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Magyar radikálisok. 
Csíkszereda, 1912. dec. 3-án. 

Külföldi  lapokban, még pedig igen 
előkelő és egyáltalában nem konzerva-
tív lapokban azt olvashattuk, hogy a 
török birodalom szomorú végzete szo-
rosan összefügg  azzal a gondatlan és 
elő nem készített rombolással, amellyel 
a radikális ifju-törökök  a mohamedán 
világot megajándékozták. És valóban az 
alkalmazott szociológia nem képzelhet 
el gyászosabb kísérletet, mint azt, amely 
Törökországban az elmúlt évek alatt 
szemünk előtt lefolyt.  Láttunk egy kis 
csoportot, amely magát „inlellekiuel"-
nek nevezte és amelyet a viszonyok 
sajátságos alakulása a törők birodalom 
vezető állásaiba juttatott. Látiuk, miként 
próbálják eszméiket megvalósítani, mint 
dobják sutba a hagyományokat, mint 
üzennek hadat a régi vallásnak, mint 
hozzák be az általános, titkos agyon-
magasztalt rendszerét. Láttunk azutan 
még egyebet is. Láttuk, hogy a török 
radikálisok mint kezdenek élet halál h«r-
cot egymás ellen, mint vádolják egymást 
korrupcióval, árulással és még súlyosabb 
bűnökkel, láttuk, hogy a hatalom az 
.általános egyenlő* dacára mint nevezi 
ki a parlament tagjait és semmisíti meg 
teljesen az ellenzéket. A bolgár határon 
már lázasan folytak  az előkészületek 
és a végül megbuktatott ifju-törökök 
még egy szaloniki ellenparlament gon-
dolatával foglalkoztak.  Csak természe 
tes, hogy gondolkodó és tisztán látó 
elmék az ozmánok végsetéért a fele-
lősség legnagyobb részét azokra hirit-
ják, akik összetörték a régi kereteket, 
elpusztították a régi intézményeket, le-
hetetlenné tették a régi szellemet, de 
az eltűnt értékek helyébe nem adtak 
mást, mint hangzatos frázisokat  és mély-
séges gyűlöletet. 

Rosszul ismeri azonban a magyar 
radikálisok természetrajzát az, aki azt 
hiszi, hogy oly csekélységek, mint té-
nyek befolyásolhatják  csalhatatlan és 
meg nem másitható ítéletüket. Igaz, hogy 
a kirk kilisszei és lűle-burgaszi csaták 
nagyon kézzelfogható  valóságok, hogy 
még a radikális toll sem írhatja azt, 
hogy nem történlek meg, vagy hogy* 
az ifju-törökök  győzelmével végződtek. 
De irhát mást. Bgyszerüen megfordít-
hatja a kérdést és a következő okos-
kodással tréfálhatja  meg olvasóit. Két-
ségtelen, hogy a törököket megverték. 
De miért? Semmiesetre sem az ifju-tö 
rökök hibájából. Ellenkezőleg. Megver-
ték őket, mert a radikalizmus áldásai 
már elkéstek. Mert alig három-négy 
esztendő állott rendelkezésre, hogy a 
oépet gyökeresen átalakíthassák, három 
négy év alatt pedig elmaradt reakció-
náriusokból nem lehet komoly szabad-
gondolkozókat és atheistákkal nevetni. 
Hiszen ha lett volna elegendő idő! Ha 
az ifjú  török rezsim nem negy, hanem 
negyven esztendeig lett volna hatalmon, 
akkor a bolgárok ós szerbek egyálta-
lában nţm mertek volna támadni, any 
nyira érezték volna déli szomszédjaik 
fölényét. 

Aligha csalódunk, ha azt hisszük, 
hogy maguk ezen elméket hirdetői is 
keserűen mosolyognak, miközben ily 
módon akarják megmenteni a radikális 
zászló becsületet. Mert ók is epen olyan 
jól tudjak, mint mi, hogy ha negyven 
esztendővel ezelőtt zudujak rea a lörö-
.ökre Paris és Berlin legmodernebb 
vívmányait, ugy ennek osak egy követ-
kezmenye lett volna, Ozmán pasa el 
Qbazi serege Pievnanál epen ugy meg-
futott  volna, tniui utódai a thraciai harc-
terén. Szó sincs róla, ha Torökorszitg 
negyven evig fokozatos  gazdasági és 
kuuural s tejiodeae áldasait eivezheue 
voiua, ha torceueti intézményéit össz-
hangba hoztak VOILÖ nagy reformok-
kal, talán mec teremthettek voiua a 
modern és mégis erús ozmán birodal-
mat. De akar negyven év eiött, akar 
negyven ev utan következett el a ra-
dikális vizözúa, amely egyszerre csi-
nalt tabula rasat, auieiy katouai teren 
megrendítette a nizauiok és reditek 
vallásos fanatizmusai,  de zsebre dugta 
az uj lüzerlövedeitek arat, amely poli-
tikai teren fölszabadított  minden des-
truktív prograininoi, de nem tudott 
egyetlen egy nemzeti és alkoto gondo-
latot sem megvalósítani, amely köz-
gazdasagi téren csak fokozta  az idege-
nek koneessziozsarolásait, de egyetlen 
uj gyarkemenyt sem állitolt föl,  akar 
negyven ev elölt, akár negyven év 
uiau történt mindez — következmenyei 
csak azok leheltek, amelyeket most 
oly világosán láttunk. 

A decemberi 250 millió. 
Caiksteredu,  1912. december  3. 

Az áruforgalmi  statisztika azzal a kérlel-
hetetlen és lesújtó adattal szolgál, hogy mi a 
behozott iparcikkek után esztendőnként ezer-
millió koronával adózunk a külföldnek.  — A 
helyzettel ismerős nemzetgazdák azt is moud-
ják, hogy ennek a külföldre  özönlő pénznek 
egynegyed részét decemberben izzadja ki a 
magyar: 250 millióra tehető az az összeg, a 
melyet a magyar ipar és kereskedelem decem-
berben a karácsonyi és újévi ajándékok révén 
külföldi  iparcikkekből forgalmaz. 

250 millió koronái Micsoda hatalmas ösz-
szeg ez I Polgári agy, alig tudja a horribilis 
mennyiséget elképzelni I Csak néhány össze-
hasonlító példát: Auffenberg  lovag hadügy-
miniszter a balkáni zavar előjátékaként 68 mil-
lió korona póthitelt kért a delegációtól. Ebből 
kvóta szerint körülbelül 29 millió jut a ma-
gyarra. S micsoda felzudulás  lett belőle I — 
A tervezett két tudomány-egyetem összköltsé-
gét 7 millió koronában állapították meg és 
micsoda nemzeti büszkeség tört ki belőlük, 
hogy a magyar kuliurának akkora széditő ál-
dozatok hozatalára képesek vagyunk. Van az 
országban egy félmillió  tüdőbetegünk, és nem 
tudunk számukra társadalmilag, a leglelkesebb 
propagandával se évenként egy félmillió  koro-
nát gyűjteni gyógyitóházakra. E példák után, 
hogy kell sajognunk azon, hogy százmillió 
megy külföldi  iparcikkekért a külföldre,  mely 
összeg ha itthon maradna, mily nagyon szol-
gálná a nemzeti vagyonosságot, és jólétet 

Nem az fáj  nekünk, hogyazélet kényelme 
és kifejlesztett  fényűzése  karácsony és ujév-

tájl talán erején felüli  áldozatokba kergeti a 
magyar középosztályt, mert hisz a 250 millió-
ból a legtöbbje öt terheli, — hanem az, hogy 
nem hazai ipartermék az, melyért a pénz ki-
ömlik. üondoljuk csak meg, liogy ha azok a 
gyárak, melyek a magyar fogyasztás  számára 
külföldön  dolgoznak, itt volnának nálunk, 
mennyi munkaalkalmat teremtenének, mennyi 
munkásnak jobbletét szolgálnák s mennyi 
existencia jólétének alapját munkálnák. Eppen-
seggel nem volna a legnagyobb baj, hogy 
lökeszegeny ország lévén, a külföldi  töke ala-
pítana gyarakat. Hiszen az elhelyezkedett töke 
méltányos kamatnyereségét ki sajnálná ? Azt 
sajnaljuK, hogy a gyárnemények nem a mi 
orszaguiiKüaii lüstúlognek, cs nem anyira azt, 
hogy a gyárosok küilolüön szerzik a milliói-
kat. Az elvesztett nemzeti vagyon leginkább 
abban van, hogy kiengedjük a munkaalkalma-
kat es ezer millió a küllőid hatalmái, vagyo-
nosságál, jóletel szolgálja. 

De van-e az efféle  sirámoknak valamelyes 
foganatjuk'/  Bizonyos csak a hazaiias köte-
lessegcrzet készteti tollúnkat ezekre a szavakra, 
a siker minden reménye nélkül kiabálunk bele 
sötél éjszakába és a közeli virradást igazán 
nem várjuk. Ha a nemzeli fellendülés  korában 
Kossuth Lajos lángszavának nem volt sikere 
és Magyar Védegylete olyan szépen a közöny 
sarába veszett, mint az ujabb kor tulipán-
mozgalma, — akkor mit akarsz te örök isme-
retlenségben maradó szürke újságíró a magad 
nemzeti panaszával, hogy ne élhetellenkedjünk 
már tovább, párloljuk a hazai iparterméket. 
Hogy nem lesz foganatja,  nagyon jól tudjuk! 
De ha csak egy-két ház karácsonyfája  alá 
magyar iparterméket tudott szerezni ami egy-
szerű szavunk, — munkánk nem esett hiába, 
mert a magyar ipar-pártolási jelszó, ha lassú, 
de terjed és követőkre talál. 

. . . Azért ujságirótársaim I csak kiabáljunk 
bele a reménytelenség sötét éjszakájába. — 
Hátha igy hamarább virrad I 

Nyomor a székely megyékben. 
A szeptemberi és októberi áradások borzal-

mai még csak most mutatkoznak igazán. A 
Maros és mellékfolyói  az elborított szántó-
földek  és rétekről csak most húzódlak vissza, 
teljesen eliszaposodott földterületeket  hagyva 
maguk után. Sok helyen a mezei utak fel-
ismerhetetlenek. — A terményekben, továbbá 
utakban és épületekben esett károkat, Maros-
torda vármegye alispánjának közgyűlési jelen-
lése szerint tiz millió koronára becsülik. És 
tekintettel a pénz súlyos voltára, a pénzinté-
zetek és a különféle  szövetkezetek nem adnak 
kölcsönt a népnek. 

A székely falvakban  oly nagy a pénztelen-
ség, hogy a terményuzsora elhárítására a szé-
kelyföldi  kirendeltség állal Romániából hoza-
tott kedvezményes vetőmagot sem tudják vá-
sárolni. Ilyenformán  a háziállatok a legcseké-
lyebb ellenerték fejében  kerülnek ki gazdáik 
kezéből. 

Igen jellemző az általános ínségre, hogy a 
falusi  lakósság lerongyolódott s hogy az erdélyi 
őszi vásárokon, amelyeken a nép téli szük-
ségleti cikkeit szokta beszerezni, alig volt 
valami forgalom. 

A föfdmivelésügyi  minisztérium gazdatár 
sadalmi szervező munkássága, a Székelyföldön 
a téli hónapokban tartani szokott háziipari és 

művelődési tanfolyamok  az idén szünetelni 
fognak,  mert a székely kirendeltségnek min-
den erejét a segítő akcióra kell fordítania. 

Marostorda vármegye közgyűlésén nagy 
izgalmat keltett egyik törvényhatósági bizott-
sági tag ínteipellációja, a mely szerint a most 
épülő mezőségi vasutak igazgatósága kizárólag 
galíciai munkásokkal dolgoztat és igy elzárja 
a népet a munkaalkalomtól. Az alispán azonnal 
vátaszolt a felszólalásra  és sajnálkozva mon-
dolla, hogy tényleg külföldi  munkások dolgoz-
nak az épülő vasúti teslen, mert dacára, hogy 
elrendelte a vasuli munkára jelentkezők össze-
írását, de tizennégy községből alig tíz jelent-
kező akadt. 

A kivándorlási slalisztika pedig folyton  nő. 
Nemcsak Marostorda megyéből, hanem Udvar-
helytől is ilyen hirek jönnek. A nemzetiségi 
terjeszkedés pedig már is kihasználja a szé-
kely nép nyomorát, a román bankok és szö-
vetkezetek adnak pénzt és igy a románok 
könnyen jutnak ősmagyar kisbirtokhoz. 

A községi jegyzők 
ujabb vesztesége. 

Az adóbevallási iveket, ahol az adó-
köteles fél  nem volt képes azokat sza-
bályszerűen kitölteni, a községi és kör-
jegyzők töltötték ki s minden bevallási 
iv kitöltéséért 20, illetve 40 fillért  szed-
tek, mely mint mellékes jövedelem a 
kormányhatóságilag jóváhagyott törvény-
hatósági szabályrendelet értelmében meg-
illette őket. Ismerve a falusi  viszonyo-
kat, ez a 20 és 40 fillér,  ha nem is 
emelkedet nagy ősszegre, mégis csak 
biztosított pár száz korona mellékjöve-
delmet. A városi nép sem igen képes 
az adóbevallási iveket szabatosan ki-
tölteni, mennyivel kevésbbé tud ennek 
a polgári kötelességnek a falusi  köz-
nép eleget tenni. Az ivek legnagyobb 
részét a jegyzők töltötték ki. Ezután is 
ők végzik ezt a munkát. Az uj tőrvény 
továbbra is a jegyzők kötelességévé 
teszi az olyan adózóknál, akik nem ké-
pesek a bevallási iveket kitölteni, en-
nek a munkának a teljesítését, mégis 
azzal a külömbséggel, hogy ezután ezért 
egy fillért  se számíthatnak; az uj adó-
törvény kifejezetten  megmondja, hogy 
a jegyzők az adóbevallási iveket díjta-
lanul kötelesek kiállítani. A jegyzők kö-
zött most az a fölfogás  került színre, 
hogy tekintettel a kormányhatóságilag 
jóváhagyott s hatályon kivül nem helye-
zett törvényhatósági szabályrendeletre, 
szerzett jogaikhoz tovább is ragaszkod-
nak, mert ha lassanként minden mellék-
jövedelemtől elesnek, csuk a munka 
marad meg és a kötelesség, mely évről-
évre több és szigorúbb; akkor a jegy-
zői fizetések  megfelelő  emeléséről ÍB 
gondoskodni kell. Ugy tudjuk, a kor-
mány komolyan gondolkodik a községi 
tőrvény reviziój&val kapcsolatosan a köz-
ségi és körjegyzők anyagi helyzetének 
javításán és foglalkoznak  az ügygyei, 
hogy a mint a parlementi rend helyre-
áll, kész javaslattal álljanak a törvény-
hozás elé. 
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*-4k oMaL C S I K I L A P O K 40: 

A gyimesi községek nevei. 
A CsikI Lapokban nem rég egy nagyváradi 

olvasó levelet irt a szerkesztőnek. Levelében 
a GyimeskOzéplok, Gyimésielsdlok elnevezé-
seket magyartalanoknak tartja, mivel szerinte 
a lok szó a német világban a Loch-ból kelet-
kezett Azért ugy vélekedik, hogy meg kell 
magyarosítani e kifejezést  lak-ra s lenne most 
Alsó-, KOzép- és Felsőgyimeslak. 

A kózlemény találó példája a jóindulata 
de a dologhoz mit sem értő nyelvészkedésnek, 
mely találomra, az esetleges jobb hangzás 
kedveért törülni akarja egyik jó magyar sza-
vunkat Panaszolja a levélíró azt is, hogy nem 
találja a szótárakban sehol sem ezen elneve-
zéseket Ha kezében járt volna a Magyar Táj-
szólás, a Magyar Nyelvőr, avagy Orbán Balázs 
érdemes munkája a Székelyföldről,  kapott volna 
bőven fölvilágosítást.  Fogadja el azonban tőlünk 
és máskor ne nyelvészkedjék I 

A lok szó általában sík földterületet  jelent; 
mellék értelmei is vannak, melyek rokonok 
az alapjelentéssel. Csík-, Udvarhely- és Három-
szék megyékben két hegy kOzti keskeny tér, 
alantabb fekvésű  hely, vOlgylapály visel ilyen 
nevet Csíkban további különböző sik helyek 
kOzOs neve; igy van szentgyOrgyi lok, mena 
sági lok slb. Orbán Balázs a Székely fold  le 
írásában (2: 37) említi »Az északkeleti szög-
letben szép havasi völgyecske, az úgynevezett 
Lok mélyül be, melynek torkolatjában Sz.-
GyOigy és Bánkfalva  csoportosulnak.* Később: 
•Lóknak pedig a Fissák (patak) vOlgyületét 
hivjákk. 

Völgyben fekvő  falvakat  jelól a Gyimes-
felsőlok  és középlok kifejezés  is. Ugyancsak 
igy értelmezi Orbán a Békénylokát is (2: 103. 
106.) Ilyen a Patak loka (Nyelvőr 39 : 233). 

Udvarhely megyéből a következő adatok-
ról van tudomásunk: Vargyasloka mély vOlgy 
Orbánnál (1: 77.) Simén lokia, Lokhágó, Lok-
láb stb. a Nyelvőrben (40 évf.  264). 

Nemcsak Erdélyben, hanem Magyarorszá 
gon is ismeretes a lok. Lók nevű helységek 
találhatók Bihar, Somogy, Sopron megyékben. 
(A nagyváradi levelező keresgéljen előszOr a 
poriája kOrül I) Lókod puszta Nógrádban; ez 
kicsinyített alakja a lók szónak. Lóka helység 
Beregben, puszta Baranyában és Somogyban 
(Helységnévtár). A lok lapályos terület Zalában. 
Lókod kis kOzség Udvarhelyben és gyakori 
családnév. 

A lok ez adatok szerint semmi esetre sem 
egyeztethető a német Loch szóval, melynek 
lyuk, lik a jelentése. Ne keveijük Össze a lak, 
lakás szóval sel 

Szinnyei a Nyelvőrben (23 évf.  350.) a tér 
jelentésből indul ki s az oláh lok-kal egyez-
teti, mely a latin locus-ból (hely, tér) kelet-
kezett Ellenben Hefty  Gyula A. nem tudja 
elképzelni azt az eredeti értelmet, mellyel e 
szót átvettük s hogy hogyan nyerte azt a 
•mélyen fekvő  hely« jelentést, amelyből a völgy 
jelentés fejlődhetett.  Az oláh származtatás ellen 
szólnak különben a magyarországi adatok is. 
(Nyelvőr 40. évf.  264 1.) 

Van azonban egy lök alak is, mely Há-
romszék és Udvarhely megyékben hegytetőn 

levő tisztás térséget jelent (M. T. Sz.) ami 
a lok szónak magas hangú alakja. Erre való 
tekintettel régi átvételi) szláv szónak gondolja 
mostanság a nyelvtudomány, mint gorc (gOrc) 
gorond (görönd) stb. szavakat 

Helyneveink sok régiséget őriztek meg. -
Gyakran egyedüli bizonyítékai egy-egy müve' 
lödési fokozatnak,  idegen népekkel való érint-
kezésnek. Amit századok óta magáévá tett 
nyelvünk, azt jámbor óhajtással, meg nem ér-
téssel félre  nem dobbhatjuk. Igy hát csak marad-
junk a GyimeskOzép- és felsőlok  elnevezésnél I 

Ágner Béla. 

Szinház. 
Cslksiereda, 1912. december 3. 

Budai  Ilonka  bemutatkozása.  November 
26 án Jakobi Viktor bájos operettje, a .Leány 
vásár" volt az idei operett-bemutató éa ugyan-
ekkor volt Budai Ilonka subrett-primadonoa 
bemutatkozása is. 

A lágyan omló muzsika jó hatással volt a 
mérsékelt Biámu közönségre. A zenekar mű-
ködése teljesen kielégítő és a harmadik felvo-
nás kiállítása megkapó volt, 

Budai Ilonka primadonna első fellépését 
teljes siker koronázta. Csinos, plastikus ter-
mete, temperamentuma, kifogástalan  hangja és 
tánctudása — még pedig a javából — mlud 
olyan tulajdonságok, melyek a hatást nem té-
vesztik el. Ehhez járulnak még mesés tolliet-
jei, melyet igazán jól esett látnunk a .Rabló-
lovag" Ütött kopott frakkjai  után. Szóval prima-
donnánk csak megvan. 

Az előadás is sikerültebb volt a tavalyinál. 
Ráthely Ödön kitttnóen alakított, szépen, érzés-
sel énekelt, a BÍkerben jókora rész ót illeti. 

Hakay jó színész, ezúttal is derűt hozott 
magával. Mellette Farkas szintén Jó erőnek 
bizonyult 

Qaray Irénnek kellemes hangja van, de 
egész megjelenése, tétova, nehézkes mozgása 
a kezdő színésznő benyomást kelti. Subrettnek 
mindenesetre jobb és gyakorlottabb kell. 

Parlanghytól nagyszerű táncot láttunk, jt-
lentékeny sikere volt A táncot igen kedveli a 
csíkszeredai közönség, azért azt mindig szíve-
sen veszi, még ha előírva niucs is. 

* 
• • 

A csitri. November 27-én ez a kellemes 
vígjáték került színre Tompa Irmával a cím-
szerepben. Tompa Irma tehetséges színésznő, 
ez este azonban szerepébe Be hogy sem tudott 
elég melegséget önteni. Az előadás sikere mér-
sékelt volt 

• * 
Az első  bét. Tompa Kálmán első heti be-

mutatkozásán legfeltűnőbb  volt, hogy esténként 
csak közepes közönséget láttunk a színházban. 
Az előadások pedig jók voltak, a társulat min-
denesetre megérdemli a legteljesebb pártolást. 
Az első Borok rendszerint tele vannak, azon-
ban a hátsó sorok éB fent  a magasban bi-
zony olt még elférnének  szinpártolók szép szám-
mal. Ugy látszik, hogy a háború miatt kevéB 
a pénz, sok az előadás. Az egyes szerepükre 
majd rátérUnk. 

A* asszony faló.  Eysler nagy operettje szép 
közönséget vonzott. A darab nem a legjobbak 
közül való. cselekménye semmi, csupán aenéje, 
amit ér. Budai szép tollleţjeivel, sikkes táncai-
val és élénk játékával hódított és igen sok 
tapsot aratott Réthelynek Iámét jó estélye 
volt, szaporította eddigi sikereit. Igen jó és 
ötletes volt Farkas. Bzücs Mariska jól énekel, 
játékában azonban nincs elég élet, mozdulatai' 
ban elég otthoniaaaág. Bokát, nagyon sokat 
kell még fejlődnie.  Jó volt Makay. 

• 

öt előadás.  Csütörtökön .Bál az urdvarnál", 
pénteken ,Váláa után*, vasárnap d. u. „Kegyel 
mes ur", este „Cigányszerelem", hétfőn  zóná-
ban .A kis gróf  közepes közönség előtt ke-
rültek színre. 

* • 

A farkas.  Tordán Neményi Lipót társulata 
Molnár Ferenc kiváló sikertt darabját, .A far-
kasat már előadta. Reméljük, hogy a darabot 
Tompa Kálmán legalább a szezon végére szin 
tén bemutatja a csíkszeredai közönségnek. 
Jövőre már alig leszünk kíváncsiak rá. Ennyit 
pedig okvetlenttl elvárunk Tompa Kálmántól * * 

• 
R <vás. A szünetek most is hosszúak, akár-

csak BZ elmúlt évben. Emiatt az előadások 
igen későig elnyalnak ugy, hogy majdnem éjfél 
van, mire hazakerülünk. Pontos kezdést és rö-
videbb szUnetet kérünk, mert a közönséget is 
fegyelmezni  és pontos megjelenésre tanítani kell. 

A színházterem nincs kellően fűtve.  Elis-
merjük, hogy a fa  igen drága, de a közönség 
az, aki fizet 

• • 
Heti  műsor.  G héten a következő darabok 

kerülnek színre: 
Szerdán: Kis barátnő. 
Csütörtök: Piktorok. 
Péntek : Egy katoua története. 
Szombat: Limonádé ezredes (bérletszűnet). 
Vasárnap d. u. Rablólovag. 

este: Muzsikus leány. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
— A oslkmegyel gazdasági egyesület 

igazgató választmánya november hó 28-án Fe-
jér Sándor alelnök vezetése alatt ülést tartott 
A székelyföldi  kirendeltség azon értesítése, 
hogy a Csíkszeredában vagy környékén beállít-
tandó zöldségtermelő telep létesítése iránt a 
javaslatba hozott telephely átengedése után a 
szükséges intézkedéseket meglógja tenni, tu-
domásul vétetett s a telep céljaira alkalmasnak 
tartott terület földmUvelésUgyi  m. kir. minisz-
ter ur által kiküldött állami kertész éB a hely-
beli földműves  iskola Igazgatója közbenjöttével 
megszemléltetett Földmivelésügyi miniszter ur-
nák az egyesület céljaira engedélyezett állam-
segély iránt kelt leirata tudomásul vétetett. 
A helybeli kir. gazdasági felügyelő  javaslata 
folytán  elnökség megbízatott, hogy az egyesü-
let által rendezett állatkiállitások és díjazások 
alkalmával az állategészségügy ellenőrzése 
szempontjából törvényhatósági állatorvos köz-
reműködését vegye igénybe s egyúttal földm. 

miniszter úrhoz fordaljon  felirattal  az iránt, 
hogy az állategészségügyi törvény azon Intéz-
kedése, mely ax állatgyülekezéeeknél a kir. 
illatorvosok Jelenlétét hivatalból elrendeli, az 
állatdijazások alkalmára is te rj esz tessék ki. A 
gazdasági egyesületek omágos szövetséginek 
decemberben tartandó közgyűlésére az egye-
sület képviseletében Mikó Bálint e. tisztel, el-
nök, Qyalókay Sándor, Fejér Sándor, Kiss Ernő 
és Péterffy  Tamás fclkérettek.  Országos,ma-
gyar gazdasági egyesület átirata folytán,  miu-
tán a jövedelem adóról szóló 1909. X.  t. c 
végrehajtására vonatkozó utasítás alapján a 
jövedelem adó megállapításánál a gazdaeági 
egyesillet által szükség szerint Bzolgá'tatandó 
adatok is figyelembe  fognak  vétetni, iroda 
utasíttatott, hogy a vármegye különböző vidékei 
és birtok kategóriái sz<*rint a községi elöljá-
róságok utján az adatokat szerezze be, azok-
ról állítson össze kimutatást s terjessze gyűlés 
elé. Titkár Jelentette, hogy a pénzügyminisz-
ter ur által méhek etetésére engedélyezett adó-
mentes denaturált nyerscukorból 4 mm. a je-
lentkezők számára megrendeltetett éB kioszta-
tott. Marostorda vármegye törvényhatóságának 
gr. Bethlen István inditványa folytán  a magyar 
földbirtok  védelme tárgyában a m. kir. össz-
kormányhoz, valamint törvényhozás mindkét 
házához intézett feliratára  vonatkozólag hosz-
szabb és beha'ó eszmecsere után elhatározta 
ig. választmány, hogy ahhoz hazafias  készség-
gel hozzájárul, azt hasonló felirattal  támogatja, 
annak az országgyűléshez leendő benyújtására 
Kállay Ubul országgyűlési képviselőt keri s a 
vármegye törvényhatóságát is ily érteliuü fel-
irat küldése iránt megkeresi. Ezzel kapcsola-
tosai! Bodur Oyula fóerdötanácsos  indítvanyara 
a vármegyei magánjavak igazgató tanácsa 
megkerestetni határoztatott, hogy kutassa és 
találja módját annak, hogy a vármegye terü-
leten eladásra kerülő ingatlanok — különösen 
erdő és legelő területek — a vármegyei ma-
gánjavak részére vásároltassanak meg. Fejer-
megyei gazdasági egyesületnek a korcsmák és 
mulató helyeknek ünnepeken leendő zárvatar-
tásáról szóló inditványa pártolása kimondatott, 
de hasonló intézkedés tétel azért nem mon-
datott ki, mert e tárgyban az egyesület kez-
deményezésére a vármegye törvényhatósága 
még mult ( \ folytán  szabályrendeletet készí-
tett s azt jóváhagyásra felterjesztette.  A iu. 
kir. pénzügymiuiszterium által a vármegyék 
földadó  kataszteri beosztásáról megküldött tér-
kép köszönett-l fogadtatott  s a folyó  évi őszi 
állatdijjzásokról szóló jelentés . udomásul vé-
tetett Szárlifgy  község képviselő testületének 
a törvényhatósági bizottsághoz intézett határo-
zatára nézve, melyben kéri, hogy a községben 
levő piros-tarka tebénlétszám arányában köz-
tenyésztésre piros-tarka tenyész bika 1B hasz-
nálható legyen, igazgató választmány beható 
tárgyalás utáu kimondotta, hogy a piros-tarka 
szarvasmarhának köztenyésztésbe vételét sem 
az állattenyésztés, sem a gazdaközönség köz-
érdekében obajtandónak s célravezetőnek nem 
tartja. Tekintettel azonban azon fontos  körül-
ményre, hogy Szárhegy községben a határta-
gositás már végrehajtatott s ezzel az állat-
tenyésztésnek belterjes Uzésére a kellő alap 
kínálkozik, az idevonatkozó szabályrendelet 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Háború. 

Bömbölnek  az ágyuk  délen,  keleten 
Oyülik  balomszámra sok veszedelem... 
Száz  családnak  nincsen falat  kenyere 
Erdő,  mező véres karddal  van tele. 

Remeg ifjú  és nagy minden  egyformán 
Báborus világnak  sok borzadalmán... 
Minden  remény elkél,  fogy  a szivekből. 
Vészes  orkán  módra  Halál  dörömböl 

Kicsiny  kunyhókba  fényes  palotákon. 
Elszállt  a világról  nyugalom, álom-
Táncra  nem perdül  most sok falu  lánya 
Fiát  az anyja, £u atyját várja... 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

Bt?. 
Irta:  iÜtni  Ferenc  Bila. 

— Szlovenszkl, szlovenszkl I ? — mondta 
egy ősz ember amint áthajolt az asztalunkon. 

— Délután két óra feli  lehetett A bécsi 
KunsthiBtorisches museumot néztük meg. Na-
gyon éhesek voltunk. Betértünk a legközelebbi 
kis vendéglőbe. Itt — agy látszik — feltűnt  a 
magyar szó. 

— A vendéglős miközben kiszolgált ben-
nünket, az az ember egyre az asztalunkat 
nézte. 

— Lám, lám 1 az urak magyarok s én 
majdnem eltévesztettem. 

— Nagyon sok szláv jár ide. Magyaror-
szágról tótok s hogy én is felvidéki  vagyok, 
azt hittem... 

— De szépen, tisztán beszélt-magyarul. A 
ruhája kopott, vásott volt, az arca beesett, de 
• szemeiben még lobogott valami tüz. — Az-
tán mikor már BzálllQgóznl kezdtek a vendé-
gek, engedelmet kért s odahozta a széket kö-
zelünkbe. 

— Már van három hónapja, hogy nem ta-
lálkoztam magyarokkal — mondta. Pedig itt 

nagyon Bokán vannak. De tetazik tudni — ősz 
fürtéit  Bimitgatta — ugy vagyok vele, hogy 
sokszor nem is akarok összejönni földiekkel. 

— Az idősebb magamfajta  emberektől fé-
lek... Hátha meg találnak ismerni — igy... 
nyomorúságban... leégve... 

— Mert tudják kedves flatai  barátaim — 
hogyan bogyan nem, egyszerre változott hang-
nemben kezdett beszélni, de ami ugy látszott 
jól áll neki - valamikor nekem is más-
ként volt 

— Ahl talán nem is volt igazi — tette 
hozzá idegesen, kezével a levegőbe legyintve. 
Sokszor magam is azt hiszem. A szemei köny-
nyeznl kezdtek... 

— Vo!r... 
Ma nincs semmim. Koldus vagyok. — Igaz, 

egyedül voltam az oka mindennek. 
— Akkor, hogy leültem volna ilyen kis 

vendéglőkben I ?... 
— Haj, haj I — Négyesfogaton  jártam, mo-

Bolygott hozzá keserűen. 
— Igy jár az ember kérem I 
— Ezek azt hiszik — a vendéglő publi-

kumát értette — hogy én valami gyári mun-
kás vagyok! Haha 11 — simogatá ismét sely-
mes fürtéit  — munkás vagyok... napszámos... 
tanulom, hogyan kell a pénzt, a fiatalságot 
megbecsülni. 

— Ugy-e untatom talán Önöket I ?... Dehát 
fiatalemberek.  Okulhatnak az öreg... Simon 
bácaln, akire még azért nagyon sokan emlé-
keznek — odahaza 1 

— Csitt I Majdnem sokat mondtam. 
— Ugy-e diákok az urakl? 
— Szép diákévek... 
A lábát játékosan mozgatta, a szemel ismét 

(elszáradtak, sőt a mosolygás ls kiült színte-
len, fakó  arcára. 

— Egy finom  drága cigarettára gyújtott 
— De azért nem csüggedtem el urakl A 

ruhám elnyűtt, az arcom beesett, de a lel-
kem —• épl 

— Büszkén, önérzettel mondta, 
— És amit elkövetett a fiatal  gazdag ur, 

jóvá fogja  tenni az öreg koldus I 

— Miért is keserednék el végkép I Van 
latén az égben éa én még erős ember lehe-
tek. Ha nem ia gazdag, mint amilyen voltam, 
de erős ember, aki felemelheti  a fejét,  aki sze-
mébe nézhet újra a világnak I 

— Haza fogok  menni I Kinyugodni maga-
mat EB el-eltűnődöm majd az esztendőkön, 
amik az én reményeimet hordozták. A boldog-
sághoz nem kell sok. Megtanultam hosszú ván-
dorlásomban, száműzetésemben. Csak egy kis 
hajlék, meg egy darabka száraz kenyér. Ami 
a mienk uraim, amit a mi kérges kezünkkel, 
tisztességes munkánkkal szereztünk. 

— Elővette nagy tarka zsebkendőjét s ar-
cáról letörölte a könnyeket. 

— Néztem... Olyan szép, finom  uri kezei 
voltak... 

Egy kirándulás élményeiből. 
Í r t a : K é m e n e s A n t a l . 

Tömörkény László szegedi törvényszéki 
bíró köBzvényét gyógyítandó egyik külföldi 
fürdőre  utazott 

— Hála Istennek I hogy az átkozott kösz-
vénytől egy időre szabadulhattam, — lélegzett 
fel  Tómörkényné. Élhetek már egyszer az Is-
ten s a magam kedvére is. 

S hogy a szabadságot értékessé, s a ki-
rándulást kedvessé tegye három büszkeségé-
vel Józsi, Elemér és Leventével visszatért Er-
dély girbe-görbe országába, szülőföldjére. 

15 év repült el azóta, hogy utoljára látta 
bérces hazáját S igy űzte a honvágy, hogy 
rokonalt Jó barátait viszontláthassa. Hogy 
Egészségügyi szempontból ls üdvös legyen a 
kirándulás, turista módra utazott Útiránya 
többek között a havasok ölén egy falucskába 
vezetett. A falu  végén egy cigány kis köztár-
saság éppen téglavetéssel szorgoskodott 

A cigány erények közt ismeretien szorga-
lom felültette  Tómörkényné figyelmét 

— Miért siettek a téglavetéssel ? — kérdezte egyik cigánytól. 
— Kereszteld lesz holnap % tanyánkon 

instálom a pénzre van szükségűnk. 

— A te fiadat  keresztelik? 
— Igen inBtálom. 
— Milyen, ritus, vallás szerint ? 
— A cigányé vagy máaé szerint ahogy Is-

ten rendeli. 
— A keresztszülők meg vannak? 
— Keresztapa a vajda ur lesz, de még 

keresztanya nincs, mert az' ükeme felesége 
meghalt s nem igen van hozzáillő: Isten áldja 
meg jó lelkét Nagyságának, bár elvállalná a 
kereszt&nyaságut. Éppen a vajda úrral meg-
találnának, — biztatta a cigány. A kereszt-
anyaság kérdése kissé gondolkodóba ejtette 
Tömörkénynét. 

— Vigye el a manó 1 — villant meg agyá-
ban. Az élet elég zordon, miért ne vegyít-
hetnénk bát bele egy kis derttt is ? Az extra 
keresztanyaság miért ne illenék az élet tar-
kaságába ? 

— Keresztanyja leszek a p'urdénak, hozta 
tudtára a cigánynak. S egy pár aranyat nyo-
mott a markába azzal, hogy másnap a kívánt 
időben keresztvíz alá tarţja a fiút. 

— Isten áldjál — Köszöntötte Tömör-
kényié a keresztkomajelöltet s hogy kibe-
verje az út fáradalmait,  a közeli faluban  tért 
nyugovóra. 

Következő nap a nem mlnbennapi keresl-
teid megtörtént. 

A jámbor asszonyok hamarosan a hir szár-
nyaira adták a nap szokatlan történetét Nem 
csoda tehát hogy a falu  apraja-nagyja erről 
beszélt. A keresztelő nagy lakomájáról is tu-
dott mindenki. 

A szokatlan keresztanya miatt látványos-
ság siámba ment a cigány köztársaság ebédje. 
S mert egy szép nyári vasárnapra esett, ott ter-
mettek a falu  ifjai  ós vénei egyaránt 

Oly kíváncsisággal várt ki-ki a történen-
dőkre mint egy évvel ezelőtt lezajlott egyet-
len «komédiára" ; a falu  emlékezetében még 
élénken élő .dróton táncolás'-ra. 

fömörkenyné  mint az ünnepély királynéja 
a legjobb étvágygyal fogyasztotta  el ebédjét 
• fekete  seregben... B hogy • clgáayrukon-
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épségben tartása mellett ideiglenesen és kivé-
telesen megengedhető volna, bogy Szárhegy 
községben a piros-tarka bikák is köztenyész-
téebe véteggeaek, azon kikötéssel, hogy ezen 
bikák feltétlenül  esak késbél valé fedeztetésre 
használtassanak s közlegelőre semmi ssin és 
ürügy alatt nem bocsáthatók. Bzaniszió Kál-
mán törvény hatésági bizottsági tagnak azon 
indítványára nézve, hogy atehénlétazámnak meg 
feieiöleg,  egy-egy tenyéosbika beszerzése és 
tartása ne 60, hanem 80—90 tehén után álla-
píttassák meg, igazgazgató válasstmány a sza-
bályrendelet módosítását szükségesnek nem 
tartotta, azonban a tenyésibika tartás és gon-
dozás körül vármegyénk némely községében, 
tapasztalható örvendetes huladást méltányolva, 
nem zárkozott el az elől, hogy oly községben 
hol a tenyészbikák állandóan istálón tartatnak 
s erre alkalmas bika i9tálék, a kézből való fe-
deztetésre fedett  Bzinek és kifutók  állanak ren 
delkezésre, a bikák kifogástalan  tartása ese-
tén az érdekelt községi elöljáróságnak esetről 
esetre megismételt kérésére az eddig egy-egy 
bika a tán megállapított 60 tehénlétszámnak 80 
darabra való felemelésére  ideiglenesen enge-
dély adassék. Mindkét kérésre nézve a szük-
séges intézkedések a törvényhalóság határo-
zata után a szarvasmarha stb. tenyésztéséről 
szóló szabályrendelethez csatolandó „Függe-
lék*-be lesznek foglalandók  és jóváhagyás vé-
gett földm.  miniszter urboz felteijesztendők. 
A vármegyei magánjavak igazgatóságának azon 
értesítése, hogy az egyesület Bcgélyezesére az 
1913. évi költségvetésbe évi segély állíttatott 
be, örömmel vétetett tudomásul. Az Idei faU-
kola jutalomdijakra nézve, miután a f.  évben 

KÜLÖNFÉLÉK. 
—Figyelmeztetés. A Csikl Lapok ka-

rácsonykor megjelenő jubileumi száma 
háromezer példányban lesz szétkOldve. 
Használja fel  mindenki ezt az alkalmat, 
akinek eladni vagy venni valója van. 
Vegye Igénybe hirdetési rovatunkat, 
az eredmény nem késik. 

— Erdészeti  kinevezések.  A fóldmive-
lésügyi miniszter az állami erdőtisztek össze-
sített közös rangsorozati létszámába ideiglenes 
minőségű erdómérnőkgyakornokká Nagy Kál-
mán, Tóber Samu â Csáky Dezső végzett 
erdészeti főiskolai  hallgatókat és díjtalan m. 
kir. erdómérnőkgyakornokká Bauer Sándort 
végzett erdészeti főiskolai  hallgatót kinevezte. 

— A városi tixzti  orvosi állás  betöl-
tése. A dr. Filep Sándor halálával megürese-
dett városi tiszti orvosi állásra hirdetett pá-
lyázati határidő lejárt. Az állásra összesen 
haton pályáztak és betöltése már közelebbre 
várható. Az uj tiszti orvos egyszersmind a 
munkásbiztositópénztár orvosa is lesz. Rövid 
egy évvel ezelőtt orvoshiányról panaszkodtak, 
erre ezentúl aligha lesz ok, mert az nj tiszti 
orvos városunkban éppen a hetedik lesz. 

— A honvédség  köréből.  Bdjthy Andor 
századod, a gyulai 2 honvéd gyalogezredtől 
áthelyeztetett a brassói 24-ik honvéd gyalog-
ezredhez. 

— A városi vlrlllsek névjegyzékének 
összeállítása. Tegnap állította össze Csíksze-
reda város képviselőtestületének küldöttsége az 
1913. évi legtöbb adót fizetők  állandó néviegy-

állandóan uralkodott kedvezőtlen időjárás miatt zékét. Az ülésen résztvettek dr. Szántó Samu 
a pályadijak kioszthatók nem voltak, felkéretni  elnöklete mellett dr. Ujfalusi  Jenő, dr. Dara-

magánjavak igazgató- dics Félix és Bálint Károly bizottsági tagok. határoztatott az idei 
tanacsa az idei 300 kor. pályadíjnak a jövő 
évivel egy összegben leendő kiutalása iránt. 
A f.  év tavaszán kiosztott takarmány vető-
magvakról szóló kimutatás tudomásai vétetett. 
Egyesületi uj tagokul felvétettek  Szász Lajos 
lőjegyző Csíkszereda, András Péter plébános 
Csík szentlélek, Erőss Domokos várdotfalva  év-
dijas és a göröesfalvi  Gazdakör rendes tagnak. 
Titkár Indítványára vármegye törvényhatósági 
bizottsága megkéretni liatároztatott, hogy az 
építeni tervezett Kultur palotában az egyesü-
let elhelyezésére szükséges helyiségekről az 
építési tervezetben gondoskodás történjék Az 
ülésen Bálint Lajos, Balogh Ferenc, Bodor 
Gyula, Kiss Ernő, Tál Qábor, Szász Lijos, Dr. 
Györgypál Domokos, Czikó Sándor, Dr. Élthes 
Gyula, Rákosi István, Tompos János, Szebeny 
Téter, T. Nagy Imre titkár és Adóiján Imre 
voltak jelen. 

AB erdélyi jellegű magyarfajta  a u r -
vaam&rhat tenyéastök egyesülete Jósika 
Gábor báró elnöklésével ülést tartott, melyen 
Török' Bá int beszámolt a földművelésügyi  kor-
mányhoz intézett elóteriesztésekról. Sperker 
Ferenc fólszólalása  alapján elhatározták, bogy 
fölterjesztést  intéznek a földmivelésügyi  mi-
niszterhez az erdélyi vármegyék gazdasá'i fel-
ügyelőinek oly irányban való utasítása végett, 
hogy a törzskönyvelt tenyészbikák vásárlása 
ügyében bibocsátott miniszteri rendeletet szigo-
rúan tartsák meg. Végül több tényezettet vet-
tek föl  az egyesületbe. 

A küldöttség kiigazította az 1912. évi névjegy' 
zéket, mely szerint virilisek leltek: 1. dr. Uj-
falusi  Jenő 1312 K 18 f  (kétszeres), 2. Cseh 
István 1191 K 12 f,  3. dr. Veress Sándor 907 K 
40 f  (kétszeres), 4 dr. Tauber József  925 K 
84 f  (kétszeres), 5. Schier Ferenc 924 K (két-
szeres), 6. dr. Szántó Samu 868 K (kétszeres), 
7. dr. Gál Józsei 861 K 70 í (kétszeres), 8. 
Becze Antal 845 K 14 í (kétszeres), 9. özv. 
Pap Domokosné (képv. dr. Élthes Gyula) 817 
K 90 í, 10. dr. Filep Sándorné 782 K 20 f,  11. 
dr. Daradics Félix 744 K 90 f  (kétszeres), 12. 
Orbán János 704 K 38 í (kétszeres), 13. dr. 
Fejér Antal 686 K 20 f  (kétszeres), 14. Potoczky 
Pál 656 K 20 f  (kétszeres), 15. Gál Ferenc 
635 K 48 f,  16. dr. Szlávy Tibor 628 K (két-
szeres), 17. Jakab Gyula Lajosé 611 K 08 f, 
18. dr. Kovács Gyárfás  610 K92 f  (kétszeres), 
19. dr. Csedő András 596 K (kétszeres), 20. 
dr. Fodor Antal 594 K (kétszeres), 21. dr. Bocs-
kor Béla 593 K 20 f  (kétszeres), 22. Szopos 
Elek 589 K 55 f,  23. Élthes Zsigmond 582 K 
22 1 (kétszeres), 24. Csikvármegye 560 K 19 f. 
Póttagok: 1. Id. Gál József  529 K 82 f,  2. dr. 
Pál Gábor 525 K 92 f  (kétszeres), 3. dr. lmecs 
János 480 K 68 f  (kétszeres), 4. Fejér Sándor 
493 K 61 f. 

— Ún&lló működési kör. Az igazság-
Ugyminiszter dr. Pál Gyula oklándi kir. járás-
bíróság! jegyző önálló működési körrel ru-
házta fel. 

— Kinevezés. A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter B. Brann Angéla győri 
állami tanitónóképzó-lntézetl segédtanltónőt ki-
nevezte a X-ik fizetési  osztályba rendes ta-
nítónővé. 

— Ügyvédi kamarák körébAI. A győri 
ügyvédi kamara közzétette, hogy dr. Bogdán 
Ernő győri lakós, ügyvédet az ügyvédek lajst-
romából, önkéntes lemondás folytán,  törölte. 

— Megszűnt a sertésvesz. A mult hé-
ten hivatalosan is megállapították, hogy a sertés-
vész megszűnt, minek folytán  a sertéspiacot fel-
szabadították. A hosszas szünet után igen 
élénk piac fejlődött  ki alacsony árak mellett, 
ugy, hogy kedvező vásárt köthetett az, akinek 
pénze volt. A mai vásáron, azonban már emel-
kedő árak voltak konstatálbatók. 

— Öt övi államfogház  és 8000 koro-
náig ter jedhető pénzbüntetés vár ránk, 
újságírókra, ba a véderő elhelyezése, egyes 
mozdulatáról tájékozást nyujtunk, vagy a fegy-
veres erő állásáról, mozdulatáról, erejéről, mű-
ködéséről, az erődök, erősitvények állapotáról, 
úgyszintén fegyverek,  hadlszerek és szerelvé-
nyek mennyiségéről, vagy élelmiszerek hollé-
téről, szállításáról, hírlapi közleményekben tá-
jékoztatnánk a közönséget. A hivatalos lap 
vasárnapi számában jelent meg e tilalom. 

— Kineveaesek. Csikvármegye főispánja 
Péli Lajos gyimesfelsóloki  állami igazgató ta-
nítót, Dobos Dénes ajnádi közs. tauitót és 
Gábor Gyula szepvizi áll. isk. tanítókat teljea 
hatáskörrel anyakönyvvezető helyettesekké ne-
vezte ki. 

— Aa 1013. övi njonook. Mult héten 
terjesztette a képviselőház elé Hazai Samu 
báró honvédelmi miniszter az 1913. évi ifjon-
cok megajánlásától szóló törvényjavaslatot. A 
javaslat első szakasza az uj védőerőreform 
es az 1910. évi népszámlálás alapján, a ma-
gyar királyság alá tartozó közös hadseregbeli 
újoncok létszamát 63 673 emberben állapítja 
m«g. A második szakasz az 1913. évre meg-
ajánlja a 65,673 közös hadseregbeli újoncot, 
21,500 honvédujoncot és a póttartalékosokat. 
A fósorozás  1913. március elsejétől április 
harmincadikáig lesz. 

— Bírósági ügykezelési vizsgálat. A 
marosvásárhelyi táblai elnök megbízásából De-
mény Ferencz kir. ítélő táblai bíró november 
29-éti és a következő napokon megvizsgálta a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság ügyke-
zelését. 

— A közigazgatási bizottság ülése. 
A vármegye közigazgatási bizottsága f.  hó 9 én, 
hétfőn  délelőtt 10 órakor tartja rendes havi 
ülését Gyalókay Sándor főispán  elnöklete 
mellett. 

— A oslkrákosi szentségtartóra a gyűj-
tés megindult a következő eredménynyel: Pál 
Vencel oki. kántor Szárhegyen gyűjtött 30 
koronát. Gidró Bonifác  Komáromban 48 koro-
nák Főpásztorunk pedig itj szentségtartóval 
lepte meg a rákosi híveket. 

— Lefülelt  tolvaj . A ditrói vásáron Öt-
vös Ferencz csikszentmiklÓBi lakós a szász-
régeni kereskedők portékáját alaposan meg-
dézsmálta, de vesztére, mert tetten érték és 
letartóztatták. 

•ágon kívül valami kedves emléket hagyjon a 
kis székely falunak  is, ebéd után körsétázott 
a rokonok és barátok kíséretében. A hét falu 
nem látott ilyen t u t a társaságot. E miatt 
valóságos gyermektábor kisérte a díszes 
menetet. A bámolók szeme főkép  a kereszt-
anyán az ünnep hősén függött;  ki büszkén, 
önellégülten feszelgett  a cigány vajda a kereszt-
koma B 3 leventéje társaságában. 

Hogy a cigány ünnepélyt kapcsolatba hozza 
a székely óai szokással az utca szélen cso-
portosulokat lakodalmi kalácscsal B finom 
.nádmézes* pálinkával kínálgatta. 

Egy-egy ilyen megállónál kijutott a kí-
váncsiskodó kérdezőaködésból. A többek kö-
zött egyik Bzékely bácsi a „Nagysága" kilétét 
kihámozandó a rajta és gyerekein lévő turista 
ruha láttára kérdezte: 

— Ugy-e Instálom maglk komédiások ? 
— Talán ördege van, hogy eltalálta ? 
— Tudnak daróton táncolni ? 
— Hogy ne hisz ez ami mesterség link ? 
— Isten hozta, körünkbe I — Ha akarja 

Nagysága, Péter Elek korcsmáros nagytér-
miben estére csinálhatunk komédiát. Ott lenne 
az egész falu.  Tavqj és vótak itt komédiások 
éppen ojMok mint magik. Akkor es en furu-
jariam s a Nagysága komija mozaikált, flja  pe-
dig gardonjozott 

8 még a k o m é d i a végibe ojan mulat-
ságot csapánk, bogy még a császár eí 
megirigyelhette véna. 

Ha beleegyezik Nagysága, most es esi 
nyalhatunk komédiát 

— Bravó I — csak rendezkedjenek be. 
— Azt akarom még mondani Nagyságának, 

hogy kenőbb nehogy baj szármázzék belőle, 
hogy a fizetség  nem pénz lesz, hanem tojás. 
A tavajiak es azt kaptak. 

— Jó leaz bácsikám mert ebből városon 
jó péiizt lehet csinálni. Az előkészületek kö-
rül volt olyan sürgés forgás,  amilyent még a 
falu  nem látoU, Bűére aazútpad a falui  vi-
szonyoknak megfeleiőlag  elkészült. 

A falu  népe öszzeesődűlt a látványosságra 
s izgatottan várt a komédiásokra. 

Tömörkényiné mégis jelent gyerekeivel a 
kíváncsiskodók örömére. 

Mielőtt azonban előadásra került volna a 
sor, következő szavakkal vette le ezt napi-
rendről : 

— Kedves híveim a tojásokat haza vihe-
tik, mert a komédia elmarad. Hanem amiért 
eljöttek én fizetem  meg. 300 liter bor rendel-
kezésükre áll e helyen. Fogyasszák egészség-
gel, jó kedvvel. S ne feledjék  Tömörkény né 
tréfáját 

— Éljen Nagysága I — hogy még Bokát 
komédiázhasson, — viharzott a jó kivánat A 
A kedves kis történet a keresztelővel kap-
csolatban nagy esemény Bzámba ment 

A nép szivéhez, lelkéhez fűzte  a humoros 
Tömörkenynét 

A történet pedig nemcsak a nép szivébe, 
hanem a fala  krónikájába is feljegyeztetett. 

Az tţj rokonok körében aznap este még 
egy vacsorát költött el. 

S ünnep után bucsut vett tőlük s a ked-
ves kis falutól.  Egy pár mértföldnyire  feküdt 
innen szülőfaluja.  Hol övéit kereste fel. 

Az emlékezetes aranyszabadság hamar 
elrepült Tömörkény ugy ahogy kigyógyult 
a köszvényból. Hivatalos kötelezettsége visz-
azaszólitotta állomáshelyére. 

Tömöitényné Is akarva nem .akarva visz-
ezatért Kincseivel a nyomasztó' családi lég-
körbe. Az emlékezetes vakáció melyet a bol-
dogság aranyozott be, — a multté lett. Azóta 
több mint egy évtized tűnt tova. 

Mialatt a köszvény még jobban nyakára 
hágott Tömörkénynek, ami miatt egyhan 
guvá tette hitvese életét 

Nyomasztó óráiban nem egyszer élősködött 
Tömörkenyné a mult emlékein, jelesen pedig 
a cigány keresztanyaságán Sivár életének ez 
oázisára nem egyszer örömmel szállt vissza 
képzeletben. 

A Bors ogy intézkedett, hogy a cigáuyköz-

társaság rajokra oszolva szétszóródott az or-
szrţban a szélrózsa minden irányába. 

És a megélhetés könyebb végét fogva  hol 
itt, hol ott lopásból tengette életét. 

Tömörkényné keresztkomája történetesen 
Szegedre vetődött fiával  együtt Hol nyomára 
jött az előkelő rokonainak. 

Kevés itt szereplése alatt boltkirablás 
miatt a cigány és fia  törvény elé került. A 
lopás ügyét történetesen Tömörkény bonyolí-
totta le. 

— ó felsége  a király nevében I — egy 
évre teijedő börtönbüntetést kaptatok olvasta, 
fel  Tömörkény az Ítéletet 

— Ób Nagyságos url instálom alásággal 
ejisze sok lesz az egy esztendő. 

— Befogod  a szájad mert itt nincs alkui 
— No de mégis csókolom a kezit-lábát 

kevesebbre szabja a büntetést a Nagyságos ur; 
tekéntse legalább azt, hogy keresztkomások 
vagyunk. 

— Micsoda beszéd ez I ? — Kérdezi álmél-
kodó hangon Tömörkény. 

— Égjen ki a szemem, s vigye el ezer 
ördög az éhes hasamat; ha nem igaz, hogy 
a Nagyságos ur felesége  az én komámasz-
szonyom ki ezelőtt 15 esztendővel tartotta 
keresztvíz alá purdémot 

A rokonság kérdését nem firtatta  tovább 
Tömörkény, mert benne felismerte  felesége 
ifjabbkori  humorát Az annyi év után napvi-
lágra került eredeti ötleten jólzüt nevetett 
Arról azonban addig semmit sem sejditett-
hogy felesége  cigány nációval keverte rokon-
ságba. A törvény szigorát azonban a cigány, 
keresztkomaság nem euybitette. 

— Egy évre elzáratlak 1 — ismételte te-
hát aa Íteletet 

— Ha nem adnak kevesebb büntetést, — 
hogy a purdék is éhen ne pusztuljanak, leg-
alább a feleségemmel  s az apró pnrdékkal 
együtt záijBnak bel 

A kérés természetesen nem talált meghall-
gattatásra s igy a keresztkoma és fia  beke-
rült a hűvösre. 

— A csíkszeredai k&akóriiáa Ubévl-
tése. A korház-bizotteág dr Bocskor Béla el-
nöklete mellett tegnap igen fontos  ülést tartolt 
a kórház ideiglenes kibővítése tárgyában. A 
bizottság beható esrmeesere után elhatározta, 
hogy ugy a belgyógyászati, mint a sebészeti 
osztályt ideiglenesen, a sürgős szükség kény-
szerítő hatása alatt három külön szobával 
kibővíti. Megállapította továbbá a aa uj ágyne-
műk és más fehérneműit  beszerzésének egység 
árait Dr. Verese Sándor igazgató-fóorvoB  a bi-
zottságnak bemutatta a küldött mintákat melye-
ket a bizottság .jóváhagyólag tudomásul vett Az 
ülésen megjelentek Fejér Sándor, Gál József,  dr. 
Veress Sándor, dr. Hirsch Hugó, Csiszér Imre, 
Dávid István korház-gondnok és még többen. 
Az ülésen folytatott  élénk eszmecsere bizony-
ságot tett arról, hogy közkórházunk rohamoe 
fejlődése  a legjobb uton van és vármegyénk 
vezetőségének is jóakaratával találkozik. 

— Magyar lovak Gyimesen át. A na-
pokban két hatalmas tehervonat robogott ke-
resztül Gyime.en. Megrakva Bzép paripákkal, 
vagy nyolcszázdarabbal. Kostantinápolyba Beállí-
tották a törökök, a bonnan, ha ugyan addig 
véget nem ér a háború, egyenesen a csata-
térre kerülnek. Miután a predeáll vonalon for-
galmi zavarok vannak és a teherforgalom  szü-
netel, a két vonatnyi harciparipákat Gyime-
sen át szállították Konstancába, ahol hajóra 
rakják őket. A vármegyében a lovak szállítá-
sát sokféle  kommentárral kisérték, igen sokan 
azt beszélték, hogy magyar bakákat visznek 
a vonatok, mi természetesen kacsának bizonyult 
A miniszterelnök egyébként megtiltotta aa 
ujabbi lólüvitelt. 

- - UJ aalvarfhjták.  A pénzügyminisz-
térium december hó elején két uj szivarfajtát 
szándékozik forgalomba  bocsájtani. Mindkét 
Bzivarfajta:  a Palmas és Paimitas hosszúkás 
alakban, gyűrűvel kerül eladásra. A Palmas 
ára 16 fillér  lesz, a Palmltas-é pedig 12 fillér. 

Városi főjegyzői  állas betöltése. 
Várady Denes halálával megüresedett Csíksze-
reda város főjegyzői  állása. Az 1912. évi LXVIII, 
t c. értelmében a városi főjegyzőnek  államtu-
dományi államvizsgával, jogtudort vagy állam-
tudori oklevélel kell bírnia, mely nélkül meg 
nem választhatók, kivéve a már té-yleg szol-
gáló tisztviselőket E mindenkr , j helyesel-
hető törvényes rendelkezés fol^Jtn  Csíkszereda 
város legközelebb jogvégzett és képesítéssel 
biró főjegyzőt  kap. Az állás a IX. fizetési  osz-
tályba van sorozva, értesülésünk Bzerint a leg-
komolyabb'főjegyző-jelöltek  Ferenczy Ernő kir. 
törvényszéki jegyző, Tompos Gábor Ügyvédje-
lölt és Köiló István ny. számvizsgáló. A válasz-
tás napja még nincs kitűzve, de minden való-
színűség szerint január hó első napjaiban lesz 
megtartva. A városi adminisztráció életében 
mindenesetre jelentős fordulat  várható az által, 
hogy Csíkszereda város egy agilia és tetterős 
munkaerőt nyer. 

— A di t r ó-r emetei u t hoaaáj árulAal ará-
nyának megallapitása. A m. kir. közigaz-
gatási bíróság a ditró-remetei törvényhatósági 
tözut átkelési szakaszainak fenntartásához  való 
hozzájárulása ügyében a községek panaszainak 
annyiban helyet adott, hogy a panaszolt köz-
igazgatási bizottsági határozatot hatályon kí-
vül helyezte s az eljárt közigazgatási bizott-
ságot ujabb eljárásra és határozatra utasította. 

— Pernyer tes közbirtokoság. Alfáin 
község és közbirtokosság ellen Alfalu  Faipar 
Részvénytársaság budapesti bej. cég Dr. Lőwy 
Antal budadesti ügyvéd által megállapítási ke-
resetet adott be a csíkszeredai kir. törvény-
székhez, hogy mondassák ki, hogy az egymil-
lióötszázezer korona Il-ik erdővételári részlet 
nem 1912. junius 22 én, hanem két évvel ké-
Bóbb, vagyis 1914. évi junius 22-én lesz ese-
dékes. Most döntött ebben a percben a csík-
szeredai kir. törvényszék, még pedig Alfala 
közbirtokosság javára, a mennyiben megállapí-
totta, bogy az egymilllóötszázezer korona már 
a f.  év junius 22-én esedékessé vált Alfala 
községet és közbirtokosságott Dr. Benke Antal 
gyergyószentmiklósi ügyvéd képviselte. 

— A tanácsos ur . A marostordai árviz-
károk felbecsülésére  a minisztériumból Maros-
vásárhelyre érkezett Barna miniszteri tanácsos, 
a ki Kölló Ignácz alispánéi most járta be a 
megyei utakat Somosdon a komiszló elakadt 
A kocBi elé 6 ökröt fogtak  be, hogy az uton 
tovább tudjanak haladni. Az ökörszekér se 
bírta a sárból a szekeret kiemelni és a végén 
a szekér kettőbe szakadt A miniszteri taná-
csos nyakig beleesett a Bárba, tönkre ment a 
fényképező  gépe és a jó egészsége. Ilyen tar 
pasztalatokkal megy vissza a miniszteri kikül-
dött, hogy javaslatát megtegye a miniszternek. 

— Házasság.  Dr. László Dezső gyergyó-
szentmiklósi ügyvéd f.  hó 8-án vezeti oltár-
hoz dr. Tiltscher Ede és neje Miklós; Irén 
leányát Alicét, Gyergyószentmiklóson. 

— Heroegprimás változás. A király 
Vaszary Kolos lemondását elfogadta  s helyébe 
hercegprímássá dr. Csemoch János kalocsai 
éneket nevezte ki. A volt hercegprímás a 
budai primási palotában fog  lakni s 120 eaer 
korona évi járulékot fog  élvezni a primási jö-
vedelemből. 

— Sslnémhásaeság.  Látod, édesem, ele-
inte annak fogunk  örülni, ha együtt szerződ-
tetnek minket Aztán, majd jól fog  esni, ha 
külön szerződtetnek. És azután majd megint 
örülünk, ha valahol összekerülünk. 
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— Megtörtént.  Aa elhunyt Samassa érsek 
cslpóe és ssarkasztikus megjegyzéseiről volt 
ismert 

A mikor még plébános volt, találkozott a 
szolgabiróval, aki olcsó vicceket akart elsütni 
a plébános ur rovására. 

— Ha nekem egy buta flam  volna, — szólt 
— csakis papnak adnám. 

Hire Samassa finom  mosolylyal vágott 
vissza: 

— Ejnye, ugy látszik, az 9a kedves papája 
másként gondolkozott! 

— Kémenes Antal könyve. Most készül 
elhagyni a sajtót Kémenes »Szabad órák alatt* 
c. kötete. Első terméke ez az írónak. Eltérően 
a megszokott, sablonos első írói szárnypróbál-
gatásoktól, ezek könnyed stilusu benyomások, 
a mult emlékeinek virágaiból fonl  koszorúk, 
a szülőföld  iránt való mély vonzódás tanu-
jclei, a néplélek egyszerű, keresetlen meg-
nyilvánulásának tollrajzai, elmét nem fárasztó 
közérdekű, tudományos, népszerű megligyelései. 
Az annyit emlegetett szerelem e lélekrajzokban 
inkább csak fel-felcsillan.  Sorai gördülékenyek, 
érdeklődést keltök. Ám nem fejtegetjük  tovább 
a mű előnyeit, olvassa el a könyvet az ér-
deklődő. A könyvhöz előszót dr Élthes Cyula irt. 

— A retyl ese t Réty községben a Márton 
Mihály birtokán levő muukáslakásban, hol leg-
utóbb tót munkások voltak elhelyezve, egy 
hat éves gyermek bullájára találtak. A ható-
sági boncvizsgálat megállapította, bugy a gyer-
mek habár nagyfokú  tüdővészben szenvedett, 
mégis nem e miatt hanem azért halt el, mi-
vel több nap óta semmit sem evett, vagyis 
éhen halt A vizsgálat megindult abban uz 
irányban, hogy kinek a gondatlansága miatt 
következett be a haláleset? Értesülésünk sze-
rint az elhalt gyermek teljesen árva volt. Atyja, 
a ki gondozta, a nyár folyamán  meghalt, ké-
sőbb elhalt 12 eves leánytestvére is. A kis 
gyermek azután a tót munkások között élde-
gélt, akik a közelebbi időben illetőségi helyükre 
utaztak 6 a beteg gyermeket a munkáslakás-
ban magára hagyták. 

— Erdőkezelési költségj árnlek tör-
lése. A m. kir. közigazgatási bíróság a szár-
hegyi közbirtokosság erdókezelési költségjáru-
léka ügyében a közbirtokosság panaszának 
helyet adott éB a közigazgatási erdészeti bi-
zottság megtámadott határozatában csakis 
1910. juliuB 1-től kezdődően törlésbe hozott 
erdőkezelési költségjáruléknak 1909. évi január 
1-tól kezdve való törlését rendelte el. 

— Bendkirűli fahasznalat.  A m. kir. 
közigazgatasi bíróság Csikszentgyörgy Körös-
ményfalva  tizes közbirtokosság osztatlan tulaj-
donéban levő, közöBen használt erdő rend-
kívüli fahasználata  ügyében a beadott felleb-
bezés fo  ytán megállapította, bogy az ügyben 
a m. kir. földmivelésügyi  miniszternek kell 
határoznia B a közigazgatási bíróság előtt való 
eljárásnak csak a miniszter határozata ellen 
lehet helye. Ezért a bíróság az Ugy iratait a 
m. kir. földmiveiésügyi  miniszterhez tette át 

— Talajunk termőerejének fokozása. 
Bár hazánk állatállományának értéke nz utóbbi 
évtizedekben megnagyobbodott, bár a trágya-
termelés fokozódott,  mégis alig jut ma is ha-
zánkban egy kat. hold földre  több islálótrágya, 
mint amennyi a 1870-es években jutott, mert 
azóta több mint 3 millió kat. hold rétet és 
legelót törtünk fel,  s az ugartartást 30 száza-
lékról 10—12 százalékra szállítottuk le. Ellen 
ben termelésünk minden téren fokozódott,  B 
míg pl. az 1870-eB években csak 16—18 millió 
mázsa búzát termeltünk, addig ma buza ter-
melésünk 45—50 millióra emelkedett. Terme-
lésünk nagy emelkedését jórészt talajunk helye-
sebb megmunkálásával, tökéletesebb gépek 
használatával, a vetőmag gondosabb megvá-
lasztásával értük el, s az által, hogy az or-
szágban ez idő szerint 20—24000 vagon mű-
trágyát basználuuk fel.  Mai iatállótrágya mennyi-
ségünkkel, s a 20—24000 vaggon műtrágya 
felhasználásával  azonban csak fel  annyi táp-
láló anyagot juttatunk a talajba, mint ameny-
nyit a növények onnét elvonnak. S ha nem 
fektetünk  ezentúl sem nagyobb súlyt talajunk 
trágyázására, ugy el fog  következni nem is 
sokára az az idó, amikor a termés nem foko-
zódni, de csökkenni fog.  A gazdának legfon-
tosabb teendője legyen ugyan annyi vagy még 
több tápláló anyagot visszaadni talajának, mint 
amennyit a növények onnét elvontak, mert 
csak így érhet el folyton  nagyobbodó termést 
E tekintetben különösen a vízben oldható 
foszforsav  trágyákra kell nagy Bulyt fektetni, 
mert a buza és egyéb kalászosok éppen fosz-
forsavból  vonnak el legtöbbet a talajból, amely 
foszforsav  a búzával a piacra kerül, kimegy 
a gazdaságból, B igy az istáió trágyában any-
nyi foszforsav  mint amennyit a növények szük-
ségeinek. Szuperfoszfátot  kell tehát alkalmazni 
katastrális holdanként 150—200 kg.-ot, ugy az 
öszi kalászosok, mint a tavaszi kalászosok 
alá, amely utóbbiak alá most a tél folyamán, 
hómentes időben kell azt kiszórni a már meg-
szántott földre  és be kell boronálni. 

— Védekezés  a kolera  ellen.  Terjedel-
mes rendelet érkezett a belügyminisztertől. A 
rendeletben különféle  preventív intézkedések 
foglaltatnak  a kolera ellen, mely betegség már 
pusztít a Balkánon s nem lehetetlen, hogy rö-
videsen országunk fölé  veszi uţjât 

— Az Erdélyi Róm. Kath. Tanli 
letek Szövetsége megbízásából Zsögfln 

Ir, Szc 

esfl-
ollán 

tképző tanár. Szövetségi elnök a napokban 
nyolc tanító-egyesület s csaknem ezer tanító 
nevében egy folyamodványt  nyújtott be a 
magyar országgyűlés képviselőházához dr. 
Issekutz Győző orsz. gyűlési képviselő ellen-
ieeyzése és közvetítésével. A folyamodvány-
ban a Tanítóegyesületek Szövetsége — Kovács 
Andrást képzőtanár közgyűlési indítványa alap-
ián — a felekezeti  tanitók fizetésének  az ál-
lamiakéval törvényhozásiig leendő egyenlősí-
téséért a családi pótlékért, a kántori jövede-
lemnek a tanítói fizetéstől  való szétválasztá-
sáért s végül a székelyföldi  nyűgös kepe meg-
váltásáért fordult  az ország törvényhozó testü-
letihez. 

— Pör a főnyereményért.  Kézdivásár-
helyi tudósítónk írja: Ez év tavaszán Oláh 
István kézdivásárheiyi kereskedő nyolcad sors-
jegyével megnyerte a főnyereményt,  a miért 
most pör indult meg. Pap látván helybeli gaz-
dálkodó ugyanis azt állítja, bogy a sorsjegyet 
ketten vásárolták és a nyereményből 40 300 
koronát követel. A pörben a tanúkihallgatáso-
kat november 30-án tartottak meg. A keres-
kedő a nyereményből díszes palotát építtetett 
B úgyszólván ebbe ölte bele a főnyereményt. 

— Halálos patKáuymarás. Lieb András 
tókuti lakos éjjelenként az istálóban szokott 
aludni A mult éjjel rettenetes fájdalomra  éb-
redt. Arcából ömlött a vér és fejét  nagy fáj-
dalom hasogatta. Reggelre megdagadt arcn 
megfeketedett  és tele lett kék-zöld foltokkal. 
AZ orvos konstatálta, bogy Liebet alvás köz-
ben egy patkány megharapta. A fertőzött  ál-
tat marása vérmérgezést okozott. Budapestre 
akarták szállítani, de a fUtal,  életerős ember 
még a vonaton kiszenvedett 

— Kifosztott  vasúti kocsik.  Máthé Jó-
zsef  brassói mozdonyvezető C s l k g y i m e a e n 
felrakatta  a bútorait két vasúti teherkocsiba, 
amelyeket azután gondosan leolmozott Mikor 
a két kocsi Brassóba érkezett éa a berakott 
tárgyak letételére került a sor, kiderült, hogy 
a vasúti kocsikat eddig ismeretlen tettesek 
alaposan kifosztották.  Mintegy 1500 korona 
értékű ágyneműt, bútort, konyhaedényeket és 
dísztárgyakat loptak el. A kifosztott  mozdony-
vezető feljelentésére  a rendőrség megindította 
a vizsgálatot 

— Uj  csendörtaniskola.  A Csiki Lapok 
az elmúlt héten hirt adott arról, hogy Foga-
rason a próbacsendőrök kiképezésére csendőr 
taniskolát fognak  felállítani.  A tanifkola  felál-
lítása elé időközben akadályok gördültek. Most 
azouban arról értesülünk, hogy Brasró vár-
megye főispánjának  éB a városi lan.ica után-
járásának sikerült ezeket nz akadályokat el-
háritaniok. A napokbbn ugyanis a brassói csend-
őrkerületi paraucsnokság képviseletében Bá-
nyai csendóraiezredes Fogarasra utazott és 
egy vegţes bizottsággal, melyben katonai, mű-
szaki éB gazdasági közegek, valamint a város 
részéről a polgármester, ügyész éB fóerdómér-
nök vettek részt, megviszgálták az Apafy-kas-
télyt és azt a taniskola elhelyezésére alkal 
inasnak találta. Ennek folytán  egyelőre körül-
belül 155 próbacsendör nyer elhelyezést Fo-
garason. A kijavítási munkálatokat, melyeknek 
egy csekély részét előzékenységből a város 
Togja viselni, még a holnapi nap folyamáu 
megkezdik, ugy, hogy pár nap múlva a csend -
őrök már Fogaras falai  között lesznek. A jól 
fizetett  155 csendőr ellátása majdnem egy 
katonai zászlóalj gazdasági forgalmát  pótolja. 
Most, amikor a pénzügyi depresszió miatt Fa-
garason minden forgalom  megbénult, a cseud-
órök odahelyezése az ottani kereskedelmet és 
ipart kissé lendületbe fogja  hozni. 

— fölbontott  levelek.  A háborús hírek-
ről beszéltek természetesen a kávéházban. 

— A helyzet nagyon komoly I — kockáz-
tatta meg a fontos  kijelentést a külpolitikai 
asztaltáis. A dolog ugy áll, hogy mozgósítani 
fognak  egy-két napon belül. A feBzültség 
ugyan már nem olyan nagy, de Oroszország 
és Szerbia népe báborut kíván. Ma már ott 
tartunk, hogy a Szerbiából érkezett minden 
levelet felbontanak  t 

Valaki kételkedve vágott közbe: 
— Ezt nem hiszem 1 Ma, a huszadik szá-

zadban ? Ez lehetetlenség I 
— Pedig ugy van — folytatta  a külpoli-

tikus — mert máskép kérem — bogy tudná 
elolvasni a címzett 

— A pálinka  ellen.  A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter rendeletet adott ki az 
iskolai hatóságokhoz, a melyben megengedi, 
hogy az országos alkoholellenes mozgalom ve-
zetői az iskolák növendékeire is kiterjeszthes-
sék működési körüket és nyomtatványaikat az 
iskolákban terjeszthessék. 

Szerkesztői üzenetek. 
Mesei jógáai. Tárgya és eszmeinenete jó, csu-

páo a kidolgozás éa egy pir kifejezése  kifogásolható, 
kevés simítással közölhutő lenne, mit magunk is meg-
tehetnénk, de csak januárban, mert most a jubileumi 
" 1 1 ' 'oglalva. Véleményünk sze-

de ennek L legelsó, elen-
számmal igen elvagyunk foglalva.  Véleményünk sze 

bakat Is log ' 
gedh'etetlen feltétele,  hogy egyelőre keveset írjon és 

Írni, 

meggondoltan, mert csak Igy "lehetnek jékl 
T. L. Tárgya igen jó, érdemes volna újra ki-

dolgozni, mert igy legnagyobb sajnálatunkra nem 
kflsOlhetjQk.  Elsosorban a cselekmény szereplőinek 
neveket kellene adni, as egyes részleteket eU_„,_.„ 
•tylnsban leiről és a menekülő tettének indokait job-
ban kidomborítani, akkor a t&rténet hatásosabb lenne. 

Szám. 11814-9(2. tlkvi. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. 
A csikBzeredai kir. tszék, mint tlkvi ható-

ság közhírré teszi, hogy Orbán János éB özv, 
Nagy Sándonié szül. Orbán Anna csíkszeredai 
lakósok kérésére a végrebajtáBi árverés jog-
osztályával biró önkéntes árverést a csíkszere-
dai kir. tszék területén levő Csíkszereda város 
határában fekvő  a csíkszeredai 474. sztljkvben 
A + 1 sorsz. 259/2. és 2. hrsz. 206a/.., 2(10/1 
lirsz. a. foglalt  szántóra, kertre, faházra  s ud 
varra, valamint a csíkszeredai 468. sztljkvben 
A + 1. sorsz. 259/3., 259/1 hrsz. alatt foglalt 
szántóra 2000 K. együttes kikiáltási árban el-
rendeli azzal, hogy a csíkszeredai 408. sztljkbeo 
C. 1. alatt özv. Orbán Jánosné szül. Csiszér 
Anna javára bekebelezett életfogytiglani  haszon-
élvezeti jogot nem érinti. 

Az árverésre határnapul 1913. évi január 
hó 4. napjának d. e. 9 orajat Csíkszere-
dába a kir. tház árverési termébeu (töldszint 
36. ajtó tűzi ki.) 

Árverezni szándékozók tartoznak minden 
egyes ingatlan kikiáltási árának 20 °/o-át, mint 
bánatpénzt készpénzben, vagy óvadékképes ér-
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteleB a bánatpénzt az általa ígért vételár 
20 °/,-ig nyomban kiegészíteni, mit ha meg 
nem tenne, igeretu figyelmen  kívül marad s s 
haladéktalanul folytatandó  árverésen részt nem 
vehet. 

Az ingatlan a kikiáltási ár %-ánál alacso-
nyabb áron el nem adható. 

Vevő köteles a vételárat két egyenlő rész 
letben és pedig az elsőt az árverés napjától 
Bzámitando 15 nap alatt, a másodikat ugyan 
nzon naptól Bzámitandó 30 nap alatt minden 
egyes vételári részlet után az árverés napjá-
téi Bzámitandó 5°/, kamatokkal együtt a esik 
szeredai m. kir. adóhivatalnál, mint letét pénz-
tárnál lefizetni. 

Vevő köteles az ingatlant terhelő és az ár-
verés napját követőleg esedékes adókat és át-
ruházási illetéket viselni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság, 
Csíkszereda, 1912. évi október hó 7-én. 
Geczó s. k., 

kir. tszéki biró. 
A kiadmáDy hiteléül : 

Kozma, 
kir. telekktioyvvczetó. 

FEKETE VlIiMOS 
illatszer- és pipere-
üzletében kaphatók 

a legszebb karácsonyi 
és újévi ajándékok. 

Szám 1912. V. 645/2 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbizfosiló  Pénztár járulékai-
nak felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. S-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 570 korona 57 fii-
ler s járulékai erejéig 1912. évi október hó 
7-én foganatosított  végrehajtás alkalmával le-
foglalt  és 700 koronára becsült következő ingó-
ságok u. m. szarvasmarhák nyilvános árverésen 
eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyótölgyes község-
házánál leendő megtartására 1912. évi decem-
ber hú 28-ik napjának délelőtti 9 órája határ-
időül kitűzetik és ahhoz venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek szűkség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások le- és felűlfoglaltalták  és azokra ki-

jogot nyertek volna, ezen árverés az elégitési 
1881. év 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
VITOS ÍERENCZ, 

k, Tégreb*ll4. 

Szám 82-22/912. tlkvi. 
ÁRVERÉSI HIRDETMENYI KIVONAT. 
A csik9zeredsi kir. tszék, mint tlkvi ható-

ság közhírré teszi, hogy Csikszentdomokos köz-
ségnek Bartís János csikszentilomokoBi lakos 
elleni végrehajtási ügyében végrehajtató kéré-
sére a végrehajtási árverést 200 korona töke, 
31 kor. 70 fill.  eddigi és 14 kor. 75 flll.  ezen-
nel megállapított s a még felmerülendő  költ-
ségek behajtása végett a csíkszeredai kir. tszék 
területén le\ó csikszentdomokos község hatá-
rábnn fekvő  a csikszentdomokosi 525. számú 
tljkvbeu A+ 1., 3., 4 , 6., 8—10. soroz. 922, 
931. Iirsz. a fuglalt  faházra,  s kertre 300 kor. 
1873. hrsz. alatt foglalt  szántóra 7 korona, 
2046. . 7 . 
13518. , . * „ 15 a 
153«3 4 . 
16096. „ 7 
6 hold 1444. nsz.-öl közös erdő és legelő ille-
tőségre 210 korona 13855/1—a., 13855/2. hrsz. 
alatt foglalt  kaszálóra 45 korona, az u. o. 5016. 
sztljkvben A+ 1 sorszám alatt foelalt  14162. 
hrsz. Bzántóra 7 korona, az u. 0.3825. számú 
tljkvbeu A+ 1 sorszám alatt foglalt  487. nsz.-
öl közös erdő és legelő illetőségből Bartís Já-
nost illető '/• részre 1 korona ezennel megál-
lapított kikiáltási árban elrendeli azzal, hogy 
a csikszentdomokosi 525- sztljkvben C. 1. alatt 
Kádár Márton javára bekebelezett életfogytig-
lani tartás iránti jogot, az u. o. 5016. sztljkvben 
C 1. alatt özv. Kádár Kerencué javára az 
elárverezendő ingatlan '/« része bekebelezett 
holtiglani haszonélvezeti jogot az árverés nem 
érinti. 

Az árverésre határnapul 1912. évi deoem-
ber hó 27-lk napjának delelőtt 12 ör<j:it 
Csikszentdomokos községházához tűzi. 

Árverezni szándékozók tartoznak luindeu 
egyes ingatlan kikiáltási ár 20 °/oát, mint 
bánatpénzt készpénzben, vagy ovadékképes ér-
tékpapiiban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles a bánatpénzt az általa ígért vételár 20 
°/«ig nyomban kiegéBziteni, mit ha meg nem 
'enne Ígérete figyelmen  kívül marad B a ha-
ladéktalanul folytatandó  árverésen részt nem 
vehet. 

Az ingatlan a kikiáltási ár '/i-ánál alacso-
nyabb áron vl nem adható. 

A kir. tszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1912. évi augusztus 17-én. 
Szabó s. k,, 
kir. tszéki biró. 

Kiadmány hiteléül : 
Kozma, 

kir. telckktinyvvezctA. 

\)[. »11' »11. mi, MI 

Szőnyegáruház. 
Szőnyegek, Linoleum, 

Függönyök, 
legnagyobb választékban, pos-
tai megrendelések azonnal el 

lesznek intézve. 
Tel lmann & Speil 
— B r a s s ő , B ú z a s ö r 8 . — 
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CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
minden betét után jövő hó l-től 
kezdödöleg további intézkedésig 

» KAMATOT ÉS AZ APÓT IS FIZETI. 



49. nám. C S Í K I l a p o k 5-ik oMiL 

Szám 1912. V. 640/2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járalékai-
nak felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. 
évi LX. t-c. 102. 8-a értelmében ezennel kflz-
hiné teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 610 korona 10 
fillér  s járulékai erejéig 1912. évi október hó 
5-én foganatosított  végrehajtás alkalmával le-
foglalt  és 723 korona 80 fillérre  becsalt kö-
vetkező ingóságok u. m. 1034 drb. deszka 
nyilvános árverésen eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyótölgyes község-
házánál leendő megtartására 1912. évi december 
hó 28-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitdzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett 
a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
V1TOS FERENCZ, 

k. TéfivUjló. 
Szám 1912. V. 651/2. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékai-

nak felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 1146 korona 40 
fillér  s járulékai erejéig 1912. évi október hó 
7-én foganatosított  végrehajtás alkalmával le-
foglalt  és 1600 koronára becsült következő 
ingóságok u. m. 4000 drb deszka nyilvános 
árverésen eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyóholló község-
házánál leendő megtartására 1912. évi december 
hó 30-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett 
a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
VITOS FERENCZ, 

k. Tégrekajtó. 

Szám 1912. V. 644/2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékai-
nak felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. 
évi LX L-c 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 233 korona 47 fil-
lér s járulékai erejéig 1912. évi október hó 
7-én foganatosított  végrehajtás alkalmával le-
foglalt  és 1400 koronára becsült következő 
ingóságok u. m. lovak nyilvános árverésen 
eladatik. 

Mely árverésnek a Gyergyótölgyes község-
házánál leendő megtartására 1912. évi decem-
ber hó 28-ik napjának délelőtti 9 órája ha-
táridőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások le- és felülfoglaltatták  és azokra kielé-
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t-c. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
VITOS FERENCZ, 

k. Té<nh>jU 
Szám 1912. V. 611(2. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékai-

nak felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. 
évi LX t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 2733 korona 98 
fillér  s járulékai erejéig 1912. évi szeptember 
hó 26-án foganatosított  végrehajtás alkalmával 
lefoglalt  és 2875 korona 60 fillérre  becsült 
különböző méretű deszka nyilvános árverésen 
eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyószentmiklós város-
házánál leendő megtartására 1912. évi decem-
ber hó 20-ik napjának délelőtti 11 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
VITOS FERENC, 

k. vigrebajtó. 

Szám 54—912. kl. i_2 

Hirdetmény. 
Alulírott birtokossági jegyző ezen-

nel közhírré teszi, hogy Csikmadnras 
közbirtokosságának tulajdonát képező 
és a csikmadarasi második határrész-
ben fekvő  legelök és kaszálok a jövő 
1913. évre esetleg több évekre is 
Csikmadaras községházánál 1912. évi 
december 27-én délelőtt 8 órakor 
tartandó nyilvános árverésen fognak  a 
legtöbbet Ígérőknek haszonbérbe adatni. 

Erre á r v e r e z n i szándékozók oly 
flgyelmeztetéssel  hivatnak meg, hogy 
uz árverezni szándékolt ingatlanok ki-
kiáltási árának 10'/,-át az árverés meg-
kezdése előtt kötelesek lesznek kész-
pénzben az árverési bizottság kezéhez 
letenni, mely bánatpénz az utolsó rész-
let törlesztésébe fog  beszámíttatni, ezen-
felül  kötelesek lesznek árverezők a 
feltartott  ingatlanok után járó évi ha-
szonbér első negyedévi részletét kész-
pénzben a bizottság kezéhez azonnal 
lefizetni. 

Az árverési feltételek  Csikmadara-
son a birtokossági jegyző lakásán a 
hivatalos órák alatt bárki által is meg-
tekinihetök. 

Csikmadaras, 191-2. december 1-én. 
Péterffy  Lukács, 

birtokossági jegyző. 

| Egy esetleg két 
"bútorozott szoba 

azonnal. Markus-u. Citn a kiadóhivatalban. 

.A. le®J ot>"brL&l£ e l i s m e r t 

Emke l ino leum 
padló fénymáz.  — Egyedüli raktár: 

N I S Z E L J A K A B 
vegyeskereskedóse, Csíkszereda. 

7—30 

Sz. 1044—1912. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1912. évi V. 1074. sz. végzése foly-
tán dr. Nagy Jenő ügyvéd által képviselt Köz-
ponti Takarék Pénztár végrehajtató részére, 
270 koiona követelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefog-
lalt és 2560 K. — fillérre  becsült ingóságokra 
a csíkszeredai kir. járásbíróság 1912. évi V. 
1074. számú végzésével a további eljárás elren-
deltetvén, annak az alap- és felülfoglaltatók  kö-
vetelése erejéig is, amenyiben azok kielégítési 
jogot nyertek volna, a végrehajtást szenvedő 
lakásán C s i kü e 1 n ó n leendő megtartása 
határidőül 1912. évi debember 8 ik nap-
ján délelőtti 10 órája kitüzetik, amikor a bí-
róilag lefoglalt  ingók és pedig marba állomány 
stb., stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszereda, 1912. évi november hó 
19-ik napján. Molnár Sándor, 

kir. bir. végrehajtó. 

€ 
r© . . 
P A U J 4 

valódi 
INAUCSUK-CIPOSAROKI 
D O B O Z A . 

M I N Ő S É G E I 
ARANY 

• • 

• 

• 

NAGY KARÁCSONYI OCCASIÖ MÁR MEGKEZDŐDÖTT. 
Raktáron lévő diszkalapok január hó 10-ig 
karácsonyi és újévi occassio áron árusittatnak. 
•SUS- Kezdett kézimunkák kiárusittatnak. © t S -

Alakítások,  díszítések,  javítások a legolcsóbb árban számíttatnak. 
Í Z L É S E S KIVITELBEN PUHA N E M E Z KALAPOK. 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
R nagyérdemű közönség minden vételkényszer nélkül 
szíveskedjék üzletemben meggyőződést szerezni. 

Kiváló tisztelettel MÁTHÉ JÓZSEF női divatkalap üzlete. 
Két koronán felüli vásárlásnál egy diszes falinaptárt ajándékozok. 

i— 

• 
• 
• 

• 

• • • 
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Darab 
Beszerzési ár Beesár 

kor. 

1268 
29912 
19583 

15 

3 
1 
6 
9 

20 
2 
1 

Sörös láda 
Sörös üveg 
Sörös üveg havely 
Sörhordó láda 
50 hektóliteres caerefa  kád 
Szék kazán géphajtásra 
Patent dugaszoló gép 
Sőrfejtö  gép 12 csappal 
Glória dugaszoló gép 
Dugaszoló gép (Bachautói) 
Dugaszoló gép 
Üveg áztató láda 
Üveg kefélő  gép 
Kézi kefélő  gép 
Kézi kefélő  gép 
Nagy vizcsö 
Uvegöblitő ládával 
Szennyvíz szivattyú felszereléssel 
Glória dugaszoló gép 
Glória dugaszoló gép 
Mosó kád 
Paszterizáló vasszekrény 
Paazterizáló vasszekrény kisebb 
Gőz és vizvezető cső 
Vizvezető cső 
Lecsorgató láda csővel 
Nagy azijkerók 98 cm. átmérővel 
FAtransmissió tengelylyel 65 mm. átmérővel 

6 m. hoBBzaságban 
Szijjkerék 44 cm. átmérővel 
Szijjkerék 40 cm. átmérővel 
Szijjkerék 62 cm. átmérővel 
Szijjkerék 80 cm. átmérővel 
Szijjkerék 56 cm. átmérővel 
4 méter hosszú 50 mui. vastag transmisaió 

tengely 
4'/> méter hosszú 50 mm. vastag transmissió 

tengely 
Szijjkerék 80 cm. átmérővel 
Szijjkerék 30 cm. átmérővel 
Érc álvány rézbetéta csappal 
37 méter vizvezető 5 és "I, csővel 
Használt vízcsap 
*'* VÍZCSŐ 
Cólos gózcső 5 ventillel 
Vízcsap a paszterizálóból 
Sőrlevető rézcső 25 méter 6 hollandi 

csavarral 
165 literes cserefa  hordó 
139 literes cserefa  hordó 
Vizszivattyu gőzerőre berendezve 
Szijjkerék 6 cm. széles 
Kipuffogó  gőzeaö 15 m. hosszú ''» vastag 
Szijjkerék 58 cm. széles 
Főgözcső 25-5 m. hosszú 
11 m. hosszú táp VÍZCSŐ egy réz szeleppel 
Szijjkeréktengely 2 drb álvánnyal szivattyú 

hajtásra 
11 m. hosszú főszij 
Komló szOrö 
ÁrpaörlŐ malom 
Melegvíz tartály 
Gózcső kigyő alako 
Gózcső kígyó alakú 
Rézcső 
Vas víztartály 
Vizvezető cső 
Vas hQttő bárka 5 vas gerendán 
KeverA készülék vasból, 6 drb rézszaró lap-

pal, 4 lefolyó  csappal 
60 méter vizvezetAcaő 5 rézcsappal, 6 méter 

melegvíz vezető rézciő rézcsappal 
Nagy rézcaap kazánhoz 
Nagy rézesap sörfőző  üsthöz 
Centrifugál  vezeték keL és levezető csappal 
Elő melegítő kazán 
Sörfőző  fist 
Hosszú szij (12 máler) 
Corvinféle  gözkazá* 
Kazán táplálásához szükséges szelep ós ki-

eresztő szelep • m. 2 colos csővezetővel 

6370 
4357 

352 
45 

2080 
380 
370 

1300 
200 
275 
220 

15 
950 
28 
20 
05 
10 

420 
220 
120 
08 

400 
300 

60 
25 
20 
84 

156 
22 
27 
30 
40 
24 

70 

20 
40_ 
15 
69 

120 
60 
27 
85 
15 

320 
19 
25 

360 
26 
45 
26 

200 
30 

168 
300 
200 
600 
300 
100 
30 
15 

460 
15 

850 

4300 

22 
100 
150 
540 
300 
450 
45 

6000 

1000 

fill.  I kor. I «11-

37 
48 

20 

3674 
4199 

179 
06 

1000 
200 
150 
800 
160 
180 
120 
05 

150 
05 
02 
02 
01 

150 
120 
20 
01 

160 
60 
10 
05 
01 
10 

30 
05 
06 
06 
08 
05 

20 

15 
08 
03 
02 
20 
05 
05 
10 
02 

45 
06 
10 

150 
05 
05 
05 
40 
10 

40 
100 
100 
300 
100 
15 
10 
05 

200 
05 

200 

1000 

08 
20 
20 

200 
100 
150 
26 

1000 

10 

50 

50 

Darab 

8° 

VizvezetAcsö a kazánban 
Vurtiogton szivattyú 
Kovács fllfi 
Körforgó  szivattyú 
Puvó nyomó szerkezettel 
Körfűrész  tengely 
Áttételi tengely tartóval és szijkcrékkel 
Szivattyú 
Karimol gépcsap 
Réz láger 
Cserefadonga 
Különböző vascső 
Zsák maláta 
4 báli parafadugó 
555 kiló komló 
Sürlefejtö  filter  moBÓ szerkezettel 
Szélkazán 
1030 literes söröshordó 
1041 literes söröshordó 
1009 literes söröshordó 
1047 literes söröshordó 
Jelzetlen hordó 
1025 literes söröshordó 
Jelzetlen hordó 
1089 literes söröshordó 
1080 literes söröshordó 
1000 literes söröshordó 
1080 literes söröshordó 
1016 literes sörödhordó 
1129 literes söröshordó 
1220 literes söröshordó 
1029 literes söröshordó 
25 hektóliteres cserefakád 
25 hektóliteres cseretakád 
Pompa sörleíejtö 
Nagy cserefakád 
25 hektóliteres cserefakád 

1390 literes cserefahordó 
900 , 
1020 , 
1200 , 
1044 , 
1300 . 
967 , 
1200 . 
1037 . 
1000 ,, 
1005 „ 
1200 , 
1053 „ 
1300 „ 
1034 , 
1022 „ 
1055 , 
1200 , 
1200 „ 
1050 „ 
1200 , 
1200 . 
1055 „ 
1200 . 
1072 . 
1200 , 
1200 . 
1013 „ 
1200 . 
1400 , 
1200 n 
1047 , 
1692 , 
1056 , 
1600 . 
1700 , 
1600 , 
1400 ff 
Üst 

Beszerzésiét Beesár 

kor. fill kor. fill 
380 80 
350 60 
36 25 

580 60 
60 20 
30 05 
65 10 

200 16 
30 06 
25 05 
83 10 
35 05 
20 01 

1800 1400 
5106 3670 
1400 300 
200 30 
123 60 51 50 
124 92 52 
120 80 50 
125 53 
120 50 
123 51 
130 60 
130 50 
129 50 
120 1 64 
129 50 
121 56 
136 61 
146 1 6 1 

123 I 51 
300 100 
300 100 
160 30 
360 120 
300 100 
300 100 
300 100 
300 100 
300 100 
300 100 
158 80 
108 80 48 
166 61 
122 40 62 
144 61 
130 20 72 
100 46 
144 62 
123 51 
120 51 
122 52 
144 62 
128 52 
168 72 
125 62 
121 54 
126 54 
144 62 
144 62 
125 53 
144 62 
144 62 
126 64 
144 54 
118 64 53 60 
144 54 
115 60 50 60 
144 54 
168 54 
144 60 
144 70 
125 54 
193 51 
126 85 
192 64 
193 80 
280 166 
168 140 
360 100 

Késdiváa&rhely, 1912. évi november hó 26-án. 

ţ g y y & L «aft^lnMgţpadsf tk. 
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Pályázati  hirdetmény. 
A csíkszeredai  kerületi  munkás 

biztosító  pénztár az Országos Pénztár 
52777—912.  sz. jóváhagyó határozata 
alapján pályázatot  hirdet. 

Egy Gyergyószentmiklós  székhely 
lyel  szervezett  800 korona  fizetéssel, 
350 korona  lakbérrel  és havi 20 kor. 
irodafenntartási  költséggel  javadalma-
zott  111. oszt. kezelőtiszti  külellenőri 
állásra. 

A pénztár igazgatóságához  címzett 
sajátkezüleg  irt és aláirt  pályázati 
kérvények  benyújtásának  határideje 
1912. évi december  hó 20- ának déli 
12 órája. 

A kérvényhez  mellékelendők  a ma-
gyar honpolgárságot,  a teljes korusá 
got (nagykorusitottságot)  és negyven 
éven aluli  kort  igazoló bizonyítványok, 
a pályázó egészségi  állapotát  igazoló 
pénztári  főorvos  vagy hatósági orvos 
által  kiállított  bizonyítvány,  erkölcsi 
bizonyítvány,  továbbá az előképzettsé-
get és eddigi  alkalmazást  tanúsító  ok-
mányok és oly értelmű  nyilatkozat, 
mely szerint a pályázó tudomása  szé 
szerint a pénztár elnökével,  alelnökei 
vei vagy oly alkalmazottaival,  akik 
kel  alkalmaztatása  esetén tölé  vagy 
alárendeltségi,  vagy ellenőrzési  vi 
szonyba kerülne,  rokonsági  vagy só 
gorsági  viszonyban nincs. 

Ha  a megválasztott  esetleg  magya-
rul nem tudó  állampolgár,  csőd,  vagy 
gondnokság  alatt  áll,  nyereségvágy 
ból elkövetett  bűntett  vagy vétség 
miatt jogerős  bírói  ítélettel  elmarasz-
taltatott  hivatalvesztésre  vagy politi-
kai jogainak  felfüggesztésére  vonat 
kozó ítélet  hatálya alatt  áll,  ezen ese-
tek  fennforgása  az alkalmazást  sem 
missé teszi s a netán tévesen alkal-
mazott  a pénztárral  szemben a szol-
gálati  viszony azonnali megszűnteié 
séből  kifolyólag  semmiféle  igényt nem 
támaszthat. 

A pályázókat  az egyes állásokra 
a pénztár igazgatósága  választás  ut 
ján alkalmazza. 

Az állás  megválasztás  után azon-
nal elfoglalandó. 

A megválasztottak  a csíkszeredai 
kerületi  munkásbiztositó  pénztár min-
denkor  érvényben levő  szolgálati,  fe-
gyelmi és illetmény  szabályzatait  lúa-
gára nézve kötelezőnek  elismerni tar-
tozik. 

Kell  Csíkszeredában,  a csíkszeredai 
kerületi  munkásbiztositó  pénztár el-
nökségének  1912. évi november hó 
20-án tartott  üléséből. 
Józsa Géza b. k. Mersa Rezső s. k. 

igazgató. elnök. 

Kevésbé használt kocsi szánat 
keresek megvételre. További 

ELADOK 18-20 törvényszerű ló 
és marhának való jó szénát. 

Értekezni lehet Imre Jenő tanító-
val, Kozm&s. 

Árverési hirdetmény. 
A gyergyóujfalvi  közbirtokosság el-

adja 1912 évi december hó 16 áu 
d. e. 9 órakor Qyegyóujfalu  köz-
ség házánál zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
a tulajdonát képező, Gyergyóujfalu  köz 
ségltatárában fekvó  erdejében található 
széltöréseket a kővetkező csoportokban. 

1. A Mihálypatak, illetve Qyergyó-
csomafalva  községhatára, a gyergyóuj-
falvi  legelő, Préce sarka, Caudáló sarka, 
Délliegy mező és Délhegy sarka által 
határolt közbirtokossági területen ta-
lálható széttörött fák,  melyek körülbe-
lül 2250 darabot tesznek ki. Bánatpénz 
1000 korona. 

2. A Kövespatak, Kövespatak völgye, 
Bllkkfö  mező, Hosszubllkk sarka és a 
gyergyóujfalvi  legelő által határolt köz-
birtokossági területen található széltö-
rött Iák, melyek körülbelül 800 darabot 
tesznek ki. Bánatpénz 300 korona. 

3. Hosszubllkk sarka, Bükkfa  mező, 
Préce sarka, Kakashegy sarka, Qábor-
utja pataki és gyergyóujfalvi  legelök 
Aital batárolt közbirtokossági területen 
található széltörött rák, melyek törül 
belül 6000 barabot teszlek ki. Bánat-
pénz 2500 korona. 

.4. A Ghiborutja pataka, Kakashegy 
geriuc, Prece sarka, Csudáló gerine, 
Csudáló mezeje. Csudáló CdompujH, új-
falvi  magánbirtokok és legelő által ba 
tárol' közbirtokossági területen található 
széltörött fák,  melyek köiUlbelUI 3000 
darabot tesznek ki. Bánatpénz 1500 
korona. 

5. A Razsdáspataki és Csudálói er-
dőnek a délhegy mezejéig terjedő köz-
birtokossági erdőreszen található szél-
törött fák,  melyek körülbelül 5300 da 
rabot tesznek ki. Bánatpénz 2u00 ko-
rona. 

6. A Délhegytől a Bot mezejéig ter-
jedő,közbirtokossági erdőben található 
széltörött fák,  melyek körülbelül 2000 
darabot tesznek ki. lUnatpénz 1000 ko-
rona. 

7. A Bot mezejétől Oroszhegy köz-
ség határáig terjedő közbirtokossági er-
dőben található széltörött fák,  melyek 
körülbelül 950 darabpt tesznek ki. Bá 
natpénz 400 korona.' 

A széltörött fák  oly állapotban adat-
nak el, a milyenben jelenleg találtatnak 
azok kitermelése vevő feladatát  fogja 
képezni. 

A kikiáltási ár köbmétetenkint 7 ko 
róna és a fatömeg  mennyisége annak 
kitermelése után, de az erdőből való 
elszállítása előtt lesz a szerződési fel-
tételeknek megfelelően  megállapítva. 

A részletes árverési és szerződési 
feltételek  a gyergyószentmiklósi m. kir. 
járási erdógondnokságnál és Oyergyó-
ujfalu  községházánál betekinthetők. 

Qyergyóujfalu,  1912. évi november 
hó 25 én. 

Bodó Pál, 
közbirtokossági elnök. 

Takarékos háziasszony, 
otthon készíti likOrjeit, miáltal 
jobbat, szebbet, tisztábbat és ol-
csóbbat kap mintha készen venné. 

Kővetkeaó likőr esaentiak kaphatók 
AUasoh, Kárpáti keserű, 
Baraok, 
Caoao, Kömény, 
Csáuárkőrte, Maraaoblnó, 
Cbartreuse, Meggy, 
Curakao, Bum, 
Sió, Vadén likőr, 

Vanillia. 
Ára egy üvegnek haaraálati utasí-

tásiéi 00 auér. 8—90 
Amerikai fogcscppck  a íogtójást azou-
ual inűgs/.QtitetiK. — Saját kéHzilésQ 
Mcntliolos sóaborszesz a legjobb házl-
szer. — Llliomtci crcine, szappan és 
puder a legjobb és legártalmatlanabb 

kéz- éa arcápoló szerek. 
Valódi augol, francia  és liozai Illat-
szerek, óriási választékban kaphatók 

BARLA DEZSŐ 
gyógyszerésznél, Csíkszereda. 
Postai rendelések azonnal intéztetnek. 
10 koronán felüli  rendelésűéi franco. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyediili különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálási Legolcsóbb árak 1 
32-50 

Szám 1912. V. 648/2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékai-
nak felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1891. 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 3733 korona 22 
fillér  s járulékai erejéig 1912. évi október hó 
5-én foganatosított  végrehajtás alkalmával le-
foglalt  és 5547 korona 60 fillérre  becsült kö-
vetkező ingóságok u. m. 7068 drb különböző 
méretű deszka nyilvános árverésen eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyótölgyes község 
házánál leendő megtartására 1912. évi december 
hó 28-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitUzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
évi 108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mel-
let a legtöbbel ígérőnek szükség esetén becs-
áron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások le- és felülfoglaltatták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX t-c. 120. g-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1912. évi november hó 27-én. 
VITOS FERENC, 

rt«i»t<Jtt. 

A nagyérdemű közönség be-
cses tudomására hozom, hogy 
folyó  évi október hó 1-én 
Gyergyószentmiklóson a Merza- és 
Bocsánczi-féle  házban, vezetésem 
alatt a legjobb készültséggel 

„ A N G O L URI S Z A B Ó S Á G " 
cég nyílik meg, mely abban a 
helyzetben lesz, hogy a legma-
gasabb igényeinek megfeleljen. 
A nagyérdemű közönség szíves 
pártolását kérve vagyok. Kitűnő 
tisztelettel JJjjJ férfi  szabó. 

Szabó Lajosné 
C S Í K S Z E R E D A , 

K O S S U T H 

hölgy fodrász  és haj munka ter-
mében mindennap délután 
hygienikus fejmosás  villany-
száritással (meleglevegővel). 
L A J O S - U T C A . 

i— 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSEHŐBE BERENDEZETT HANGSZERGYÍR. 

STOWASSER JÁNOS 
ca. és kir. udvari szállító, színházak, zenedék, hadsereg etb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és a httügfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchid-u. 5. Gyár: Öntöház-tt. 2. 

Ajánlja a saját gyárában készült húros, vonós, fuvó  és tttfl 
hangszereit és azok alkatrészeit, Quinttiszta húrokat. 

Hegedűk 3, 4. 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelés 
szerint. — Tárogató röpaíából, ujezűst billentyűvel és is-
kolával 30 forinttól  feljebb.  — Harmonikák legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 2.50, 3, 4, 5 írttól feljebb.  Különle-
gesség acélhangu hangverseny harmonikák, saját minták. 
8TOWASSEB a hangfokoso  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedű vagy gordonka jobb, erősebb és la-
g'ubb hangot nyer (biztos siker) hegedűbe javítással 4 frt. 

armoninm világhírű legjobb gyártmány 65 frttól  feljebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken kűlöuleges szakszerű 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljes felsze-
relése előnyös feltetelek  melleit, jutányos árban, elismeri 
kitüuó minőség. — A legtöbb katonai zenekar száílitója. 

Magyarország legnagyobb vonós és. fúvós  hangsserek gyára általánosan a legszolidabb kiszól-
13— gálásról elismerve. — Arjegyaék kívánatra Ingyen ós bérmentve. —20 

Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

L E G Ú J A B B DIVAT S Z E R I N T I 
:: :: NÖ1 D 1 5 Z K A L A F 0 K A T :: 

mindenkor a legizlésesebben kiállítva jutányos árban árusíthatom. 

Á T A L A K Í T Á S T  E L V Á L L A L O K 
LIGETI SAMUNÉ NŐI DIVATKALAP NAGYRAKTÁRA, CSÍKSZEREDÁBAN. 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján azonnal foganatosítom. 



6. oldal. C S I K I L A P O K 
49. szám. 

REISZ MIKSA M o * 
Saját készitményü, kiváló minőségű modern asztalos és kárpitozott bútorok jutányos árban. Müipat teivezesi rajziroda. 

mmm Tmitgig w 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Felhívom a Heveimét a t. hutor- és varrógép vasarió közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levő b V L t o r o l c a t , úgymint: 

EBÉPLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK. BŐRGARNITÚRÁK, PIVÁNYOK ÉS MADRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  gramafonok  és lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elarusitva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 éa 10 évi jótállást vallatok. Varrégepeket 
54 K-tól, gramafonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS GRAMAFONOK-
hoz mindenféle  alkatrészek  kophatok. — Javításokat  "a legjulá-
nyosabb árért  esxköxlök,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

19 

Mindentéle asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 52 

mwmmi WMBIBMIBII 

„KOLLÁRIT" BŐRLEMEZ 
kaucsuk compositioval bevont ru-
ganyos, viharbiztos és időálló szag-
talan fedéllemez.  A jelenkor legjobb 

tetöfödéllemeze 

végtelenül tartós. 
Régi zsindely tetők átfedésére 
a ^ H kiválóan alkalmas. • • • • i i 

Sem mázolni sem mészlével bevonni nem kell. 
Kapható: 4-4 

N A G Y M I H Á L Y SÁNDOR 
építési anyagkereskedőnél, Csíkszereda. 

Üzlet megnyitási jelentés I 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget cz uton is értesíteni, hogy 
Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolujban beálló szükségletüket 
lenti üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cógünket a nagyérdemű 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradiunk teljes tisztelettel: 
SINGER CO. VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben .SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, bogy megtelelő 
helyen vásároltassanak 

Figyelmeztetés. Az összes 
más üzletek által „SINGEH-
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek a tán készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezethen, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
messze elmaradnak. 15—52 

ţ ţ t v » v j r i Ha ön súlyt helyez egészségére, 
11 n A VUI f  Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U 1 1 H 1 1 1 í Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK D R É N E R - S Ö R T IÓYÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

Fóra lc t áx C s i k v á r m e g y e r é s z é r e : 
Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 

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

(151 46-52 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczl-körut 53 sz. 

Alapítási év 1884. 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fűllesztö 

05,100,160,300 és 620 liter Űrtartalom. 
Flilleszt 40—60 perc alatt 

100-400 liter űrtartalom. — Az u j 
•zeszadótörvény előírásai szerint. 
Angol marha- és lónyiró-

gépek és ollók. 

Betáblazásos kölcsön. Előnyös fel-
tételek mellett első helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható. 

C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

jóság 
és 

olcsósá-
gánál 
fogva 

12-

Első helyre küzdötte fel magát 
Â PUCHER-FÉLE GYORSMELEGITÖ 

cserépkályha,  különösen hálÓHzobák  és ebédlők  részére 
ajánlom gyoramelsgitő agyag-kalyhaimat, melvek azon kiváló 
lulHjdonsaitgal birnuk. hogy oly gyorsan fűtenek,  mint a vas 
kályhák, de a melegséget ép ugy. mint az eddigi cserépkály-
hák, hosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
tüióképesBég és je<entékeny tüzelőanyag megtakarltaa kezes-
sége mellett készíttetnek. Ezen gyoremelegitó kályháim a vas-
és cserépkályha összes előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

A PUCHER-FÉLE 6Y0RSME-
L E 6 I T Ő C S E R É P K Á L Y H A . 

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaks- és szénfiltésre  gyors -
melegítő Dauerbrand-betéttel látom el. — Takaréktlizhelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kivántatnak-e. Takarék-
tllzhelyeknek és fürdőkádaknak  n legjobb Chamotteból fe-  . 
hér, márványozott és kék csempék készülnek. Azoknak ára 
nagysag és kivitelük Bzeiiut állapittatik meg. Felvilágosít.™-
"»' 'gen szívesen szolgál az érdeklődő kftzönségnekT  vnhi 
= = mint a kalyha és csempe mintákkal is 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
""aj^ne® határtalan tartóssági!, igen könnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható 

m k m P o r t l a n d cementgyárnál Kugler és Társai, Brassóban, ff^^gjag 




