták  ki, 
de találunk néhányat fából  és ércből is. 

i . A csikszentmártoni  sientaégbáx.  Temp-
loma a mnlt század elején újra épülvén a 
Bzentségházat nem helyezték többé vissza előbbi 
helyére, hanem a templomot körülvevő falba 
Illesztették, ahol ma is vao. Valószínűleg ekkor 
törték le a felső  részét, s ekkor vették le 
rácsos ajtaját. Eredetileg jóval magasabb volt, 
amint az a kettétört díszítésű motívumokból 
ls látszik. Négyszögű nyílása fölött  kettős bolüv 
emelkedik, mely loberidomá záródásárai két 
timpanont alkot, melyben valamikordombormú, 
vagy festmény  lehetett. A második ivból ke-

resztvirág nyúlik föl,  melynek azonban a felső 
része már hiányzik. Jobbra balra és fönt  pá-
rosan haladó s egymást keresztező osslopdiszt 
alkalmazott a kőfaragó.  — Csak sajnálhatjuk, 
bogy ezen Ízléses szentségfiilke  ilyen állapot-
ban maradt reánk. Szentmárton temploma és 
papja már a XIV. századbeli pápai tizedjegy-
zékekben is Bzerepel, szentségháza pedig a 
XV. századból származik, s igy a legrégieb-
bek közé tartozik. 

2. A osikmenaségi  stentségfűlke.  A me-
nasági templomban, mely szép hálós boltoza-
táról, falfestményeiről  éB szép szárnyas oltá-
ráról is nevezetes, van egy régi kis szentség-
fülke,  melyet itt képben is bemutatunk. Az 
egyszerűbbek közé tartozik, s a rendes szokás 
szerint az evaugélium oldalon van a szentély 
faléiban  elhelyezve. Nyilása négyszögletes, a 
keretet alkotó gótikus díszítésből azonban mai 
napon már alig látszik valami, egyrészt mert 
a teteje le van törve, másrészt pedig a sok 
meszelés és a legutóbbi festés  egészen kifor-
gatták eredeti alakjából. Ezen éa más hasonló 
faragott  emlékeinket, melyek már magukban 
véve is jól hatnak és nem szorulnak a me-
szelésre, sőt természetűk egyenesen ellenke-
zik azzal, lehetőleg óvjuk meg a bemázolás-
tól. Ahol pedig (mint itt éa a szentlélekín) a 
vastag mészréteg a faragott  művet jóformán 
teljesen elrontotta, az oda nem való mészré-
teget fakalapács  és kés segítségével el kell 
távolítani. A vasrács erősen meg van rongálva, 
de még egészen jól kivehető, hogy tetején a 
boltív formáját  követte, s a közepén kiemel-
kedő kereszttel van diszitve. 

3. A csiksientléleki  szentségház.  A szent-
léleki templom is a késő gót stílus terméke 
ugy, mint a szomszédos s részben itt Is em-
iitett egyházak, de csak a szentély (chorus) 



19. asám. C S Í K I L A P O K 3-lk oldat. 

U j flgjfM  n j o n t a t u t ü j o k , 
m e l y e k f o l y ó  é v i m á j a s 1 - é n é l e t b e 
l é p e t t t ö r r é n y a l a p j i o b a s z n á -
l a n d ó k , ú g y s z i n t é n v i z s g a l a p o k 
m i n d e n m e n n y i s é g b e n k a p h a t ó k 
S z v o b o d a J ó z s e f ,  ( V á k a r L . ) 
k ö n y v é s p a p i r k e r e s k e d é s é b e n , 
C s í k s z e r e d á b a n . 

— Törvényhatósági válaaatások. Folyó 
hó 3 »11 járt le a Becze Imre felcsíki  főszol-
gabíró nyugdíjazásával megüresedett és a 
Kzépvizen szervezett uj föszolgabiróságnál  rend-
szeresített állásokra > vármegye alispánja ál-
tal kihirdetett pályázati határidő. A felcsiki 
főszolgabírói  állásra dr. Sándor Gyula és Oá-
Uor János I-m osztályú szolgabirák pályáztak, 
kik kozlll előbbi a járásnak helyettesített fó-
Bzolgablrája. A közhangulatot tekintve, dr. 
Sándor Gyula megválasztása bizonyosra ve-
heti, ki erre hosszas szolgálatával rászolgált. 
A szépvizi járás fószolgabiról  állására dr. Már-
ton L tszló, Wellman Qéza és Gábor János 
jelenlegi I-sö osztályú szolgab'rák pályáztak, 
kik közül két előbbinek hosszas szolgálata ze 
állást részükre nyilt kérdésnek hagyta. A min-
den valószínűség szerint má)us 29 én (szerdán) 
tartandó választáson a szépvizi főszolgabírói 
állásnál lesz a leghevesebb küzdelem, mert 
ugy Márton Lászlónak, mint Wellman Gézá-
nak, tekintélyes, nagy pártjuk van, mioek 
folytán  a győztest megjósolni ez idő szerint 
neiu leheL A megüresedő 1. osztályú szolga-
bírói állásokra Puskás Imre II. usztályu szol-
gabíró, Erős József  árvaszéki jegyző a leg-
valószínűbb aspiránsok. Pályáztak még Veress 
Dénes és Domokos Sándor szolgabirák Az 
árve-z)ki jegyzői állásra Mihály Lajos th. 
szolgabíró pályázott, kinek választása egy 
htngu lesz. 11. osztályú szolgabírói állásra pá-
lyáztak dr. Sípos Lázár és Króa Béla díjas 
közig, gyakornokok, Minier Lajos, Szemere 
László es Gergely Dénes díjtalan közig, gya-
kornokok, továbbá dr. Csiky Dénes aradi 
pénzügyi fogalmazó,  Tompos Uábor Ügyvéd 
jelöli As Küllő István ideiglenesen szabadsáv 
Kult Fzámtiazt. A sok pályázó miatt a tör-
vényhatóság bizalma erősen megoszlik, miért 
is ez állások teljesen nyilt kérdésnek marad-
nak. A megüresedő gyakornoki állásokra igen 
sok pályázó akadt. Beadták pályazatukat Ko-
vács Árpád, Fejér György, Sándor Balázs, 
Köllö István, Ambrus László és még többen, 
kik között sok, igen érdemes pályázó van. 

— Gépjármű-vezetéket előkészítő 
tanfolyam.  A belügyminiszter 40,000/911 
B. M. körrendeletével értesítette Csikvármegye 
alispánját, hogy folyó  évi május 14-én kez-
dődőieg Budapesten 42 napra terjedő gépjármű-
vezetőket előkészítő tanfolyamot  rendez, mely 
a magyar automobilizmust es a közúti lor-
gidom biztonságának előmozdítását van hivatva 
biztosítani. Résztvevőit bővebb felvilágosítást 
nyerhetnek az alispáni hivatalban. 

— A vaantl állomás gyermeke. Folyó 
bó 3- ára viiradólag erős gyermeksírás verte 

maradt meg a maga eredeti formájában.  Itt 
Is az evangélium oldalon látható az a kis 
egyszerű szentségház, melyről most Bzólunk. 
A fülke  boltíves és csipkézett dísszel vnu kö-
rítve. Faragott külső boltive és oszlopai a sok 
meszelés folytán  már egészen eldurvultak, 
pedig, hogy nem volt minden ornamentika 
nélkül, azt a felső  csavarmenetü nyomott boltív 
mutatja. A timpanon azonban oly keskeny, 
liogy abbun faragvány  valószínűleg nem is 
volt. Az oldalt látszó kél csonka oszlopnak 
ugy hiszem, folytatása  is volt. Ezen szentség-
háznak letisztítása szintén kívánatos. 

4. A csikmiadueati  Mentséghát.  Az 
eddigi bemutatott székelyföldi  szentségházak 
közül legjobb karban van, mert a maga tel-
jességében fönn  áll. Igaz ugyan, hogy itt is so-
kat elvesz a vastag mészréteg a díszítés kar-
csúságából, ami pedig, tudjuk, a csúcsíves íz-
lés egyik jellemző sajátsága, de még igy is 
a legszebb és építészeti szempontból is leg-
érdekesebb e nemű emlékeink egyike. Ugyanis 
az egykor egészen gótikus stílben felépített 
azentségbáiat később átalakították, mert nem 
valószínű, hogy a tiszta csúcsíves szentélybe 
ilyen átmeaeti ízlésű azeutségházat tegyenek. 
Lehet, hogy ezen átalakítás akkor történt, 
midón, a templom hajóját építették és a le-
toredezett oromzat helyébe igy került a mai 
felső  rész. a fülkét  népen tagozott négyszög 
letü keret veszi körűi, ugyancsak két oszlo-
pon nyugszik a késő gót ízlésű boltív, mely-
nek díszítése, valamint a felnyúló  és szögle-
tes oszlopformára  átalakított keresztvirág, 
továbbá a fetoé  nriglotcs agalopok, azok dí-
szítése és teteje: érdekesen mutatják miként 
formálódik  át egyik stílus a másikba. Éppen 
ezért tartom a mínrtnsfinti  saentaégháist flgyel-
met érdemlő emléknek, mint a mely két épi-
téaseti irány jeflemzó  tulajdonságait egyesíti 

fel  a. csíkszeredai vasúti állomás éjjeli csend-
jét. A sírásra a vaantl őrök lettek figyelmesek, 
kik nyomozás után a vasúti parkban rábuk-
kantak Molnár Ferenczué BZ. Antal Anna 
(bricske) gyimeBközéplokí lakosra, ki éjjeli 
srállásra a parkban pihent meg és váratlanul 
egy egészséges fia-gyermeknek  adott életet. 
Az erős éjjeli hideg ellen Dankó Vasziné hely-
beli lakos adott menedéket s a későn érke-
zett Léb Jakabné csak azt állapította meg, 
hogy a gyermeknek a metsző hideg nem ár-
tott meg. 

— Értesítés. A folyó  év tavaszán a Gaz-
dasági egyesület tagjai közt kiosztásra hoza-
tott vetőmagvakból megmaradt lugelsórendü 
többféle  paszuly, borsó, mák és lencse mag-
vak termelés végeit ingyen osztatnak ki, csak 
azon kötelezettséggel, hogy az utántermett 
magvakból ugyanolyan mennyiség adassék 
vissza ősz folytán  az egyesületnek. Ezt azon 
értesítéssel közöljük, hogy a magvak a med-
dig a készlet tart uz egyesületi irodában (vár-
megyeház) délelőtti órákban átvehetők. Csik-
szeredu, 1912 május 2 án. Gazdasági egye-
sület. 

— Lakodalomból halaiba. Mult hó 
29-én Csikszenttumaaon nagy lakodalom volt, 
melyen Guzrány Józsefné  50 év körüli asszony 
is reszt vett. A lakodalmas menet bosazu ko-
csisorban vágtatott a község utcáján, miköz-
ben a flataUag  sürü revolverlövöldözések kö-
zölt ordítozott. E«y durranásra egyik sxekér 
lovai uiegbokroaodtak, nagy erővel megrán-
tottak a szekeret, mire a szekér hátsó részé-
ben elhelyezkedőit Guzrány Józsefné  hanyat-
esve, az utcán elterült Az orvosok megállapí-
tották, hogy a szerencsétlen esés folytán 
nyakcsigolyától ént szenvedett, melynek követ-
keztében folyó  hó 4-én, mikor a boncolás is 
törtéut nagy kiuok között meghalt. 

— Müsoroi-estély. A helybeli polgári 
leányiskola igazgatósága folyó  hó 4-én a Vi-
gadó haugveraeny termében nagyszabású mű 
soros estélyi rendezett Az estély u^y erkölcsi 
es anyagi tekintetben fényesen  sikerült. Elis-
meréssel kell megemlékeznünk Császár Jolán 
igazgatóról, ki uz estélyi nagy körültekintés-
sel, gonddal, izlessel és fáradsággal  rendezte. 
A résztvevő közönség nagy száma qjabb bi-
zonyítéka annak, hogy a hasonló műsoros es-
télyeknek van legjobb vonzóerejük közönsé-
günkre, mely szívesen lelkesedik a nemesebb 
múveszetek iránt. A Vigadó nagy terme zsú-
folásig  megtelt előkelő közönséggel, kikuek 
soraiban a vidéki intelligencia is szép szám-
mal volt látható. Értesülésünk szerint az es-
tély jövedelme jóval meghaladta az 1800 ko-
ronát, ami oly szokatlanul tekintélyes összeg, 
hogy a hirdetett jótékony (?) cél egy csapásra 
megvalósítható, sőt még egy teonisz-alap is 
létesíthető. A műsorból kiemeljük Márkos Anna 
melodrámáját, melyet Farkas Margitka zon-
gorán kísért meglepő biztonsággá). Látványos-
ság Bzámba ment Ambrus Erzsi, Antal Erzsi, 
Doczy Ilona, Farkas Margit, Gerendely Irén, 
Lórinuz Irma, Nagy Erzsi, Pap Irén és Szo-
poe Tekla balettje, kik ugy táncukkal, mint 
loilettjűkkel feltűnést  keltettek. Lengyel Frida 
ügyes zongorajátékával aratott tapsokat, egyik 
fénypontja  azonban a műsornak Dájbukát Vira 
és Kömény Brigitta duettje volt, melyet meg 
kellett ismételniük. Mindketten, bámulatos ott-
honiassággal mozognak a színpadon, mely kü-
lönben általában az összes szereplőket jelle-
mezte. Incze Klára monologot adott elő ked-
vesen es élénk temperamentummal. Neufeld 
Elza feltűnt  kellemesen csengő hangjával és 
eleven fellépésevei.  Kupiéját zajos tapsok kö-
zött többször megismételte. A műsort a nag) 
gonddal és szakértelemmel rendezett allegori-
kus játék zárti be, melyben Farkas Jolán, Ma-
rasebky Erna, Demény Erzsi, Reck Izabella, 
Köllő Margit, Csató Jnliska, László Aranka, 
Márkos Berta, Nagy Stefi,  Lajos Juliska, Ba-
lázs Róza, Oláh Anna, Péter Zsuzsi, Geren-
dely Juci és Vajua Margit szerepeltek rend-
kívül kedvesen és behizelgőn. A zongora kísé 
retet ecuttal is Nádasdy Béla zenetanár látta 
el a tőle megszökött precizitással. Műsor után 
tánc volt, mely a legjobb kedvben a hajnali 
óráklk tartott. 

— Boga Bálintot megtalálták. Hirt ad-
tunk arról, hogy Boga Bálint fiatal  csikszent-
mártonl legény az Oltba ölte magát. Amint 
értesülünk, hozzátartozói hosszas kutatás után 
a csikíientslmonl malomnál megtalálták tete-
mét. Temetése f.  hé 7-én ment végbe. 

— Halált okoaó ralyoa testisértés. 
Mull hó 28-án Szépvizen „juhgyülés1* volt, 
melyen a vita hevében Bogos Antal é j ke-
resztfa  io Becze Elek összeverekedtek. Id. 
Becze Elek, Bogos .mtalt fültövön  ugy meg-
szúrta, hogy a szerencsétlen ember folyó  bó 
4 én meghalt. A hivatalos boncolás folyó  hó 
6-en ejtetett meg. A vizsdálat folyik.  Tettest 
letartoztatták. 

— Haláloa végű verekedés. Csikráko-
son folyó  hó 5-én táncot rendezett a község 
fiatalsága,  mely a nagymérvű alkoholfogyasz-
tás következtében véres verekedésbe lult. — 
Gyurkó Márton egy leány miatt erősen össze-
tűzött Miklós Istvánnal és hogy bosszul áll-
jon rajta, este 6 órakor a szó-szoros értei 
mében agyonverte. A vizsgálat bevezettetett. 
Tettest letartóztatták. 

— Állat aa emberben. Nap-nap után 
ueoBakkel Mlbaljak éa t«psi|h>jbttjnk, hogy 

vidékünkön az erköles mily gyenge lábon áll. 
Az alsóbb néposztály nem ugy tekinti ember-
társát. mint az ő felebarátját,  hanem mint egy 
állatot vagy más egyebet, melyet ott és ugy 
bunkóz le, ahogy éppen akar és ahol éppen ta-
lálja. A napokban is Gál S. slfalvi  lakós volt. 
csendőr egy peres ügyből kifolyólag  egyik szóm 
szádjával összeszólalkozott, mire se szó, se be-
széd, szomszédjai botot ragadtak és a szó szo-
ros értelmében agyonverték. A kiszálló komis-
szió már csak a halált konstatálhatta B a gyil-
kos, állatias szomszédot a csendőrség felesé-
gével együtt letartóztatta, s most a bíróság 
fogházában  várják bűnükért» jól megérdemelt 
büntetésüket. — íme még az állat az em-
berben 1 

— Elégett famunkáa.  A napokban az 
alknbolnak ismét egy borzasztó áldozata ke-
rült Nagy Ferencz szépvizi lakós fafaragó  mes-
ter szeinélyébeu. Nem közvetlenül az alkohol 
ölte meg ugyan, hanem szörnyű halálának ez 
volt a tulajdonképeni okozója. Az eset a kö-
vetkezőképen történt: Nagy Ferencz faragó  mes-
ter Csomafalván  szombat reggeltől egész es-
tig tartó pálinkázás után annyira leitta magát, 
hogy teljesen magánkivülí állapotban az erdó-
ben egy pajtába vetődött, mely valószínűleg 
cigarettától, egyszerre csak láíigot fogott.  A 
magával tehetetlen ember nem tudott semmit 
arról, hogy ég a feje  felelt  a pajta, s hogy 
terjed a tűz a szomszédpajta és egyéb szállás-
épületekre. A hatalmas lángokban tűzet fogott 
az ő ruhája is, s anélkül, hogy a legkevésbbé 
is segíteni tudott volna magán, teljesen szénné 
égeti, ugy annyira, hogy a feje  a felismer-
hetetlenségig elégett, lábszár csontjairól pedig 
nem csak a hus, bauem a csont is teljesen 
szén- éa hamuvá lett. Az újfalvi  orvos már 
csak egy szénné égett hustömeget látott maga 
előtt, mikor az első ^segélynyújtásra a többi 
munkásokkal a helyszínére kiszállott. 

— Modern gyAmölosős. Győr és Sza-
motujvár városok excellálnak abban, hogy a 
városi közköltő apasztására modern gyümöl-
csöst rendeztek be. Azon kezdték, mint a hogy 
minden moderu gyümölcsöst, szőlőt azzal kell 
kezdeni, bogy a talaj rigolirozása után elke-
rítették a területet. Kerítésre legalkalmasabb 
a Delta néven forgalomba  hozott kerítés anyag, 
melyet egy kiváló hazai cég, Kollerích Pál es 
tiai (Budapest, Ferencz József  rakpart) hoznak 
forgalomba.  Szilárdsága, tartóssága, olcsósága 
egyaront javalja. A cég bárkinek küld ár-
jegyzéket. 

— A Ooeta r. t. A vármegyénkben is 
előnyösen ismert Goetz cég, alaptőkéjét 12 
millió frankról  lü millió frankra  emeli fel.  Az 
uj részvényeket egy konzorcium veszi át, 
amelynek tagjai: a Mercur, a Darmetadter 
Bank éB a PeBti Magyar Kereskedelmi Bank. 

— Tanító gyüles. A csíki róm. kath. ta-
nítóegyesület alcsikt fiókköre  tavaszi rendes 
gyűlését f.  év május 9-én d. e. fél  8 órakor 
kezdődóleg Xagykaszonban a róm. kath. elemi 
iskolában tartja, a kővetkező tárgysorozattal: 
1. fel  8 órakor Veni Bancte eueklése és szent-
mise hallgatás a nagykászoni templomban. 2. 
fél  9-10 óráig tanítást tartanak : Kovács Juli-
ánná. Bordás Mariska, Székely András, Tuzson 
István, Gaal Vilmos tanítónők ill. tanítók Baját 
osztályukban az órarendben ezen időre előirt 
tantárgyból. 3. Elnöki megnyitó. 4. A mult 
gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása,  hitelesí-
tése. 5. Szaval: Király István csikszentgyörgyi 
kántor-tanító. 6. Mi az oka, hogy a gyakorlati 
eletben az iskola valláserkölcsös nevelése nem 
érvényesül ? citnü pályanyertes munkáját föl 
olvassa: Füstös Sándor csikszentgyörgyi tanító. 
7. Szabad előadást tart: Szabó LajOB csikszent-
mártoni kántor-toniló. 8. A tanítások méltatása. 
9. A tanítók beszámolója szociális tevékeny-
ségükről. 10. Elnöki jelentések. 11. Indítványok 
12. Az Erdélyi Tan. Szövetség gyűlésére egy 
működő tag kijelölése valamint ezen gyűlésbe 
küldendő képviselők megválasztása. 13.1907-ig 
visszamenőleg a hátrálékban levő tagdíjak be-
szedése. 14 A jövő gyűlés tárgysorozatának 
megállapítása. Kozmás, 1912. ápr. 24. Kömény 
Gyula fiókköri  elnök. 

— NyugtázAs. A május 4-én tartott jóté-
konycéln előadás erkölcsi éa anyagi nagy sike-
réért fogadják  az igazgatósig líálás köszönetét 
mindazok, kik azt előmozdítani szívesek voltak a 
mind megjelenésükkel, mind pedig anyagi támoga-
tásukkal ilyen szép fényes  sikert biztosítottak. Es 
nton is köszönetet "nbadunk Nádasdy Béla zene-
tanár urnák, ki szíves és fáradságos  közreműkö-
désével az előadást tette kilogáatalanoá; továbbá 
Báthory Olga és Szatmáry Olga urleányokoak, dr. 
Baróti Sándor és dr. Vitályos Gábor uraknak, kik 
nemcsak most, de minden alkalomkor a nehéz és 
fáradságos  pénztárosi állást a legnagyobb pontos-
sággal és lelkiismeretességgel töltötték be; to-
vábbá Noridsány Márton kereskedőnek ki mindig a 
legnagyobb készaéggol bocs&jt rendelkezésre min-
dent, amire szttkaég van éa aminek beszerzése 
máskülönben nagy költséggel járna. Felülfizettek: 
P. Hikó Ilona 40 kor., dr. Tanber Józsefné  38 
kor., Bodor tiynláné, Cseresznyés Emiiné, Dájbu-
kát Jakabné, dr. Filep Sándorné, Gözsy Árpádné, 
ti/alikay Sándorné, dr. Györgypál Domokosáé, 
dr. Imecs Jánosné, Kiss Eraőné, Lázár Miklósné, 
Orbán Jánosné, dr. Sándor Gáborné, Saacsvay lm, 
réné, Szentpály Gáborné, dr. Zakariás Manóné, 
20—20 kor., dr. Csiky Józsefné  17 kor. 60 fill, 
dr. Márton Lászlóné 15 kor. 20 fill.,  Fejér Sán-
dor&é, Kovács Jánosné, dr. Szántó Samnné 15—15 
koin Bzása Lajosai 12 kor, Aozil Ödönné, Al-

bert Ödönné, Bírta JózsefM,  dr. Fejér Antalné, 
dr. Fodor Antalné, Jaka6 Gyuláaé, Jeno vita Jó-
zsefné,  Jeney Lászlóné, Kőazeghy Lászlóné, László 
Gézáné, Merza Rezsőné, T. Nagy Imréné, Pil 
Gáborné, dr. Ujfalusi  Jenflné,  dr. Veress Sáadorné, 
Vitályos Györgyné, dr. Pál Gábor. Vákár Lajos 
10—10 kor., Merza Jánosné, dr. Élthes Béla, dr. 
Hsrmath Leó, Hls János 5—5 kor., Altsohnler 
Károly, Polacsek Ottó. dr. Szekeres József,  Wich-
ter Leó, Zakariás J. Antal 4—4 kor., Agner Béla 
3 kor., Uj. Gál József  2 kor. 40 filL,  N. N. 2 
kor. 20 fill.,  Báthory Olga, Fial Györgyné, Már-
tonfly  Mariska, dr. Élthes Zoltán, Kömény tiyala, 
Itekk Ferenc 2—2 kor., Puskás Sándor 1 kor. 60 
till., Bőjthy Gábor 1 kor. 40 fill.,  dr. Baráti Sán-
dor, Csató Károly, Fenyves Aladár, dr. Kováts 
Albert, Sándor János, Várady -hadnagy 1—1 kor., 
Kemény Emil, Löwinger E. 80—80 fill.,  Csató 
János, N. N. 60—60 fill.,  és N. N. 40 fillért 
FelUlfizetés  volt: 720 kor. 20 fill.,  jegyekkSl be-
folyt  622 kor., 70 fill,  sz összes bevétel 1242 
kor. 90 filL,  az összes kiadás 242 kor. 72 fillér, 
tiszta jövedelem maradt 1000 kor. 18 íilL, amely 
összeget felhasználásáig  takarékpénztárba helyez d 
az igazgatóság. 

— Pintér—Parlagi egyetlen. mOvészes-
télye. Hiába, akit a mi közönségünk egyszer 
megszeret s kegyeibe fogadja,  azt nem egy-
hamar felejti  el, hiszen iekvő példa rá Pintér 
Imre és kicsiny művész gárdája, akiket min-
den évben a legnagyobb szeretettel fogad  Csík-
szereda város intelligens közönsége. Pintér 
vállalkozása és művészi programmja valóban 
méltó a támogatásra, nem fnvol,  nem trágár 
s amellett mégis eleitől végig mulattató, nem 
ígér többet, mint amennyit ád, szinlapjai nem 
hemzsegnek hangzatos reklamokkal telve, nem 
hirdet olyan neveket, melyet büszkesége el 
nem bír, ép azért látja minden elsőrangú vá-
ros színháza véndégül a legnagyobb szeretet-
tel, mint Kassa, Miskolcz, Eger, stb. ahol még 
a zenekarokba is pótszéket kellett alkalmazni. 
A lebér művészestély mely 11-én lesz meg-
tartva, csupa újdonságokkal lép sorompóba 
a sikerért s a gazdag fehér  programmot ol-
vasva biztosra vehessük, hogy ez idén épen 
ugy, mint tavaly, kicsinynek fog  bizonyulnia 
Vigadó színház-nagyterme. A családi műsor-
ból, mely szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy 
fiatal  uri leányok is végig hallgathassák, ki-
emeljük a következő újdonságokat: A hópe-
hely. Az aranyhaj. Az öngyilkos. Leánykérés. 
A sárgaház. Az asszony mennyei kincs. Fa-
részporbaba. Asszonykám adj egy kis kimenőt. 
Debreceni egyetem. Megakadt villamos. Elseje. 
Nagytakarítás. A peches ember. Megvagyunk 
hűlve. A telefonnál.  A bíróság előtt Hja ilyen 
Budapest stb. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Haraai" Magyar AitaUaae VáMMat Betz-
vsnytársaság, Badapest, beti Jalaatéaa a tézsdo-

férgaloartl  és pénzpiaciról. 
Budapest, 1812. április 26. 

A pénzpiacnak bosszú id.ig tartó rendkí-
vüli feszültsége  a legutóbbi bet folyamán  foko-
zatosau enyhült és ezen körülmény, kapcso-
latban a bel- és külpolitikai viszonyoknak ked-
vezőbb megítélésével a tőzsde hangulatát ked-
vezően befolyásolta.  Az igy kifejlMött  szilárd 
irányzat, melyet magassabb külföldi  jegyzések 
is támogattak, kiterjedt az összes vese tő ér-
tékekre és a helyi értékek egyes kategóriái is 
emelkedő árfolyamok  mellett kerültek for-
galomba. 

A vezeti bankértékeken kívül különösen 
nagy kereslet mutatkozott Rimamurápyi vasmű 
részvények iráot, ezúttal is a kedveső vas-
ipari konjunktúrára való tekintettel, továbbá 
a Közúti és városi villamos vasúti részvények 
iránt. Főleg előbbiekben történlek jó oldalról 
nagyobb vásárlások, minek folytán  e papír ár-
folyama  e bét folyamán  kb. 20 koronával emel-
kedett Bankrészvények közül pedig különösen 
magyar és átmenetileg osztrák hitel réaavények, 
továbbá Agrárbank részvények örvendtek na-
gyobb keresletnek. 

Ipari papirok közül keresettek voltak to-
vábbra is a kőszénértékek és kereslet mutat-
kozott téglaértékek iránt, melyek részben meg-
lehetősen jelentékeny emelkedéstértek el, ugy, 
hogy az utóbbi időben szenvedett nagy ár-
folyamveszteséget  részben behozták. Ez utób-
biak közül különösen a Drasche és Újlaki tég-
lagyári részvények emelendők ki. Cukoripari 
részvények iránt is érdeklődés mutatkozott. 
Magyar cukoripari részvények magasabb osz-
talékbecslésre voltak keresetlek, míg Horvát 
cukoripari részvények a nagy osztalékemelke-
désre való tekintettel kerültek átmenetileg ma-
gasabb árfolyamon  forgalomba.  Igen nagy ke-
reslet mutatkoiott az utóbbi napokban Temes-
vári szeszrészvények iránt, a kedvező szesz-
ipari konjunktúrára és aa ennek folytán  vár-
ható jobb üzleteredményre való tekintettel, 
azonban e részvények nem tudták elért leg-
magasabb árfolyamukat  fenntartani.  A fentie-
ken kívül keresettek voltak még a Ganz-Da-
nubius részvények és némi Uiiet fejlődött  ki. 
Budapesti és Magyar villamossági réaavé-
nyek ben. 

Oaadaaigl EgraaUetl gyflléa. 
A Csíkvármegyei Gazdasági egyesület igaz-

gató választmánya május bó 2-án Fejér Sán-
dor alispán vezetése alatt ülést tartott. Föld-
miveléeügyi m. kir. miniszter uraak a Oaaéa-
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•ági munkás és cselédsegélypénztárról, vala-
mint a mezőgazdasági káros rovarok irtása tár-
gyában kelt körrendeleteire és több más leira-
tára vonatkozólag tudomásul vétetett, bogy 
azok iroda utján közigazgatásilag a vármegye 
alispánja által elintéztettek s a szükséges in-
tézkedések megtétettek. 

Egy Csíkszeredában beállítandó állami minta 
zöldségtermelő telep létesítése tárgyában az 
egyesület kérelmére jött miniszteri leirat és 
székely kirendeltségi átirat kapcsán hosszabb 
eszmecsere fejlődött  ki s örömmel vétetett 
tudomásul, bogy földmivelésiigyi  miniszter ur 
a kertészeti telep felállítását  kilátásba helyezte. 

A vármegye községeiben elharapózott zug-
legeltetés megszüntetése iránt a vármegye 
alispánja utján tett szigorú intézkedések meg-
nyugvással vétettek tudomásul. 

A f.  hó 1G, 17. és 18-án Brassóban rende-
zendő országos állatkiállításra az egyesület 
képviseletében Kiss Ernő, Lázár Miklós, Ko-
vács János és T. Nagy Imre igazgató választ-
mányi tagok kiküldettek s egyben a kiállítást 
rendezi) bizottsághoz megkeresés intézése 
batároztatott a vármegyéből menő csoportos 
kirándulók vasúti és belépő kedvezményes je-
gyei iránt. 

Az idei bikavásár jegyzőkönyvének tudo-
másul vétele után, a vármegyei lungáujavnk 
igazgatóságához az idei faiskola  pályázatokra 
nézve oly irányú javaslat tétetett, hogy a 
pályadijakat első sorban azon tanítók nyerjék, 
kik ilyen jutalomban ezideig nem részesültek 
a az igy esetleg fennmaradó  50—50 kor. pálya-
dijakkal azon tauitók, tanítónők, kisgazdák és 
gazdasszonyok jutalmaztassanak, kik a kony-
hakerti zöldségtermelésben legtöbb eredményt 
mutntuak fel. 

A kisgazdaképző tanfolyamokról  szóló min. 
kiadvány kapcsán földmivelésiigyi  miniszter ur 
felkéretni  batároztatott ilyen tanfolyamnak  a 
csíkszeredai fóldmives  iskolánál jövőre leendő 
rendszeresítése iránt. 

Az árstatisztika újjászervezésére vonatkozó 
vélemény beterjesztésével iroda megbízatott. 

KöldmivelésUgyi miniszter urnák azon le-
irata, melyben értesit, bogy azou gazdáknak, 
kik rétjeik javításával vagy karbabozatalával 
foglalkozni  kivannak, a szükséges szakköze-
geket és munkaterveket ingyen bocsátja ren-
delkezésükre, örvendetes tudomásul szolgált, 
valamint KÍBS Ernő igazgató választmányi tag-
nak ide vonatkozó tájékoztatása, mely szerint 
ezen a téren a székelyföldi  kirendeltség vár-
megyénkben váratlan eredméuyeket ért el. 

Iroda utasíttatott, bogy a leiratbanfogliiltakat 
a gazdaközönségnek ismételten ajánlja kiváló 
figyelmébe  s a további tájékozást és közvetí-
tést eszközölje a gazdáknak. 

Az 1911. évi számadások tudomásul vé-
tettek. 

A karcfulvi  ós csikd^luei Gazdakörök ren-
des, Becze Alajos csikdeluei lakós évdijas ta-
gokul felvétettek. 

Kászonujfalu  községnek a sertésbetegségek 
elleni védőoltások eBzközlése iránti ki rese szé-
kelyföldi  kirendeltséghez pártolólag áttetetett. 

A vármegye 1911. évi földmivelésiigyi  és 
közgazdasági állapotairól szóló közgazdas- gi 
előadói jelelentés, valamint az irodának meg-
küldött szakkönyvek és kiadványok tudomásul 
vétettek. 

Iroda megbízatott, bogy a folyó  év tava-
szán a kiosztásból megmaradt konyhakerti mag-
vakat a jelentkező egy esületi tagoknak ingyen 
ossza ki. 

Ki.°s Ernó igazgató választmányi tag indít-
ványa folytán  titkár megbízatott, bogy a bika-
vásárok és felülvizsgálatok  szigorúbb es egy-
öntetűbb eljárása vonatkozólag készítsen sza-
bályzat tervezetet s azt terjessze gyűlés elé. 

Czikó Sándor igazgató választmányi tag 
iuditváuya folytán  a vármegye torvény hatósági 
bizottsága felkéretni  határoztatott arra, bogy a 
birtokrendezési eljárások megkönnyítése vé-
gett a birtokrendezésről és mezőrendőrségről 
szóló törvények revízió alá vételéi az ország-
gyűlésnél kérelmezze. 

Lázár Miklós igazgató választmányi tag in-
dítványára földmivelésügyi  m. kir. miiiiszter ur 
megkéretni batároztatott arra, lingy a helybeli 
fóldmives  iskola tulajdonában levő gazdas. gé-
pek és eszközök használata az egyesület tag-
jainak lehetőleg igen mérsékelt dijflzetés  melett 
engedélyeztessék. 

Az ülésen Mikó Bál nt tisztel, elnök, Bálint 
Lajos alelnök, Élthea Zsigmond, Czikó Sándor. 
Kovács János, Sántha Simon, Ineze Ignác, Kiss 
Krnó, Lázár Miklós igazgató választmányi ta-
gok, titkár és Adorján Imre voltak jeleu. 

Esküdtek névsora. 
Az 1912. év junius hó 3-án kezdődő 

11-ik esküdtszéki ülésszak szolgálati lajs-
tromának Összeállítása. 

A csíkszeredai kir. törvényszék nyil-
vános ülésében. 

Elnök: Ribiczey Ferenc. 
Birák: Jerzsák János táblai biró. — 

Geczö Béla törvényszéki biró. 
Jegyző: Dr. Baróthy Sándor. 
Kir. ügyész: Jeney László. 
Ügyvédi kamara részéről: Dr. Fejér 

Antal ügyvéd. 

Rendes esküdtek: 
1. Gábosi Antal. 2. György József. 

3. Dr. Bocskor Béla. 4. Balog Elek. 5. 
Deér Kálmán. 6. Szabó Lajos. 7. Ferencz 
András. 8. Kovács Gergely. 9. Csorba 
Antal. 10. Domokos István. 11. Brassai 
Károly. 12. Becze Barlha. 13. Bardocz 
Ignácz. 14. Fejér János. 15. Bajkó Pé-
ter. 16. Szabó István. 17. Jakab Ferencz. 
18. László Gáspár. 19. Miklós Balázs. 
20. Dombi János. 21. .Élthes Gyula. 22. 
Erős György Gyula. 23. Vákár Lajos. 
24. Lacz János. 25. Darvas János. 26. 
Zakariás István (bükk). 24. lfj.  Korodi 
János. 28. Tompos János. 29. Balló La 
jos. 30. Meskó Lukács. 

Pótesküdtek: 
1. Balázs István. 2. Balog Géza. 3 

Barcsay Dénes. 4. Beke Ágoston 5. Biró 
József.  6. Bírta József.  7. Benedek An 
tal. 8. Csedő István. 9. Kertész István 
10. Koncz Károly. 
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Ásványvíz bérbeadási hirdetmény. 
A kászonimpéri közbirtokosság a 

„Kászonimpéri Répáti Báthory borvíz" 
forrás  égvényes savanyu víz termékét 
1912. évi augusztus hó 1-tói kezdődő-
lég egymásután következő 15 évre 
Kászonimpér községházánál folyó  év 
május hó 28-án, délelőtt  10 ómkor 
tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybe 
kötött nyilt szóbeli árverésen a leg-
többet ígérőnek bérbe adja. 

A bérlő által 311 napou használható 
ásványvíz napi terméke tapasztalat sze-
riut mintegy 3600 liter. 

Az évi bér kikiáltási ára 8500 kor. 
B-natpénz az évi bér IOO'Vo-u. 
Távirati és utóajánlatok, valamint a 

feltételektől  eltérő ajánlatok figyelembe 
uem vétetnek 

Árverési és szerződési feltételek  hi-
vatalos órák alutt a községházánál meg-
tekinthetők. 

Kászon impér, 1912. április hó 20-án 
jlillhilcz Andris, 

közhírt, elnök. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csikszentgvörgy és CsikbáDkfalva 

közbirtokossága 1912. évi május hó 
19 én délután 2 óráig terjedő határidő-
vel acsikszentgyörgyi kántor-tunitói la-
kán építésére nyilvános versenytárgya-
lást hirdet. 

A téglaanyagból építendő húz költ-
ségvetés szerinti összege: 14928 korona 
63 fillér,  azaz tizeunégyezerkilenczszáz-
huszonnyolcz koroua 63 fillér,  melynek 
10°/«-a a veisenytárgyalás megkezdése 
előtt a versenytárgyalásban résztvevők 
részéről bámttpénzben, készpénz, vagy 
óvadékkép >s értékpapírban leteendő 

A versenytárgyalás Gsikszentgyörgy 
község házánál folyó  évi  május hó 
19-én  délután  2 óiakor  fog  megtartatni. 

A zárt írásbeli ajánlatok az egyház 
tanács eluöktlh^z adandók be. 

A tervrajz, költségvetés és a felté-
telek az egyháztanács elnökénél meg-
tekinthetők. 

Csikszentgyörgyön, 1912. évi április 
hó 28-án. ] _ 2 

Csikszentgyörgy részéről: 
Miklós  János  s. k., Puskás Lajos s. k., 

birt.  elnök.  b. jegyző. 
Csikbánkfalva  rószéról: 

Bálint  Ferencs.  k., lfj.  Potyó  Antal  s. k., 
bírt.  elnök.  b. jegyző. 

Vil lany cs i l lárok 
legmodernebb kivitelben 
legjobban beszerezhetők 

H e r c z k a G y u l a 
vili. félsz,  vállalata 

I f a r o a v á s á t b e l y . 
Főtér 18. Telefon  312. 

Mindenféle  fémszálas  lámpák 15 
drb. vételnél franco  1-60 korona. 

i 
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Csikdelneí közbirtokosság tulajdonát 
képező Szellő havas határr*szben eső 
erdei kaszáló területe 1912 évi  május 
hó 18.-án délelőtt  9 órakor  a község-
házánál megártandó nyilvános árveré-
sen, folyo  év nyári haszna — legelte-
tés kizártával - haszoubérbe tog adatni. 
A feltételek  a birtokossági elnöknél 
megtekinthetők. 

Csikdelne, 1912. május hó 8 án. 
Zöld Antal, Birta Károly. 

b. Jegyző. b. elnök. 

Igen jó forgalmú üzlethelyiség 
2 résszel, ügyvédi irodának is igen meg-
felelő,  közel a törvényházhoz, mi hamarább 

kiadó. 
Sd-v-etotoet a. JElad.óla. i -7-ata. l . 

az összes tavaszi újdonságok 

nöi d iszka lapok 
nagyválasztékban 2 - 3 

Pototzky Márton divatüzletében. 

ElaHlí csíkszeredai határon a gyakorló 
CldUU térrel szemben a „bódé'-kert. 
Értekezni lehet: özv. Dávid Istvánnénál. 

2-3 

A MESTERDALNOK 
Cipőm szép és tökéletes, 
Benne járni élvezetes, 
Mert liQ cipíJt azegzek, vnrrok, 
líajt' van 

KAUCSUK SAROK. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 
Pamlagtakarók, 

Divatos szőnyeg, 
Függöny garnitúrák, 

Bútorszövetek, matracgradli 
Legnagyobb raktára linóleumok-
nak és v i a szkos v á s z n a k n a k . 

Szolid kiszolgálási LegolcsAbb kiszolgálási 
3 - 5 0 

Marosvásárhelyen a város központjá-
tól 50 mtre egy teljesen uj, modern 

két emeletes ház 
elsőrendű kivitelben építve, eladó. A 
ház minden emelele külön lakás, melyek 
mindenike áll 4 szoba, előszoba, cseléd-
szoba, konyha stbiből. Vízvezeték, csator-
názás, villanyvilágítás, gáz fürdőkályha. 
Az első emeleten egy, a második emele-
ten két erkély. — Cim a kiadóhivatalban. 

K e r e s e k megvéte l re 
nagyobb és kisebb mennyiségű 
levágott luc vagy j egenye 
r ö n k f á t ,  úgyszintén fűré-
szelt deszkát és lécet, eset-
leg kedvező fekvésű  e r d ő t . 

Ajánlatok beküldendők ármegjelöléssel: 
Bartha István 

terménykereskedő oimre Brassó. 

Van szerencsém nagybecsű tudomá-
sára hozni, hogy Kolozsvárott 

bányamérnöki irodát 
nyitottam. Minden, a bányászat kö-
rébe tartozó és azzal kapcsolatos 
műszaki munkának pontos és cél-
szerű teljesítésére vállalkozom. 
K u t a t á s o k vezetése, bírálata, műszaki éa jogi 

Qgyetnek rendezése: 
Sártkutatmányok ós bánya-jogoaltványok 

megszerzése, természelbeu való kijelölése és 
térképezése; 

Feltárások Irányítása; 
B á n y m m u n k á l a t o k : feltáró,  elókészitA, fejtA-

vágatok, fejtések,  aliaa- és táró-vágások vál-
lalatszerű végrehajtása; 

Bányák üaembehelyeaéae; 
BAnyaberendeaéaek éa gépak megválasztá-

sánál tanácsadás ; 
TSrvényaaabta felelóa  fisemveaetéa  és Qzem-

könyvek ellenőrzése: 
B á n y a t é r k é p e k készítése: 3—52 
Bányaüaletek közvetítése; 
Aaványvlaok adoniányoztatása és védd terü-

leteinek kijelölése; 
Iparvaautak éa utak tervezése, munkálatainak 

vezetése és felügyelete; 
FOld- éa erdóblrtokok felmérése,  térképezése 

és felosztása; 
S a a k v é l e m ó n y e a é a é k mflbödésem  fflbb  iráuyal. 

Kiváló tisztelettel .-

Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Koloaavár, Deák Fereno-n. 15. aa. I. emelet. 

Van aaerenoaóm a n. é. köaőnaóg beoaea 
tudomáséra hozni, hogy r a k t á r o n tartok 

F M - , NÖI-ÍS GYEREKCIPŐT 
alegegysierflbbtól,  a legjobb kivitelig. Gyer-
mek oipók minden aainben, nagy válaaatak. 
Mértékutáni rendelést gyorsan éa pontosan 
eatköalök. Kívánatra háahoa la elmegyek. 
Kérem a nagyérdemű vevő- éa rendelő kö-
zönség aaivea pártfogását,  késs aaolgálatul 

i 
5

aonaag aaivea pártfogását,  kesa aaoigaiattai c 

, ' M A N D E L I Z I D O R { 
I Caikaaereda, Kossuth Lajos-utoa 69. aa. a. ^ 
^ ^ ^ ^ « ^ a - J 

Alapíttatott 1905 ben. 

É r t e s í t é s i 
XngyinbecHlilt vevőimet tisztelettel értesí-
teni, hogy tauulmányutamrdl visuzulértem 
0 heti távollétemet, elméleti és gyakorlati 
av.uk ismereteim gyarapítására használtam 
fel.  A világhírű (iraml Ciec" mód* 
8zer szerint a legkiválóbbat nyújthatom. 
Több ruha rendelésnél személyesen utazok 
otla és kéivk további s/.iven pártl'ngnHt. 

Teljes tisztelettel: 

G e r g e l y S á n d o r 
mii divatterem 7—10 

B r n s s ó , L e n s o r 2 H . s z . 

lOOOOOCOOOi 

Lci j i t i i i iuN bevásárlási forrás 
úgymint: hajtápokban, tnanUkör-
készletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
kQlönlegeségekben, valódi VES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, fólerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 

2 8 -

Budapest, Váczl-körut 53 sz. 
- — ^ Alapítási év 1884. 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

65,100,160,300 és 620 liter űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt. 

100- 400 liter űrtartalom. — Az u j 
szeszadótőrvény előírásai szerint 
Angol marha- és lényiró-

gépek és ollók. 
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HALLÓI ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Építési anyagraktár, vasbeton, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom n nrrgyérdemll közönstégnek, liogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 48. azám ala t t nagy építési anyagrak tá r t rendez tem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemii fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nngy raktárom van : 
Mész darabos és oltott Portland-ceaMHit friss  és legkitűnőbb minőségű. Glpsi stnka-
tur es szobrász. Nád fUzve  staknturokra és egyéb fák  eltakarására. Valádl aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit körlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelt lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások s/á-
razz:! tétclehez, kátrány és carbolineum fák  telitésére, goniha és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű éa tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen inéret szerint. Horayolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tiizálló 

tégla és Tóid stb., mindennemű építési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák betonból '80—100, 1'20, 150—2-00—3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom BÜlyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton-és mdkőlépcsők, szi-_ 
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- éa etetővaluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kémény- és fal-
fedkővek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, eranit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. Btb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor építész, Csíkszereda. 
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KOLLARIT-
p n n I E M C 7 RUGANYOS UHAR-
D U K L L r l L L BI7T0S És IDŐTÁLLÓ 

SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ 

I 

i 
• 

I 
I 
• 

! 
! T O K A J I A S S Z U B Q R 1 

1906. évi 4 puttonos literje 5 korona — fillér. 
1908. évi 4 puttonos literje 4 korona — fillér. 
1908. évi 3 puttonos literje 3 korona 60 fillér. 

Kitűnő minőségű tokaji S Z A M O R O D N I literje 1 korona. 
Szállítás 3 litertől 20 literit; detníjolinnkhun, 20 literen felül  hordók hun. 

Egész gönczl h o r d ó (136 liter) vé te léné l kü lön á r a j á n l a t . 
Boraim tisztán kezelt, kitűnő minőségéért a legmesszebb m»nő felelősséget  vállalok. 

Ráczkevi Eötvös Lajos szőlőbirtokos Tarczal (Tokajhegyalja). 
3—5 

3-10 

KOLLARIT-bőrlemez 
kaucsuk-kompozícióval, mint fedél-
lemez. 

KOLLARIT-bőrlemez 
mezőgazdasági és gyári épületekre 
a legalkalmasabb. 

KOLLARIT-bőrlemez 
viztmtlan, a legoagyobb viharnak 
cllentáll 

KOLLARIT-bőrlemezt 
nem kell mázolni a igy fentartási 
költséget nem igényel. 

Egyedelárusitó: 
NAGYMIHÁLY SÁNDOR épitési 
anyagkereskedó Csíkszeredában, 

Kossuth Lajos-utca 48. BZ. 

® 

O 

ÉRTESÍTÉS! 
A tavaszi idény újdonságai megérkeztek 

és dus v á l a s z t é k b a n állandóan rak-
táron talalhatók a legjobb minőségű 

férfi,  női, fiu  és leányka készruhák. 
ügyszintén mértékutáni megrendelé-
sek elfogadtatnak.  Szolid kiszolgálás! 

MÓZES JÓZSEE, CSÍKSZEREDA 
Kossuth Lajos-utca (Grünwald-ház) . 

Le)/olcMÍhb  berlinărlási  fórrá*.'  t'iiléki  me,/reii<leléiiek 
l f/i/orntin  én pontosan enxkü-.öltetiiek!  M < 

O 

s a 

A nagyérdemű hölgyközönség be'eses figyelmébe! 
Bécsi és budapesti kör utam hói hazatérve, szives tudomására hozom a nagyér-
demű hölgyközönségnek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

N Ű 1 K A L A P D 1 V A T T E R M E T 
# # # # # # # # # # # ÉS MOPELLEK SZERINT # # * # # * # # # * * 

F Ű Z Ű K É 5 Z 1 T Ö M Ű H E L Y T 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi model 1-kalapokat, úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikkel. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses díszítését és át-
alakítását. Gyászkalapokat raktáron lartok. Mérték szerint készítek megfelelő  módon: 
fűzőt,  haskötőt, hátegyenesitőt és melltartókat; minden e szakmába vágó cikkek javítását 
és takarítását pontosan és jutányos árban eszközlöm. A t. hölgyközönség jóakaratú támo-

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

Ligeti Samuné női kalap divatterme Csíkszeredában. 



6. old»!. C S I K I L A P O K 19. szám. 

6ÉPÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁNj. 
• . I." •» _ 1 D I...I I I - I Illftit  X A A V I Anfllft^  mii Itlj A ! nn. i l /noahn oAnOI áltttl l/ÍHnl»A9ní nu Elvállal ugy épltlet- mint bútorasztalos munkákat bármily kivánt kivitel 

ben. — Baját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
10 nap alatt elkészíti. 

Elvállal különösen épület munkákat szakszerű gépei által kidolgozni az 
asztalos-mester urakuak mérsékelt munkadíj ellenéhen és a megmunkáló 

anyagot el- és visszaszállítja, iiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiimiimimiimii 

F I G Y E L E M R E M É L T Ó ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat, ezen tapasztalat Hzakmankban több-
ször fordul  eló, mint bármely mán iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitnsnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Egyúttal tudatni kivánom, hogy üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mjndig 

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

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

40-52 
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Óralánook, gyűrök, fülbevalók,  uemfivegek  é j hőmérők állandóan kaphatók 

T T f \  i i r ! Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
1 1 U h l y l I Ha azt akarja, hogy jó kinézésc legyen, 
I I I I H l i Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K P R É H E R - S Ö R T I 6 Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F á r a J c t á r C t e i l n r 4 x r n . e g y a r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  c sapo lás — 

csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(151 IC-52 

Van szen-noséin a t. liölgykozüns^g szives tudnmására hozni, lingav a inamzolem 
P á r l s b a n vnlt tanulmány utón. a honnan február  hó elsején j.iit visaza. 

S Z E Z O N S Z E R Ü UJP0NSÂ60K 
március hú elejétől mtír raktáron vaunak. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. hölgyknznnség szivén pártfogását  kérve, maradok kivált) t isztelettel: 

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

39—52 

Vidéki megrendelesek gyorsan és pontosan eszközöltetnek 
TTk^fftTH^iTv^^fm^Ttvm-fi»  i^^fltvjtip^pm  i^iry  «n», >ítv>wv-nwrrv -n*. «n̂ Tix H M ^ K 

i Haas áruháza 
Brassó, Kapu utca 12. sz. 

Olesó árak. 
Megtekinthetők 
vétel kötelezett-
ség nélkül. :: 

Van szerencsém a nagyérdemű 
hölgy közönség szivos tudomására 
adni, hogy üzletemet 

N Ő I E O N F E K T I O V A L 
bővilcltcm ki. Megérkeztek legújabb divatú 
női felöltők,  női koszliimök, leányka felöl-
tők, leányka kosztümök, aljak és egész 
ruhák, gyerniekruhák és kabátok. 

Rendkívüli nagy választék pongyolákban. 

Van szerem-sóm a nagyérdemű közönség lii'rsrs li^\-,-lni.-r leHtivni, 
mÎHzeiint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 

N Y K U U K Ö ftS  K Á R P I T O S Ü Z L E T K M 1 1 K N 
minden e sznkmába văjţu munkák elkészítését a Inpingyahli készség-
gel vállalóin és ezt esinos kivitelinél, olesó árak melleit pontosull elké-
szítem. liuktáron tartok n mai kornak nmgfelelo.  mindenféle  nagyságú 

RUGAN YOS Dl VÁNOKAT É S M A T R A C O K A T 
azért. liogy ilt mindenki beszerezhesse szükségletét ép o l y o l c s ó 
á r b a n , mint bárin.-K- nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
H mélyen tisztelt közönséggel azt is, liogy állandóan raktároa tartok 

KÉSZ URI K O C S I K A T É S UR1 S Z Á N K Ó K A T . 
^ t'gul a n. é. közönség szíves figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, bogy a kocsik, valamint 
minden e szakba vágu muokák javí tásá t el* 
vállalom. Haganiot a mélyen t isztelt közön-
ség jóindulitlatu pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló t isztelet tel : 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

7 - 2 6 

EJ 
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Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

B3 S 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levő totatorolsat. úgymint: 

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IRODAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK ÉS MADRÁCOK 
minden kivitelben és rendkiviili naity választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú rnrróijépek,  kerékpárok,  ffmmrtfmtok  én lemezek,  melyek 
igen jutányos arbnn és kedvező fizetési  leltételek mellett lesznek elárusítva. 
Mindeu tőlem vájárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vallalok. Varrógépeket 
27 frttól.  gramnfonokat  20 írttól és kerékpárokat hh frttól  íennebl) árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS CRAMAFONOK-
E ho/ mindenféle  ttlkntrénxek  kaphatók. — Jaeitíuutkat  a leijjntá-
= ui/OMiibb  ínért  eitxkSxlök,  jótállón  mellett.  Maradok kiváló tiszteletei 

Ackermann Ignácz, bútor- és varrógép nagyraktára 
Csíkszereda, Kossuth L.-utca 9. sz. (Lukács Juliska-féle  bérpalota). 

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltömunkákat elvállalok. 

immmBmmmmmmm^ 

1 VIDOR ÉS TÁRSA 6ŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSIMON 
Ea 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 l l a n d ó a n . l e a p ü a t ó . 2 9 - 5 2 

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

Hosszurovő Cement Födélcserép 
<M a 2/Im A n i k « 4 ^ # i a l a a i í a m í A s a ^ m m I. • —..í í ( • J » _ . . I 

Iroda: Hírsctwr-utca 18. sz. 
majdnem határtalan tartósságu, igen kfinnyű  födőanyag,  olcsó áron kapható 

Portland cementgyárnál, Kugler és Társai Brassóban, g*̂ HirrohwjitojâTg 

Nyomatott Vákár L, könyvnyomdájában, Cslkuendában. 




